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Na zew Wilna 
do boju szli...
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Na ten dzień, kiedy z bronią w ręku będą wkraczali do swego ukochanego miasta żołnierze Armii Krajowej 
czekali długich pięć lat, kiedy to od 1 września 1939 roku na ich ojczystej ziemi jeden okupant zmieniał  
drugiego, była prześladowana i terroryzowana miejscowa ludność, represje i masowe egzekucje były udziałem 
tych, kto nie pogodził się z okupacją, stawał w obronie wartości narodowych, służyć pragnął zbolałej  
Ojczyźnie, która rozdarta pomiędzy najeźdźców nie uległa, nie spokorniała, lecz pełna wiary w zwycięstwo  
stawiała zacięty opór okupantom, zarówno niemieckim, jak i sowieckim. W Wilnie, miejscowa ludność od 
września 1939 roku do lipca 1944 doświadczyła trzech etapów sowieckiej okupacji, jednej niemieckiej oraz 
rządów administracji litewskiej. Każdy z tych okresów dla ludności polskiej, która bezwzględnie dominowała 
w mieście, niósł ciężkie przeżycia, upokorzenie, wywózki, śmierć... Jednak nie złamały one woli najlepszych  
córek i synów Ziemi Wileńskiej do walki: w podziemiu, oddziałach partyzanckich, na tajnych kompletach, w 
pracy propagandowej sprzeciwiali się okupacji, walczyli. Nie była to łatwa walka nie tylko ze względu na  
zagrożenie życia, okrucieństwo okupantów, ale też z tego powodu, że mieli do czynienia nie z jednym wrogiem, 
lecz kilkoma naraz. Wytrwali. Żołnierze Armii Krajowej ofiarą swojej krwi wydatnie się przyczynili do  
wyzwolenia Wilna spod okupacji niemieckiej. Przed 70. laty, w dniach 6-13 lipca 1944 roku, zbrojne oddziały 
Armii Krajowej w krwawych starciach z Niemcami zdołały wyzwolić prawobrzeżną część miasta, wejść do  
śródmieścia, na Starówkę i na wieży na Górze Zamkowej wywiesili biało-czerwony sztandar.  
Niestety, ich czasowi sprzymierzeńcy w walkach o miasto –  żołnierze wojska sowieckiego – na rozkaz swoich 
dowódców dwukrotnie usuwali polski sztandar z wieży, by wznieść swój – czerwony, który na prawie 50 lat stał 
się symbolem sowietyzacji miasta i jego ludności. Wraz z pojałtańskim przesunięciem granic, Polska  
oddaliła się od Wilna...

WETERANI ARMII KRAJOWEJ WIERZĄ, ŻE PAMIĘĆ O ICH CHMURNEJ MŁODOŚCI ZACHOWA MŁODZIEŻ

STELA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY AK, KTÓRZY WALCZYLI O WYZWOLENIE 
WILNA W ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ W ZUŁOWIE
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JAK FIZYK STAŁ SIĘ  
HISTORYKIEM
Obecny dziekan Wydziału 
Ekonomiczno-Informatyczne-
go Wileńskiej Filii Uniwersy-
tetu Białostockiego, profesor, dr 
hab. Jarosław Wołkonowski, ro-
dowity mieszkaniec podwileń-
skiej wsi Gudele jest absolwen-
tem Wileńskiej Szkoły Średniej  
nr 19 (obecnie im. Wł. Syro-
komli), legitymuje się dyplo-
mem fizyka Uniwersytetu Wi-
leńskiego i jest autorem pracy 
o dziejach niepodległościowe-
go podziemia polskiego na Wi-
leńszczyźnie.

Na pytanie, jak z zapalonego 
miłośnika fizyki stał się histo-
rykiem, ma odpowiedź prostą: 
końcówka lat 80. ubiegłego wie-
ku zaowocowała wielkimi zmia-
nami. Odrodzenie narodowe 
dało nam możliwość wypełnić 
pewne karty naszej historii, od-
kłamać ją. Proces ten potrafił za-
fascynować. Powstałe w jego ro-
dzinnej podwileńskiej wsi koło 
Związku Polaków na Litwie po-
stanowiło upamiętnić miejsce 
jednej z ostatnich bitew o wy-
zwolenie Wilna w lipcu 1944 
roku. Zbierali informację, żyli 
jeszcze świadkowie tamtych wy-
darzeń, a kiedy przystąpili bez-
pośrednio do ustawienia krzy-
ża i pomnika ku czci poległych 
w tej bitwie rodaków, natrafi-
li na totalny opór zarówno ze 
strony ówczesnych władz lokal-
nych jak i „patriotów” litewskie-
go odrodzenia. To jednak nie 

Obchodząc 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” – walk o wyzwolenie Wilna spod okupacji faszystowskiej w dniach 
6-13 lipca 1944 roku – o zmaganiach miejscowej ludności z okupantami, powstaniu oddziałów Armii Krajowej,  
mitach i surowej rzeczywistości pięciu wojennych lat na Wileńszczyźnie rozmawiamy z profesorem dr. hab.  
Jarosławem Wołkonowskim – autorem pracy i książki „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej”.

zniechęciło, a wręcz przeciw-
nie, zdopingowało do penetro-
wania dziejów, poznania praw-
dy z okresu II wojny światowej 
na tych terenach. Do zajęcia się 
tym tematem gorąco też nama-
wiał dr Roman Korab-Żebryk – 
uczestnik bitwy pod Krawczu-
nami – Nowosiółkami, który 
przyjeżdżał w tamtym okresie 
do Wilna.

Tak fizyk postanowił ubiegać 
się o stypendium doktoranckie 
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po pięciu latach badań dziejów 
niepodległościowej organizacji 
konspiracyjnej powstałej i dzia-
łającej na terenie województwa 
wileńskiego II Rzeczypospolitej 
oraz Litwy Kowieńskiej – Związ-
ku Walki Zbrojnej Armii Krajo-
wej, praca była gotowa. Po roku 
– w 1996 – ukazała się książka. 
Chronologicznie obejmuje ona 
okres od jesieni 1939 roku do 
jesieni 1945: powstanie orga-
nizacji, rozbudowa i likwida-
cja. Ale też ukazuje warunki, 
w jakich prowadził działalność 
Okręg Wileński, jaka była sytu-
acja społeczno-polityczna i sto-
sunki narodowościowe w okre-
sach kolejnych okupacji w ciągu 
tych lat.

Profesor zaznacza, że temat 
ten nie był całościowo opraco-
wany w ówczesnej historiogra-
fii polskiej. A on miał szczęście, 
bo zdążył „przed Łukaszenką” 
trafić na Białoruś, do archiwów 
białoruskich, których mate-
riały obok uzyskanych na Li-

twie (również niemieckich, 
których hitlerowcy nie zdążyli 
wywieźć), w Polsce oraz Wiel-
kiej Brytanii pozwoliły doko-
nać konfrontacji źródeł, a co za 
tym idzie – stworzyły możliwość 
maksymalnie obiektywnej oce-
ny wydarzeń, jakie zachodziły 
na terenie Wileńskiego Okręgu 
ZWZ-AK. 

Autor podzielił je na pięć 
etapów: jesień 1939 – połowa 
czerwca 1940 – okres okupacji 
litewskiej kiedy już od późnej 
jesieni działały organizacje kon-
spiracyjne i odbywała się pene-
tracja ich przez litewską policję 
bezpieczeństwa; czerwiec 1940 
– czerwiec 1941 – okres drugiej 

okupacji sowieckiej i penetra-
cja polskiego podziemia przez 
NKWD; od czerwca 1941 do 
września 1943 – kiedy to na sku-
tek kolaboracji znacznej części 
społeczeństwa litewskiego z hi-
tlerowcami, ludność polska Wi-
leńszczyzny znalazła się pod 
wpływem podwójnego terroru. 
W tym okresie nastąpił dyna-
miczny rozwój struktur Okrę-
gu: powstał Kedyw, Egzekutywa, 
rozpoczęto produkcję broni, na-
wiązano łączność radiową, po-
wstał pierwszy partyzancki od-
dział AK; od sierpnia 1943 do 
lipca 1944 – następuje powo-
łanie i rozwój oddziałów, które 
rozpoczęły wówczas działalność 

bojową; od jesieni 1945 – rozpo-
czyna się piąty okres działalno-
ści w warunkach trzeciej okupa-
cji sowieckiej. 

