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W ciągu trzech dni gości-
ła na Litwie znana polska pi-
sarka, publicystka, fotografik, 
scenarzystka (tytuły można by 
jeszcze przedłużać) Barbara 
Wachowicz. Na spotkaniach 
z uczniami Szkoły Średniej im. 
Władysława Syrokomli w Wil-
nie i Gimnazjum im. Jana Śnia-
deckiego w Solecznikach oraz 
z wielbicielami swojej twórczo-
ści w Domu Polskim w Wil-
nie zaprezentowała porywają-
ce lekcje patriotyzmu. Nie było 
tu napuszonych słów i wytar-
tych frazesów potrafiących 
ten temat skutecznie obrzy-
dzić. Były natomiast fakty z 
życiorysów wielkich rodaków, 
ich twórczości, które wzniosłe 
uczucie – miłość do Ojczyzny 
– Polski ilustrowały tak dobit-
nie i gorąco, że łzy wzrusze-
nia mimo woli spływały spod 
powiek.

Słuchając opowieści pani 

Barbary o wielkich rodakach, 
których zarówno ton jak i 
wspaniała polszczyzna po-
zwalały popuścić wodze fan-
tazji i tęsknić wraz z Wielkim 
Adamem; uczuciami płonąć 
jak niezrównany Juliusz Sło-
wacki; ku pokrzepieniu serc się 
trudzić wraz z autorem „Trylo-
gii”; czy szaleć na pięciolinii z 
genialnym Fryderykiem, łapa-
łam siebie na myśli: takiej lek-
cji miłości do tego, co polskie, 
przynajmniej raz w życiu powi-
nien wysłuchać każdy rodak. 
Bowiem opowiadane historie 
– te znane i z pietyzmem pielę-
gnowane przez pisarkę, czy bę-
dące wynikiem jej autorskich 
odkryć, tchnęły autentycznym 
zachwytem, dumą z tego, co 
nasz dom – Polskę stanowi. 

Barwne opowieści o tym, 
jak spotkana w mieście Ko-
ściuszko Murzynka biegle re-
cytuje życiorys Tadeusza Ko-

ściuszki (który, jak się okazało 
jest wydrukowany w książce 
telefonicznej miasteczka); jak 
rosyjscy żandarmi w Zułowie, 
widząc rozjaśniony dom pań-
stwa Piłsudskich, uspokoili 
się, że to nie spiskowcy ob-
radują, ale na świat jedynie 
dziecko przyszło (autorka za-
raz dodaje: a nie powinni byli 
się uspokoić); „Rewolucyjnej” 
etiudzie Chopina i słowach, 
które wypowiedział Hen-
ryk Sienkiewicz, kiedy jako 
pierwszy ze słowiańskich pi-
sarzy otrzymał Nagrodę No-
bla (świadectwo, że Polska 
pomimo rozbiorów istnieje)  
przeplatane piękną muzyką 
i patriotycznymi pieśniami 
uświadamiały, że być dumnym 
z Ojczyzny i kochać ją mądrze 
i szczerze można znając jej hi-
storię i bohaterów.

Parogodzinny program 
minął niczym chwila. A pani 

Barbara Wachowicz nie zapo-
mniała też w przerwach mię-
dzy narracjami pozdrowić 
swoich wileńskich przyjaciół, 
wśród których była osoba, z 
którą więzy przyjacielskie wią-
żą ją od roku... 1961, kiedy 
to polonistka, dziennikarka 
Łucja Brzozowska i pisarka 
Barbara Wachowicz pozna-
ły się w samolocie lecącym 
z Warszawy. Miłe słowa kie-
rowała również pani Barba-
ra do młodzieży, znajomych 
harcerzy, nauczycieli, działa-
czy, dziennikarzy. Mówiła też 
o tym, że dla niej każda rand-
ka z Wilnem jest jakże oczeki-
waną. O te powroty do miasta 
Moniuszki prosi Matkę Boską 
Ostrobramską.  

Słowa podziękowania nale-
żą się bez wątpienia Apolonii 
Skakowskiej – prezes Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. 
Stanisława Moniuszki, któ-

ra zorganizowała to spotka-
nie pt. „Wilno – nasz wspól-
ny dom” oraz zaprosiła na nie 
kilka miejscowych zespołów: 
„Wilenkę” (m. in. jej chór 
wykonał wzruszający polonez 
Michała Kleofasa Ogińskiego 
„Pożegnanie Ojczyzny”), „Sto 
uśmiechów” (pięknie zatań-
czyli mazura) oraz „Grzego-
rzan” (wykonali m. in. pio-
senkę do słów pani prezes), 
obdarowała też Barbarę Wa-
chowicz symboliczną statuet-
ką Centrum.