MITY, WOLA WALKI  
I OKRUTNA  
RZECZYWISTOŚĆ   
Pozwolę sobie na podstawie da-
nych i relacji zamieszczonych w 
publikacji pokusić się o odrzuce-
nie litewskiego mitu o „polskiej 
okupacji” Wilna i działalności 
AK skierowanej na utrzyma-
nie tejże „okupacji”. Jak wyni-
ka z danych statystycznych, w 
1938 roku w Wilnie mieszka-
ło 137 200 Polaków (66 proc.), 
58 800 – Żydów (28,3 proc.),  
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1 KOMPANIA SZTURMOWA NA RYNKU W TURGIELACH, WIOSNA 1944 R.

DZIEWIENISZKI, CZERWIEC 1944 R., PLUTON OSŁONY KOMENDANTA „WILKA”
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7 800 Rosjan (3,8 proc.), 1 600 
Białorusinów i 1 300 Litwinów 
oraz 1 100 innych narodowości. 
Z kolei według meldunku Lu-
dowego Komisarza Spraw We-
wnętrznych Litewskiej SRR Bar-
tašunasa, rejestracja ludności w 
Wilnie została przeprowadzo-
na między 14 sierpnia a 6 wrze-
śnia 1944 r., był to następujący 
skład narodowościowy: Litwini 
– 6 897 osób, Rosjanie – 7 363, 
Polacy – 81 966, Żydzi – 1 160, 
Ukraińcy – 419, Białorusini –  
1 262, inne – 2 699.

Cóż, trudno towarzysza Bar-
tašunasa posądzić o propolskie 
sympatie, ale i tak Polacy stano-
wili absolutną większość wśród 
99 136 mieszkańców miasta – 
ponad 80 proc. O tym, że „pol-
skość miasta bije w oczy” mówił 
też jeden z sowieckich dowód-
ców po wyzwoleniu miasta. Wil-
no – historyczna stolica Litwy – 
było de facto miastem polskim. 
I tylko druga fala tzw. repatria-
cji w końcu lat 50. zmieniła ten 
stan rzeczy.

Wilno nie było też prowin-
cjonalnym, zapyziałym mia-
stem. Działający uniwersytet, 
ośrodki naukowe, teatry, prasa 
mówią o czymś innym. Jak za-
znacza dr Wołkonowski, moż-
na tu przytoczyć jeszcze jeden 
wskaźnik: otóż ilość radiood-
biorników w Wilnie na tysiąc 
mieszkańców wynosiła 18 sztuk, 
co praktycznie dorównywało 
ich ilości w województwie war-
szawskim (19), wyraźnie wy-
przedzało  tereny na południu 
kraju i ustępowało jedynie cen-
tralnej Polsce – m. in. Poznań-
skiemu. Bez wątpienia miała na 
to wpływ działalność Wileńskiej 
Rozgłośni Radiowej i istnienie 
fabryki „Elektrit”, produkującej 
radioodbiorniki wysokiej klasy, 
(Sowieci za pierwszej okupacji ją 
wywieźli). Dzięki temu w czasie 
rządów litewskich Polacy mogli 
posługiwać się radiostacją w celu 
propagandowym.

Autor monografii zaprze-
cza też temu, jakoby żołnierze 
AK – to w większości wychodź-
cy z Centralnej Polski. Owszem, 
dowódcy pochodzili nie tylko 
z Wileńszczyzny, ale szeregowi 
żołnierze byli synami tej ziemi. 
O rozgoryczeniu przedwojen-
nych żołnierzy WP z powodu 
sytuacji w kampanii wrześnio-
wej, świadczyć może fakt, że to 
wcale nie oni jako pierwsi wstę-
powali do szeregów Armii Kra-
jowej.

Jak zaznacza Jarosław Woł-
konowski, wielki wpływ na ak-
tywność konspiracyjną, chęć 
walki zbrojnej wśród ludności 
polskiej miała eksterminacja 
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ludności żydowskiej. Na tych te-
renach rozpoczęła się ona prak-
tycznie od pierwszych dni wojny 
niemiecko-sowieckiej: już w lip-
cu 1941 roku odbyły się pierw-
sze mordy w Ponarach.

Wśród ludności polskiej pa-
nowało przekonanie, że po li-
kwidacji ludności żydowskiej, 
okupanci przystąpią do mor-
dów na Polakach. Zresztą, od-
bywały się one, cynicznie rzecz 
ujmując – równolegle. W maju 
1942 roku miała miejsce maso-
wa egzekucja Polaków w Łyntu-
pach, w rejonie święciańskim. 
Po zastrzeleniu trzech oficerów 
niemieckich i tłumaczki, w od-
wecie, na rozkaz Niemców, li-
tewska policja sporządziła listę 
zakładników. Według niemiec-
kich źródeł, rozstrzelano 400 
osób (Polaków), polskie źró-
dła mówią o kilkakrotnie więk-
szej liczbie ofiar. W maju tegoż 
roku dokonano mordu w Pona-
rach na 80 Polakach – młodych 
ludziach, członkach Związku 
Wolnych Polaków.

Niestety, Litwini chętnie 
wstępowali do formacji pro-
niemieckich: ochronnych ba-
talionów, policji, występowali 
w okrutnej roli tzw. „strzelców 
ponarskich”, ściągali kontyn-
genty z ludności wiejskiej. W 
społeczeństwie polskim samo-
rzutnie powstawał  obraz Litwi-
na – wroga, który szedł na total-
ną współpracę z hitlerowskim 
okupantem.

Należy odnotować, że po 
przyjęciu przez rząd Polski 
14 lutego 1942 roku decyzji o 
zmianie nazwy z ZWZ na Armię 
Krajową powstały dwa filary: 
zbrojne ramię AK we wszystkich 
województwach i walki cywilnej 
– delegatura rządu – państwo-
we instytucje działające w pod-
ziemiu: sądownictwo, opieka 
zdrowotna, socjalna, szkolnic-
two, studia uniwersyteckie. Tak 
też było w Wilnie. Jednak ani 
władze w Warszawie, ani w Lon-
dynie nie śpieszyły z wydaniem 
zgody na powołanie na Wileńsz-
czyźnie oddziałów zbrojnych. 
Obawiano się wzmożonego 
terroru okupantów, zbrojnych 
konfliktów polsko-litewskich, 
których chciano uniknąć jak 
najdłużej, by nie zaszkodziły 
budowaniu późniejszych rela-
cji polsko-litewskich.

Pomimo prób porozumienia 
polsko-litewskiego czynionych 
zarówno w roku 1942, jak i kon-
tynuowanych w latach 1943-44, 
do niego nie doszło. Nawet kie-
dy strony wyrażały chęć niepo-
ruszania sprawy Wilna, to nie 
potrafiły znaleźć wspólnej pod-
stawy, między innymi w stosun-

ku do Niemiec hitlerowskich. 
Nie udało się również na dłuż-
szą metę powstrzymać konflik-
tu, przybierał on coraz częściej 
formy zbrojnych starć pomiędzy 
partyzantką polską a litewską 
policją. Na dodatek do zwalcza-
nia partyzantki polskiej i sowiec-
kiej Niemcy powołali litewski 
korpus posiłkowy. Komendan-
tem tej formacji mianowali gen. 
Povilasa Plechavičiusa. 16 lute-
go 1944 roku wystąpił on z ape-
lem do społeczeństwa litewskie-
go, wzywając Litwinów do walki 
zbrojnej z bolszewizmem. Żoł-
nierze litewscy złożyli przysięgę, 
że będą bronić swej ziemi pod 
dowództwem wodza III Rzeszy 
Adolfa Hitlera.  Wkrótce pierw-
sze bataliony tej formacji poja-
wiły się na Wileńszczyźnie. 

W dniach 13 i 22 kwietnia 
1944 roku doszło do spotkań 
pomiędzy delegatem generała 
i przedstawicielem Komendy 
Okręgu AK. Niestety, nie uda-
ło się osiągnąć porozumienia, 
gdyż delegat litewski zażądał 
jako warunku zawieszenia bro-
ni, wcielenia partyzantki pol-
skiej do oddziałów litewskich 
pod dowództwem niemieckim, 
a w wypadku nieprzyjęcia tej 
propozycji całkowite usunię-
cie wojska polskiego z terenów 
Wileńszczyzny. Strona polska 
nie mogła na to przystać. Z ko-
lei strona litewska nie zechciała 
rozważyć polskich warunków i 
oświadczyła, że konflikt zbroj-
ny jest nieunikniony. W póź-
niejszych potyczkach oddzia-
ły korpusu zostały rozbite. Nie 
tylko dotkliwym, ale też przy-
noszącym formacji wiele wsty-
du, był wynik potyczki pod Mu-
rowaną Oszmianką. Wziętych 
do niewoli kilkuset żołnierzy 
litewskich odekskortowano w 
bieliźnie do Jaszun, Oszmiany i 
Wilna, obcinając przedtem gu-
ziki od kalesonów…

Jednak sytuacja, kiedy od-
bywają się łapanki, wywózki na 
roboty do Niemiec, na które 
to listy trafiają Polacy, bowiem 
litewska administracja chroni 
swoich (zapisują się oni do pod-
ległych Niemcom służb, gdzie 
mają zabezpieczenie od wy-
wózek, mundury, wyżywienie, 
pieniądze, broń, ale też zobo-
wiązani przysięgą muszą wyko-
nywać „brudną robotę” na roz-
kaz niemieckich „gospodarzy”) 
stwarza warunki do powstania 
pierwszego oddziału polskie-
go w lipcu-sierpniu 1943 roku 
koło jeziora Narocz – formuje 
się przez pół roku. Pierwszych 
żołnierzy – 4 osoby – dowód-
ca Antoni Burzyński „Kmicic” 
zaprzysiągł w marcu 1943 r. W 

maju oddział liczył już  30 lu-
dzi i otrzymał sztandar, nale-
żący przed wojną do szkoły. Na 
jednej jego stronie u góry zo-
stały wyhaftowane słowa: Bóg, 
Honor, Ojczyzna, w środku był 
orzeł, a pod nim napis: Armia 
Krajowa, Oddział Kmicica, Wil-
no. Na drugiej stronie był wi-
zerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej. Pod koniec czerwca 
komenda Okręgu nadesłała roz-
kaz, na mocy którego oddział 
„Kmicica” otrzymał status Od-
działu leśnego Armii Krajowej, 
a 1 lipca polscy partyzanci przy-
pięli na czapki orzełki. W lipcu 
liczył 100 osób.

Oddział „Kmicica” bazował 
w bezpośredniej bliskości tere-
nów, na których działała party-
zantka sowiecka. Początkowo 
stosunki układały się bezkon-
fliktowo, polscy partyzanci pro-
wadzili akcje na własny rachu-
nek. W końcu lata ich szeregi 
liczyły 300 osób. W tym okre-
sie zostały zerwane stosunki 
dyplomatyczne między rządem 
Związku Sowieckiego i rządem 
RP, po ujawnieniu prawdy o 
mordzie na oficerach w Katy-
niu, co skomplikowało też sto-
sunki w terenie. Jednak, jak wy-
nika z tajnych dokumentów, 
jeszcze 22 czerwca 1943 roku 
została podjęta uchwała KC KP 
(b) Białorusi o zwalczaniu par-
tyzantki AK w zachodnich ob-
wodach Białorusi (do dziś jest 
ona utajniona i korzystanie z 
niej wzbronione, jak zaznaczył 
autor monografii, który podaje 
jej tekst za autorem Cz. Hołu-
bem). Polscy partyzanci są na-
zywani burżuazyjnymi nacjona-
listami i zaleca się wszystkimi 
sposobami ich zwalczać. Jak 
podkreśla dr Wołkonowski, in-
strukcje mówiły o tym, by tych, 
kto nie nadaje się do przekaba-
cenia likwidować, innych wcie-

lać do sowieckich oddziałów 
lub wysyłać do domów. Jednym 
z „likwidowanych” oddziałów 
przez partyzantów sowieckich 
pod dowództwem Fiodora Mar-
kowa był „Kmicica”. Jak wyni-
ka z raportu Markowa, oddział 
podstępnie rozbrojono. Areszto-
wanych ludzi „Kmicica” podzie-
lono na trzy kategorie: 50 ludzi 
z dowództwem rozstrzelano, 80 
rozbrojono i puszczono wolno, 
70 odesłano do oddziału Mrocz-
kowskiego, któremu polecono 
zebrać też tych stu, których nie 
zastali na bazie. „Towarzysz” z 
NKWD cynicznie dodaje w ra-
porcie, że przekazanie tych 70 
osób Mroczkowskiemu było błę-
dem, należało ich rozstrzelać, 
ale obawiano się oskarżenia o 
drugi Katyń. Jednak po tym, jak 
Mroczkowski przeszedł na stro-
nę polską (gdy się dowiedział o 
rozstrzelaniu 50 ludzi „Kmici-
ca”) z 60 Polakami, pozostałych 
30 Sowieci jednak rozstrzelali. 

Do pozostałych w terenie 
członków oddziału „Kmicica” 
skierowano nowego dowódcę 
Zygmunta Szendzielarza, le-
gendarnego „Łupaszkę”. So-
wieci długo próbowali go zma-
nić do zasadzki, ale był bardzo 
ostrożny. Oddział był w ciągłym 
ruchu, po każdej akcji robił od-
skok na ok. 15 km. Praktycz-
nie nie przegrał ani jednej po-
tyczki. Nie wierzył Sowietom. 
Kiedy w ramach operacji „Ostra 
Brama” zakładano współpracę 
z sowiecką armią, „Łupaszka” 
miał powiedzieć, że nie chce, by 
jego chłopcy zostali powieszeni 
na latarniach w Wilnie. Jak się 
okazało, miał rację: Sowieci bar-
dzo krótko byli w wyzwalaniu 
Wilna polskimi sojusznikami.

(dokończenie nastąpi)
Janina Lisiewicz

ŻOŁNIERZE 6. BRYGADY W MARSZU PRZEZ PUSZCZĘ RUDNICKĄ, 
DRUGA POŁOWA LIPCA 1944 R.  
NA PIERWSZYM PLANIE WIKTOR STRZAŁKOWSKI PS. „FOK”
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W ubiegłym tygodniu w 
Domu Polskim w Wilnie obra-
dowała XIX z kolei konferen-
cja „Polskie dziecko – w polskiej 
szkole”, której organizatorem 
jest Wileński Rejonowy Oddział 
Związku Polaków na Litwie. 
Gromadząc nauczycieli, rodzi-
ców, przedstawicieli lokalnych 
władz, organizatorzy starają się 
nie tylko ukazać obecny stan 
szkolnictwa w języku polskim w 
rejonie, ale też wszechstronnie 
pokazać, jak na wyniki wycho-
wania i nauczania dziecka, for-
mowanie jego osobowości wpły-
wa to, że procesy te odbywają się 
w ojczystym języku. Pedagodzy 
i rodzice, decydenci od oświaty 
dzielą się doświadczeniem i sta-
rają wspólnie zaradzić trudno-
ściom, jakie stoją na drodze do 
realizacji hasła, by każde polskie 
dziecko – tak samo zresztą jak 
rosyjskie, czy też litewskie – po-
znawało świat w języku swoich 
rodziców i dziadków.

Witając tak licznie zebra-
nych na sali Domu Polskiego w 
Wilnie pedagogów, starostów, 
rodziców, radnych i szanow-
nych gości prezes Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL, eu-
rodeputowany Waldemar To-
maszewski w wielkim skrócie 
przypomniał genezę powstania 
idei zwoływania takich konfe-
rencji. Właśnie w dziś już dość 
odległym roku 1994 na Wi-
leńszczyźnie – szczególnie w 
rejonie wileńskim i solecznic-
kim – jak grzyby po deszczu za-
częły powstawać szkoły z pań-
stwowym językiem nauczania 
(których cechą szczególną było 
to, że ich założycielem były nie 
rejonowe wydziały oświaty, jak 

to jest w całej republice, tylko 
powiaty, a po ich likwidacji – Mi-
nisterstwo Oświaty i Nauki, co 
stawiało te placówki od zarania  
działalności w pozycji uprzywi-
lejowanych), które miały stać 
się – jak twierdzili ich apologe-
ci – nie tylko panaceum na roz-
wiązanie problemu znajomości 
języka litewskiego, ale też suk-
cesu życiowego podwileńskich 
polskich dzieci. A tak napraw-
dę wyrywały dziecko z obszaru 
rodzimej kultury, tradycji, po-
zbawiały korzeni. I wbrew de-
klaracjom nie służyły dobrze 
dzieciom, bo poznając świat w 
obcym języku, uczniowie gros 
czasu musieli poświęcić na po-
znawanie języka, a nie zdobywa-
nie wiedzy, co rzutowało, oczy-
wiście, na jej jakość.

Widząc realne zagrożenie 
dla wychowania i nauczania pol-
skich dzieci w takich szkołach, 
Wileński Rejonowy Oddział 
ZPL postanowił zmobilizować 
siły, by przede wszystkim rodzi-
com pokazać, że najbardziej do-
skonały rozwój dziecko osiągnie 
pozostając w kręgu ojczystej kul-
tury, tradycji, języka. 

Prezes przypomniał, że na 
jubileuszowej konferencji – w 
2005 roku – byli obecni przed-
stawiciele innych rejonów Wi-
leńszczyzny, w których działają 
szkoły z polskim językiem na-
uczania. Mogli oni się zapoznać 
z doświadczeniem, metodami 
pracy i osiągnięciami rodaków 
z rejonu wileńskiego. Podobnie 
ma być w przyszłym roku.

Należy odnotować, że inicja-
tywa rejonu wileńskiego dała po-
zytywne wyniki: pod względem 
uczęszczania dzieci do szkoły z 

ojczystym językiem nauczania, 
wskaźniki tu są najlepsze. Mów-
ca przypomniał też rok 2011 – 
kiedy uczestnicy konferencji 
ustosunkowali się do przyjętej 
w marcu nowej Ustawy o oświa-
cie. Wówczas swój protest z po-
wodu dyskryminacji szkolnic-
twa w języku ojczystym wyrazili 
przed Ambasadą Stanów Zjed-
noczonych w Wilnie.

Obrady XIX konferencji, 
zwieńczyć miała pikieta prote-
stacyjna przeciwko ogranicza-
niu praw polskiej mniejszości 
na Litwie – używania w życiu 
publicznym języka mniejszo-
ści, podwójnego nazewnictwa, 
korzystania z możliwości ory-
ginalnego zapisu swego nazwi-
ska – przy Ambasadzie Niemiec. 
Przewodniczący podkreślił, że 
Litwa jest „dziwnym krajem”, 
w którym nie są realizowane na-
wet te postulaty, które są zapi-
sane w programie jednej z naj-
większych partii rządzących, 
ustaleniach koalicyjnych. Wal-
demar Tomaszewski zaznaczył, 
że nadal aktualnym problemem 
jest ujednolicenie egzaminu z ję-
zyka litewskiego. Założenia te są 
krzywdzące dla młodzieży pol-
skiej, która na maturze, pomi-
mo różnicy kilkuset godzin na-
uczania języka, ma składać taki 
sam egzamin, jak jej litewscy ko-
ledzy. Egzamin ten, podkreślił 
mówca, z zasady nie może być 
jednakowy, ponieważ dotyczy 
języka ojczystego i wyuczonego.

Prezes WRO ZPL poruszył 
również temat egzaminu z języ-
ka ojczystego – polskiego, który 
został skreślony z listy obowiąz-
kowych egzaminów przed laty. 
Dzięki decyzjom rad szkolnych 

(którym dziękował) maturzyści 
polskich szkół praktycznie w stu 
procentach składają maturę z ję-
zyka ojczystego, co jednak nie 
rozwiązuje problemu, bo m. in. 
wyniki z tego egzaminu nie są 
brane pod uwagę podczas rekru-
tacji na studia. Eurodeputowany 
przypomniał, że nawet w latach 
sowieckich uznawano różnicę 
pomiędzy rosyjskim językiem 
państwowym i językiem mniej-
szości narodowych. I było tak, 
że m. in. uczniowie szkół pol-
skich składali egzamin z języka 
rosyjskiego nie w takim zakre-
sie jak ich koledzy z rosyjskich 
placówek.

Nierozwiązanym proble-
mem nadal pozostaje naliczanie 
tzw. koszyczka ucznia, przy któ-
rym decydenci od oświaty ciągle 
manipulują i nie potrafi on za-
spokoić rzeczywistych potrzeb 
szkół mniejszości narodowych. 
Warto tu zaznaczyć, że obecnie 
w Ministerstwie Oświaty i Na-
uki Litwy rozważane są propo-
zycje zrezygnowania z koszycz-
ka ucznia na rzecz „koszyczka 
kompletu klasowego”. Widocz-
nie prędzej doczekamy się li-
kwidacji systemu, niż uwzględ-
nienia prawa do realizowania 
swoich potrzeb, wynikających 
z większej liczby godzin. 

W swym wystąpieniu Wal-
demar Tomaszewski wyraził 
też nadzieję, że uda się rozwią-
zać pozytywnie problem kom-
pletowania klas. Na terenach, 
gdzie funkcjonuje szkolnictwo 
w kilku językach, powinno to 
być uwzględniane i musiały-
by obowiązywać odpowiednio 
mniejsze normy dotyczące licz-
by uczniów w klasach.

Wśród wymienionych pro-
blemów najważniejszym jednak 
pozostaje objęcie polskich dzieci 
edukacją w języku ojczystym. W 
ostatnim roku szkolnym liczba 
pierwszoklasistów zmniejszy-
ła się o 60 osób. Można, praw-
da, całkowicie uznać ją za wy-
nik niżu demograficznego (w 
litewskich klasach liczba dzie-
ci zwiększyła się praktycznie o 
jedną osobę). Nie można jednak 
przestać monitorować sytuacji, 
ponieważ już dziś są  widocz-
ne niezbyt pomyślne skutki re-
organizacji szkół (wymusiła je 
skomplikowana sytuacja finan-
sowa), kiedy to po zmianie sta-
tusu szkoły, niektórzy rodzice 
zaczęli swe dzieci wozić do miej-
skich szkół. 

Prezes Wileńskiego Rejono-
wego Oddziału ZPL cieszył się, 
że tego roku do szkół przyjdzie 
320 uczniów. Jednak rezerwy 
zwiększenia liczby dzieci pol-
skich w polskich szkołach są. 
Przede wszystkim tam, gdzie 
nie ma takowych. Zauważył, 
że w Jewju i Molatach powstałe 
biura posłów (eurodeputowane-
go oraz Zbigniewa Jedzińskie-
go z ramienia AWPL w Sejmie 
RL) mają sprzyjać uświadamia-
niu rodziców co do korzyści na-
uki w ojczystym języku. Jest też 
potencjalny narybek w rejonie 
szyrwinckim, gdzie nauka w oj-
czystym języku odbywa się je-
dynie w Borskuńskiej Szkole 
Podstawowej i nie są objęte ta-
kim nauczaniem dzieci polskie 
w gminie olańskiej. Należy też 
zatroszczyć się o edukację dzie-
ci, których rodziny mieszkają 
w tzw. ogródkach działkowych. 
Tam właśnie szukają narybku 

Poznawać świat w ojczystym języku
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BETONOWY KRZYŻ I LAKONICZNY NAPIS – ZNAKI NASZEJ PAMIĘCI

20 czerwca z inicjaty-
wy koła Związku Polaków w 
Podbrzeziu oraz miejscowych 
mieszkańców została uczczo-
na pamięć ofiar mordu w Glin-
ciszkach. Przed 70. laty, przy 
drodze prowadzącej do Glin-
ciszek przez oddział litewskiej 
policji zostało zamordowa-
nych w bestialski sposób 38 
osób narodowości polskiej z 
majątku Glinciszki. Ofiarą 
morderców padli cywile, w 
tym dzieci i kobiety, w wieku 
od 3 do 84 lat. Tak litewscy 
policjanci „pomścili” kilkoro 
swoich, którzy zostali ranni 
i zabici w potyczce z polską 
partyzantką.

 Msza św. w kościele w 
Podbrzeziu oraz modlitwa w 
miejscu, gdzie zostały usta-
wione krzyże upamiętniają-
ce ofiary, film przedstawiający 

wspomnienia świadków oraz 
przygotowany występ przez 
zespół „Randeo Anima” były 
poświęcone ofiarom i zacho-
waniu pamięci o okrutnych 
czasach, kiedy życie ludzkie 
tak mało znaczyło. Podczas 
uroczystości padały też słowa 
o tym, że pamiętając należy 
przebaczać i dbać o to, by takie 
tragedie nigdy się nie powtó-
rzyły. Mord dokonany przez 
litewskich policjantów na Po-
lakach, pociągnął za sobą ak-
cję odwetową porażonych ich 
okrucieństwem polskich par-
tyzantów. W jej wyniku zginę-
ło w Dubinkach (skąd pocho-
dzili litewscy policjanci) 27 
osób. Znaleźli się wśród nich 
również Polacy. Dziś na cmen-
tarzu w miasteczku, na kamie-
niu upamiętniającym ofiary, 
jest napisane, że zginęli z rąk 

Polaków. Przy nazwiskach po-
mordowanych pod Glincisz-
kami, został umieszczony na-
pis głoszący: „Zginęli dlatego, 
że byli Polakami”. Nie ma ani 
słowa o tym, kto był sprawcą 
zbrodni. Wydaje się, że zbrod-
niarze powinni być wskazani. 
Nie po to, by usatysfakcjono-
wać uczucie zemsty, lecz skon-
statować prawdę. Bo tylko do 
końca powiedziana prawda, 
może prowadzić do przeba-
czenia.  W czasach władzy 
sowieckiej, zarówno w Katy-
niu, jak i Chatyniu, Pirciu-
piach, Łyntupach widniały 
napisy, że są to miejsca, gdzie 
spoczywają „żertwy faszizma” 
(ofiary faszystów). Wiemy, w 
jakim stopniu były zgodne  z 
prawdą. 
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emisariusze szkół z państwo-
wym językiem nauczania. W 
tym kierunku powinny też być 
zwrócone oczy nauczycieli szkół 
początkowych z polskim języ-
kiem nauczania.

Należy też bardzo delikat-
nie podchodzić do reorganiza-
cji szkół. Ważna jest nasza so-
lidarność, podkreślił europoseł 
– byśmy pamiętali o jedności 
rozwoju kultury, szkolnictwa 
i odpowiedniej opieki nad nią 
przez władze lokalne.

O doświadczeniu i trudno-
ściach, mniejszych i większych 
sukcesach w pracy szkół i klas 
początkowych z ojczystym języ-
kiem nauczania mówiły: Jelena 
Adamowicz – pełniąca obowiąz-
ki dyrektora w Szkole Począt-
kowej w Mariampolu; Krystyna 
Radzewicz – mama oraz nauczy-
ciel-metodyk nauczania począt-
kowego w Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w Podbrze-
ziu; Maria Macinkiewicz, na-
uczyciel-metodyk nauczania 
początkowego w Gimnazjum 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Czarnym Borze oraz starszy 
nauczyciel nauczania począt-
kowego w Gimnazjum w Pogi-
rach Olga Gierasimowicz. M. in. 
dyrektor szkoły polskiej w Ma-
riampolu przypomniała zebra-
nym, że trudności z kompleto-
waniem polskich klas, zaistniały 
tu na skutek decyzji podjętej w 
latach 50. ubiegłego wieku, kie-
dy w Mariampolu została otwar-
ta jedynie szkoła litewska. Przez 
kilka dziesięcioleci ludność pol-
ska gminy nie miała na miejscu 
alternatywnej placówki w języ-
ku ojczystym. Rodzice, którzy 
sami uczyli się w szkole z litew-

Poznawać świat w ojczystym języku
skim językiem nauczania, wy-
bierają taką placówkę dla swych 
dzieci.

Pomocnymi w rozwiązaniu 
problemu mogą być (i są) pol-
skie grupy przedszkolne i klasy 
przygotowawcze. Te ostatnie za-
kładane w szkołach początko-
wych musiałyby pracować dłu-
żej i objąć dzieci opieką latem, 
jak to jest w  placówkach przed-
szkolnych.

O osiągnięciach oraz pro-
blemach polskiego szkolnictwa 
mówił również wicemer rejo-
nu wileńskiego dr Jan Gabriel 
Mincewicz. Zaznaczył, że w wy-
niku zbiorowego wysiłku osią-
gnięto w rejonie określone suk-
cesy i rzeczą najważniejszą jest 
je utrzymać. Płynąc pod prąd 
– szkolnictwo polskie ciągle 
ma do pokonania obiektywne 
i subiektywne przeszkody – nie 
wystarczy biernie stać, potrze-
ba aktywnych działań, bowiem 
w przeciwnym razie – obrazowo 
mówiąc – prąd może nas odrzu-
cić wstecz. Zaakcentował m. in. 
to, że pomimo upływu ponad 
20 lat od początków odrodze-
nia narodowego, nadal w wielu 
szkołach polskich brak lekcji hi-
storii Polski oraz należytej troski 
o poprawność języka ojczystego, 
o którą mają dbać, jak podkre-
ślił, nie tylko poloniści.

Należy też pilnie baczyć 
na to, zdaniem dr. Mincewi-
cza, na jakie zagrożenia jest na-
rażone szkolnictwo: przeróż-
ni emisariusze, propagatorzy 
„nowych” idei nie zawsze po-
winni być witani z otwartymi 
ramionami. Niestety, często te 
idee i nurty są sprzeczne z tra-
dycyjnym modelem wychowa-

nia, niosą szkodę, a nie poży-
tek dla wychowania dziecka. Ze 
wszech miar trzeba podtrzymy-
wać i pielęgnować działalność 
takich struktur jak Forum Ro-
dziców, Komitety Strajkowe, 
Rady Szkoły, koła ZPL. Tu Jan 
Mincewicz ustosunkował się do 
wysokości opłat członkowskich 
(wynoszą one obecnie 5 Lt za 
rok), które, jego zdaniem, są 
za wysokie dla uczniów i stu-
dentów. Przypomniał, że przed 
paru laty składki wynosiły  
1 Lt, a młodzież i studenci mo-
gli je uiszczać w wysokości 50 
ct. Otóż obecnie ta sama kate-
goria członków Związku może 
płacić tzw. zerową składkę. Wła-
śnie taką cyfrę należy wskazać 
na liście obok podpisu członka 
danego koła. Każde koło ma też 
prawo uznać, kto może nie uisz-
czać opłaty, więc problem może 
być łatwo rozwiązany, o ile zaist-
nieje. Owszem, ludziom się dziś 
nie przelewa, ale roczna składka 
w wysokości kosztów np. dwóch 
porcji lodów nie powinna nim 
być. Tym bardziej, że cała suma 
składek może (i jest) wykorzy-
stywana na potrzeby koła.

O trosce kierownictwa rejo-
nu o szkolnictwo mówiła oraz 
dziękowała pedagogom, staro-
stom oraz rodzicom za współ-
pracę mer rejonu Maria Rekść. 
Cieszyła się z tego, że w rejo-
nie działa 15 gimnazjów, są 
otwierane nowe przedszkola 
lub grupy z polskim językiem 
wychowania i nauczania. Pani 
mer podkreśliła również to, 
że w czasie obchodów 25-le-
cia ZPL, podczas odwiedzania 
praktycznie wszystkich miej-
scowości, z łatwością dało się 

zauważyć, gdzie sprawom wy-
chowania patriotycznego, pie-
lęgnowaniu języka i tradycji 
udziela się należytej uwagi, 
a gdzie jej brak. Odnotowała 
również ogromną rolę wycho-
wania młodzieży w duchu ka-
tolickim, do czego przyczyniły 
się wydatnie wydarzenia zwią-
zane z kanonizacją Jana Pawła 
II oraz uczczenia pamięci czci-
godnego księdza prałata Józefa 
Obrembskiego.

Zabierając głos na konfe-
rencji, nie musiała kryć uczu-
cia dumy z osiągnięć kierownik 
wydziału oświaty samorządu re-
jonu wileńskiego Lilia Andrusz-
kiewicz. Jak zaznaczyła, do 
szkół rejonu uczęszczało w ubie-
głym roku szkolnym 7757 dzie-
ci, z których 54,5 proc. pobiera-
ło naukę w języku polskim. Z 
ogólnej liczby dzieci narodowo-
ści polskiej, 75,7 proc. uczęszcza 
do szkół z ojczystym językiem 
nauczania, czyli czworo z pię-
ciu. Jest to najlepszy wskaźnik 
na Wileńszczyźnie.

O poziomie nauczania w re-
jonie wileńskim, gdzie jest 15 
gimnazjów, 11 szkół średnich, 
10 podstawowych, 3 początko-
we, 6 szkół-przedszkoli może 
świadczyć to, że ponad poło-
wa maturzystów wybiera pań-
stwowe egzaminy maturalne 
i pomyślnie je składa: np. ję-
zyk litewski jako państwowy 
składało tego roku 59,2 proc. 
W ubiegłym roku 58 proc. ab-
solwentów podjęło studia na 
uczelniach. A młodzież szkol-
na aktywnie uczestniczy w olim-
piadach i konkursach.

Należy odnotować, że mają 
na uwadze troskę o rozwój dzieci 
i realnie oceniając sytuację ma-
terialną mieszkańców, w rejonie 
jest jedna z najniższych opłat za 
przedszkola, samorząd dopła-
ca do żywienia dzieci (pokry-
wa 35 proc. kosztów). Tak samo 

najniższa jest opłata w działają-
cych dwóch szkołach muzycz-
nych i jednej sztuk pięknych, 
zaś w szkole sportowej dzieci nie 
muszą uiszczać żadnych opłat.     

Ogółem na oświatę przezna-
cza się w rejonie 51 proc. budże-
tu – 88 mln litów. Tego roku na 
wypoczynek dzieci wyasygno-
wano 67 tys. litów. Dziękując 
pedagogom za pracę, kierownik 
życzyła udanych wakacji.

Podsumowując wyniki pracy 
konferencji, jeszcze raz o naj-
ważniejszych kierunkach dzia-
łalności zebranym mówił prezes 
Waldemar Tomaszewski i życzył 
treściwego wypoczynku.

XIX Konferencja „Polskie 
dziecko – w polskiej szkole” 
tradycyjnie przyjęła „Apel 
do rodziców Polaków” oraz 
Uchwałę, w której zaakcen-
towano takie postulaty jak: 
odwołanie dyskryminujących 
polskie szkoły zmian w Usta-
wie o oświacie z 2011 roku; 
zrzeczenia się ujednolicone-
go egzaminu maturalnego z 
języka litewskiego; przywró-
cenie egzaminu z języka oj-
czystego (polskiego) na listę 
obowiązkowych na maturze z 
wpisaniem oceny do świadec-
twa i zaliczenia dodatkowych 
punktów przy wstępowaniu na 
studia; zaprzestania stosowa-
nia dyskryminującej praktyki 
w zachowaniu szkoły litewskiej 
kosztem placówek mniejszości 
narodowych; nadania samo-
rządom większej samodzielno-
ści w zarządzaniu finansami; 
zwiększenia koszyczka ucznia 
o 50 proc. w szkołach mniej-
szości narodowych. Postano-
wiono też zwrócić się do MOiN 
z postulatem wprowadzenia 
przedmiotu „Przygotowanie 
do życia w rodzinie”.

Janina Lisiewicz

W obronie swoich praw
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PIKIETA PRZY AMBASADZIE NIEMIEC

25 czerwca odbyła się w Wil-
nie, przed Ambasadą Niemiec, pi-
kieta w obronie praw mniejszości 
narodowych na Litwie, zorgani-
zowana z inicjatywy Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie. Wzięli w 

niej również udział członkowie 
Solecznickiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL oraz przedstawicie-
le mniejszości narodowych: ta-
tarskiej, rosyjskiej, białoruskiej. 
Wiec protestacyjny stał się od-
powiedzią społeczności polskiej 

na brak realizacji zgłaszanych 
postulatów, dotyczących przyję-
cia Ustawy o mniejszościach na-
rodowych, oryginalnego zapisu 
nazwisk, używania podwójnego 
nazewnictwa i in. 

Zabierający głos mówili o 

krzywdach, jakich doznają przed-
stawiciele mniejszości za używa-
nie podwójnego nazewnictwa ulic 
(kary pieniężne dla dyrektorów 
administracji rejonów solecznic-
kiego i wileńskiego), braku sza-
cunku władz republiki wobec 
przedstawicieli nie litewskiej naro-
dowości, wyrażający się w nieprzy-
znawaniu im prawa do publicz-
nego używania języka ojczystego, 
ujednoliceniu – bez odpowiednie-
go przygotowania i uwzględnienia 
opinii mniejszości – maturalnego 
egzaminu z języka litewskiego.

Uczestnicy pikiety przekazali 
ambasadorowi Niemiec Matthia-
sowi Mülmenstädtowi petycję, 
która ma trafić do władz Repu-
bliki Federalnej Niemiec. W pe-
tycji została zawarta  prośba  o 
wsparcie postulatów, gwarantu-
jących przestrzeganie i ochronę 
praw mniejszości narodowych na 
Litwie zgodnie z prawem europej-
skim i standardami obowiązują-
cymi w Unii Europejskiej. Auto-
rzy pisma podkreślają, że Litwa 

ignoruje szereg międzynarodo-
wych dokumentów, traktujących 
o prawach należnych mniejszo-
ściom narodowym, m. in. Kon-
wencję Rady Europy o Ochro-
nie Mniejszości Narodowych, 
Europejską Kartę Języków Re-
gionalnych i Mniejszościowych. 
Podkreśla się: „Nie żądamy przy-
wilejów, lecz respektowania przez 
Litwę podpisanych konwencji i 
traktatów międzynarodowych, 
chroniących mniejszości naro-
dowe, zwłaszcza Konwencji Ra-
mowej RE. Chcemy żyć zgod-
nie z przysługującym nam, jako 
mniejszości narodowej, prawem 
do wielojęzyczności, wielokultu-
rowości i wieloetniczności – tak 
bardzo podkreślanym i promo-
wanym wartościom w Unii Eu-
ropejskiej. Sprzeciwiamy się na-
tomiast wszelkiej dyskryminacji 
na tle narodowościowym, której, 
niestety, doświadczamy na Litwie, 
a dla której nie powinno być miej-
sca w Europie XXI wieku”. 
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W dniach 27-28 czerwca w 
Kiejdanach odbył się pierwszy 
festiwal pt. „Czesław Miłosz 
- 2014”. Jego organizatorem 
było Muzeum Ziemi Kiejdań-
skiej, którego pracownicy pra-
gnęli uczcić w Polsce, na Litwie 
i całym świecie cenionego twór-
cę, laureata Nagrody Nobla – 
Czesława Miłosza. „Dobrze 
jest się urodzić w małym kraju, 
w którym przyroda dorównu-
je człowiekowi, gdzie w ciągu 
wieków współżyły obok siebie 
różnorodne języki i religie. Mó-
wię o Litwie – kraju mitów i po-
ezji” – tak mówił w 1980 roku 
w Sztokholmie Czesław Miłosz, 
podczas wręczania mu Nobla w 
dziedzinie literatury.

Poeta urodził się w 1911 
roku w Szetejniach, nieopodal 
Kiejdan. Jego przodkowie spo-
czywają w Ziemi Kiejdańskiej, 
jak też pod Kownem – w Wę-
dziagole. Dlatego pierwsze spo-
tkanie z poetą, który wrócił z 
emigracji w 1992 roku i jego bra-
tem Andrzejem, kiedy odwiedzi-
li groby dziadków na cmentarzu 
przykościelnym w Wędziagole, 
pozostawiły ogromne wrażenia 
na miejscowych mieszkańcach. 

Po tej znajomości nawiązane zo-
stały miłe, serdeczne stosunki. 
Wędziagolanie, nawet po upły-
wie sporego okresu czasu, pa-
miętają to spotkanie, cenią i sza-
nują tych ludzi. Dlatego co roku 
w czerwcu, przypominając od-
wiedziny poety i jego dzień uro-
dzin, tu, w Wędziagole, już od 
2010 roku na jego cześć organi-
zowane są festiwale. Zaprasza-
ni na nie są ludzie, którzy zna-
li poetę. Podczas odprawianej 
Mszy św.  ludzie się modlą za 
zmarłych członków tej rodziny, 
odwiedzają ich groby. W tych 
dniach odbywa się również czy-
tanie wierszy, występują zespoły 
artystyczne z Polski i Litwy. W 
tym roku wędziagolanie i goście 
– uczestnicy festiwalu – uczcili 
103. rocznicę urodzin Czesła-
wa Miłosza. 

Na kiejdańskim festiwa-
lu w ciągu dwóch dni  imprezy 
odbywały się w różnych miej-
scach, również w Szetejniach – 
gdzie jest Centrum im. Czesła-
wa Miłosza. W pierwszym dniu 
w Wielokulturowym Centrum 
Muzeum Ziemi Kiejdańskiej od-
była się konferencja naukowa 
pt. „Czesław Miłosz jako feno-

men osobowości” (głos zabie-
rali prelegenci z Uniwersytetu 
Wileńskiego, Instytutu Histo-
rii Litwy, Uniwersytetu Witol-
da Wielkiego, Instytutu Litera-
tury Litewskiej i Folkloru). W 
kiejdańskim kościele ewange-
lików-reformatorów dźwięcza-
ły wykonywane w pierwszej po-
łowie siedemnastego wieku we 
Włoszech i na dworze Zygmun-
ta Wazy w różnych porach roku 
koncertowe madrygały „Stagio-
ni d’Amore”. Podczas Festiwalu 
wykonał je chór i konsort BRE-
VIS (wspólny projekt Polski i Li-
twy). Wieczorem na dziedzińcu 
kiejdańskiego Ratusza, wśród 
zapachu kwitnących lip, mo-
gliśmy posłuchać wspaniałego 
koncertu orkiestry klezmerów 
z Sejneńskiego Teatru, wyko-
nywanych przez młodych mu-
zyków żydowskich melodii jaz-
zowych. 

Następnego dnia w Centrum 
im. Czesława Miłosza w Szetej-
niach odbyła się dyskusja „Cze-
sław Miłosz. Wielkie Księstwo 
Litewskie i Europa Środkowa”, 
której moderatorem był dr Gin-
tautas Mažeikis. Koncertował 
tam również zespół folklory-
styczny Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego „Linago” (kierow-
nik Laimutė Stasė Proškutė). W 
Szetejniach spotkaliśmy swego 
dobrego znajomego Krzysztofa 
Czyżewskiego – inicjatora i kie-
rownika działającej w Sejnach 
„Fundacji Pogranicza”. Zaprosił 
on wędziagolan do Krasnogru-
dy, gdzie 14 sierpnia, w przeded-
niu Zielnej, zostanie uczczona 
10. rocznica śmierci Czesława 
Miłosza. W Centrum Wielokul-
turowym odbyła się w ramach 
festiwalu godzina poezji Cze-
sława Miłosza. Wiersze poety 
czytał laureat premii narodo-
wej Rolandas Rastauskas. To-
warzyszył mu duet jazzowy Ar-
kadiusza Gotesmana i Petrasa 
Vyšniauskasa „PETR-ARKA”. 

Festiwal wypadł wspania-
le. Mamy nadzieję, że stanie się 
on tradycyjną imprezą w Kiej-
danach.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Festiwal  
„Czesław Miłosz - 2014” 

PIELGRZYMKA
ŚLADAMI  WIELKICH  ŚWIĘTYCH (WŁOCHY) 

Samolotem  z Wilna    
Termin: 2.10 – 9.10 2014 r.

Cena: 750 euro plus 85 euro na wstępy
Trasa: RZYM, ASYŻ, LORETO, CASCIA (santuarium św. Rity)

SAN GIOVANNI ROTONDO,  LANCIANO,  MONTE SAN ANGELO, MANOPPELLO,  
MONTE CASSINO.

Szczegółowe informacje można uzykać u s. Lucyny pod numerem tel.: 867557212 

Serdecznie zapraszam!

Z okazji Urodzin Tadeuszowi PRAW-
DZIKOWI wiązankę życzeń: zdrowia, 
realizacji planów i marzeń, aktyw-
ności społecznej i szczęścia osobistego

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Urodzin Artiomowi MORO-
ZOWOWI najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pogodnych dni, opieki i miło-
ści najbliższych oraz uczucia satysfakcji 
z przeżytych lat

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Tamarze SIENKIEWICZ wiązankę mi-
łych życzeń: zdrowia, szczęścia, miłości 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu członkini 
Zarządu Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Solecznikach Leono-
rze JURGO najserdeczniejsze życzenia: 
trwałego zdrowia na długie lata, szczę-
ścia i radości na co dzień, aktywności w pra-
cy społecznej, poczucia satysfakcji z własnych  
dokonań oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej
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PREZES RYSZARD JANKOWSKI SZCZEGÓLNIE DBA O SPUŚCIZNĘ NOBLISTY
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Tego roku w kolejną letnią 
podróż wyruszyli autokarem 
członkowie Akademii Trzecie-
go Wieku.

Jej mottem stały się słowa  
J. K. Obsta: „Naszym obowiąz-
kiem: choć świat się chwieje w 
posadach, choć ziemia drży pod 
stopami, gdzie nasze świętości, 
gdzie lud nasz, tam nasze miej-
sce, tam trwać i stać! Tak nam 
dopomoże Bóg!”.

Podróż zaczynaliśmy od uli-
cy Połockiej w Wilnie. Wybra-
na trasa wiodła przez Belmont, 
Puszkarnię, zamek rokanciski, 
Nową Wilejkę i dalej przez Mic-
kuny, Osienniki, Słobodę, Po-
granicze. Nasz cel – zwiedzanie 
Wileńszczyzny, poznanie  tych 
okolic.

Droga prowadzi na wschód 
– do granicy z Białorusią w Ko-
tłówce. Trakt szczególnej hi-
storycznej pamięci. Pamięta 
bowiem pochód Napoleona 
(istnieje legenda o porzuconych 
skarbach); dzieje Powstania 
Styczniowego; przemarsz puł-
ków na pomoc w walce z Krzy-
żakami... Czasy się zmieniały, a 
droga –  żwirowo-brukowana – 
trwała. Była świadkiem tragicz-
nych wydarzeń dla miejscowych 
ludzi – patriotów tego, jak głód, 
chłód, choroby – epidemia tyfu-
su –  kosiły mieszkańców. Była 
też świadkiem tego, jak ludzie 
wzajemnie się wspierali, dawali 
przytułek emigrantom ze spalo-
nych białoruskich wsi.

Pierwszy nasz dłuższy postój 
jest w Mickunach. Tu spotykają 
nas akademickie koleżanki Wa-
lentyna i Janina. Zapoznajemy 

się z miejscowym kościołem 
pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, który w swej 
historii przeszedł zamianę z cer-
kwi prawosławnej na kościół ka-
tolicki. Wewnątrz oglądaliśmy 
odnowiony obraz Matki Boskiej 
i w czasie zwiedzania byliśmy 
świadkami udzielanego ślubu.

Po ceremonii złożyliśmy pa-
rze młodej życzenia, wręczyli-
śmy kwiaty i zaśpiewaliśmy „Sto 
lat”. Poczęstowano nas słody-
czami i szampanem. Po takim 
małym święcie, wracamy do po-
znawania ciekawej historii mia-
steczka, które w przeszłości było 
własnością profesora Uniwersy-
tetu Stefana Batorego, wynalaz-
cy szczepionki przeciwko ospie 
Augusta Becu. Pamiątkowa ta-
blica na kościelnej dzwonnicy 
mówi też o tym, że Mickuny 
często odwiedzał poeta Juliusz 
Słowacki.

Z Mickunami wiąże się wie-
le znanych nazwisk. Niedale-
ko od wsi było letnisko Janiny 
Prystorowej, małżonki premie-
ra Polski. Tu się urodził lekarz 
Stanisław Morawski – czło-
nek Towarzystwa Filomatów i 
Filaretów. Feliks Dzierżyński 
– postać wielce kontrowersyj-
na, znana m. in. jako „Żelazny 
Feliks” – często gościł u krew-
nych Pilarów. Mickuńskimi oko-
licami zachwycał się pisarz Ta-
deusz Dołęga-Mostowicz. To 
okolice Mickun znalazły swe 
odzwierciedlenie w powieści 
„Znachor”. Mickuny mają też 
ciekawe życie w dobie obecnej: 
ostatnio  otwarto tu Między-
narodową Galerię Twórczości 

Dzieci i Młodzieży „Kolorowe 
Światełko” (założycielką jej jest 
nauczycielka plastyki Krystyna 
Narkiewicz).

Tuż przy drodze znajduje się 
cmentarzyk wojskowy, świad-
czący o tragicznych losach tej 
ziemi i jej mieszkańców. Mija-
jąc Osienniki wspomnieliśmy o 
młynie, który w swoim czasie 
był słynny w całej okolicy – za-
budowania wykorzystano przy 
kręceniu filmu „Znachor”. Tu 
się też urodził były wieloletni 
kierownik komisariatu policji 
rejonu wileńskiego – komisarz 
Mieczysław Popławski.

Wreszcie trafiamy do wsi 
Słoboda. Jest to godne uwagi 
osiedle. Zamieszkuje tu około 
200 mieszkańców. Wielu z nich 
jest członkami wspólnoty lokal-
nej, która ma dużo ciekawych 
pomysłów. Są to między inny-
mi: Zbigniew i Elżbieta Głazko, 
Henryk Sielewicz, Albert Wołk 
i inni. Nakreślili i z sukcesem 
realizują plan działania, który 
obejmuje m. in. takie tematy, jak 
zbieranie wiadomości o histo-
rii, tradycjach, folklorze swojej 
wsi. Entuzjaści wynajęli nawet 
samolot w sąsiednich Kiwisz-
kach, by zrobić zdjęcia osiedla 
i pobliskich okolic z lotu pta-
ka. Wydali też książkę, w której 
są przedstawione dzieje rodzin 
ze wsi Słoboda. Jest tu bardzo 
wielu ludzi godnych większej 
uwagi, ale szczególnie fascynu-
je postać  Henryka Sielewicza. 
Pan Henryk gościnnie nas po-
witał w swojej zagrodzie. Jego 
hobby – to astronomia. Ma swo-
je obserwatorium wyposażone 

we współczesne teleskopy i inny 
niezbędny sprzęt umożliwiający 
prowadzenie obserwacji i badań 
ciał niebieskich. Uczestniczy też 
w konferencjach, zjazdach, wy-
stawach związanych z obserwa-
cją nieba. Podczas obcowania z 
gospodarzem dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy. Ser-
decznie podziękowaliśmy panu 
Henrykowi za gościnność i za tę 
jego pasję... No i jedziemy dalej.

Ławaryszki przywitały nas 
majestatycznie prezentującym 
się kościołem w stylu gotyckim 
pw. św. Jana Chrzciciela, które-
go fundatorem był ksiądz Józef 
Mironas. Ołtarz główny został 
ufundowany przez parafian z 
Osiennik. Dzwony tej świąty-
ni mają nadzwyczajne brzmie-
nie. Obok kościoła znajduje 
się plebania na wzór zaścian-
ka i okazały Dom Ludowy. W 
Ławaryszkach jest też jeden ze 
stu budynków szkolnych, zbu-
dowanych ku czci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W tym hi-
storycznym gmachu mają lekcje 
starszoklasiści miejscowej szko-
ły średniej. Po wysłuchaniu in-
fomacji, którą pragnęłam się po-
dzielić z kolegami o ludziach tu 
mieszkających, o ich życiu i suk-
cesach, opuszczamy Ławaryszki.

W Mościszkach (nazwa któ-
rych pochodzi od dużej ilości 
mostów, mostków i kładek ist-
niejących w swoim czasie w tej 

Traktem Stefana Batorego – Połockim
bagnistej miejscowości) na nas 
oczekiwał pan Waldemar Kli-
maszewski – dyrektor miejsco-
wej szkoły podstawowej. Pan 
Waldemar opowiedział nam o 
osiedlu, wspólnie odwiedziliśmy 
też Rubno (Kirtimai), gdzie się 
znajduje rodzinny cmentarz Ob-
stów, odnowiony w 2008 roku 
z inicjatywy Związku Polaków 
na Litwie. Tu uczciliśmy pa-
mięć zmarłych, zapalając zni-
cze i odmawiając modlitwę. Tu 
znów miałam okazję zapoznać 
kolegów szczegółowo z życiem 
i twórczością Jana Karola Obsta, 
który jest założycielem Muzeum 
Adama Mickiewicza przy zauł-
ku Bernardyńskim w Wilnie. 
Serdecznie podziękowaliśmy 
panu Waldemarowi Klimaszew-
skiemu za treściwe opowiada-
nie i mile spędzone wspólnie 
chwile.

Opuściliśmy gościnne Mo-
ściszki i wyruszyliśmy do Buj-
widz. Tu zapoznaliśmy się z 
osiedlem, kościołem pw. św. Je-
rzego, zjedliśmy też obiad na 
murawie i...  wyruszyliśmy w 
powrotną drogę do Wilna. W 
drodze wiceprezes ATW, Tere-
sa Vaišvilienė w imieniu obec-
nych złożyła podziękowanie 
słuchaczkom Akademii Janinie 
Olechnowicz oraz mojej skrom-
nej osobie za interesujące opo-
wiadania o ludziach i miejsco-
wościach, które mieliśmy okazję 
tego dnia zwiedzić. Podsumo-
wanie wycieczki znaleźliśmy 
w słowach – dewizie J. K. Ob-
sta „Gdzie lud nasz, tam nasze 
miejsce!”.

Wyrażamy wdzięczność 
kierownictwu Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie i tym, kto 
przyczynił się do realizacji tej 
wycieczki.

Podczas kolejnej, jesiennej 
wyprawy zamierzamy odwiedzić 
Kiejdany – zostaliśmy zaprosze-
ni przez seniorów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z tego miasta.

     
PS Osoby zainteresowane 

informujemy, że nowy rok aka-
demicki w Akademii Trzeciego 
Wieku rozpocznie się 11 paź-
dziernika 2014 r. w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie, przy ul. 
Naugarduko 76, w sali 005, o 
godz. 13.00. 

Irena  
Rymszonek-Telenkowa

członkini Akademii 
Trzeciego Wieku                                                                                    
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