Burzliwe oklaski, kolejka 
po autografy i wypowiadane 
słowa pozdrowień świadczyły 
o tym, że kilka setek widzów, 
które tego wieczora wypełniły 
salę Domu Polskiego, przeżyło 
prawdziwą ucztę duchową. Bo 
co tu kryć: okazji do spotkań z 
takimi twórcami jak pani Bar-
bara Wachowicz mamy sta-
nowczo za mało. 

PANI BARBARA WACHOWICZ W OTOCZENIU WILEŃSKICH HARCEREK
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Organizowany przez Sto-
warzyszenie Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolną” – prezes Józef Kwiat-
kowski – konkurs na „Najlep-
szą szkołę – najlepszego na-
uczyciela” tego roku odbył się 
po raz dwudziesty (po raz dwu-
nasty są też wyłaniane najlepsze 
szkoły podstawowe i wyróżnia-
ni pedagodzy w nich pracują-
cy). Obchodząc jubileusz ini-
cjatywy, która w ciągu dwóch 
dziesięcioleci stawiała sobie za 
cel podnoszenie poziomu na-
uczania w szkołach polskich na 
Litwie, uaktywnienia, uatrak-
cyjnienia procesu wychowania 
i kształcenia jej organizatorzy 
mogą mówić o tym, że szkoła z 
polskim językiem nauczania – 
zarówno w ciągu istnienia w la-
tach władzy radzieckiej, jak też 
w Litwie niepodległej – zdała 
egzamin. Owszem, miała swoje 
wzloty – te najbardziej błysko-
tliwe przypadają na początek 
lat 90. minionego stulecia – jak 
też upadki, kiedy niż demogra-
ficzny i usilne starania decy-
dentów od spraw oświatowych, 
by dla polskiego dziecka w każ-
dej wsi i miejscowości znalazła 
się szkoła z państwowym języ-
kiem nauczania, zabierała nam 
część uczniów. Na szczęście nie 
wszyscy dali się złapać na hasło, 
że szkoła z litewskim językiem 
nauczania stanie się źródłem 
sukcesu i powodzenia dla pol-
skich dzieci.

 Dziś możemy mówić o pew-
nej stabilizacji. Mamy w szko-

„Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

łach polskich na Litwie około 
12 tys. uczniów, co roku do klas 
pierwszych przychodzi około ty-
siąca (tego roku mieliśmy pe-
wien wzrost) pierwszoklasistów, 
tyluż maturzystów opuszcza 
mury placówek z ojczystym ję-
zykiem nauczania. Nasza polska 
młodzież zdobywa w nich do-
bre wykształcenie, jest wycho-
wywana w duchu poszanowa-
nia wartości chrześcijańskich i 
narodowych. I jest to nie mniej 
ważne niż wyniki matury. Bo, 
przyznajmy, egzaminy dojrza-
łości można zdawać kolejny raz, 
ale „czym skorupka za młodu 
nasiąknie”, wiadomo – „tym na 
starość trąci”.

Dbając o poziom nauczania, 
starając się zdopingować na-
uczycieli, kierownictwo szkół 
do twórczej pracy i zdrowej ry-
walizacji, „Macierz Szkolna” w 
konkursie na najlepszą szkołę i 
nauczyciela z roku na rok roz-
szerzała kryteria oceny pracy i 
dziś w ocenie placówek oświa-
towych brane jest pod uwagę 13 
kryteriów. Jednym z nich jest 
składanie egzaminu dojrzałości 
z ojczystego języka. Skreślony 
z listy egzaminów obowiązko-
wych stał się wyzwaniem – 
miarą świadomości narodowej 
i szacunku do języka ojców. Z 
ogromną satysfakcją również 
tego roku możemy stwierdzić, 
że z 1066 absolwentów – 1034 
składało ten egzamin. Z nie 
mniejszym uczuciem dumy 
przyjąć możemy też wskaźnik 
podejmowania przez absolwen-

tów dalszej nauki. W Wilnie 
średnio 86,8 proc. idzie na stu-
dia. W miastach rejonowych i 
rejonie wileńskim wskaźnik ten 
oscyluje w granicach 60 proc.; 
poniżej 50 proc. stanowi w rejo-
nie solecznickim, chociaż i tam 
Gimnazjum im. M. Balińskie-
go w Jaszunach tego roku może 
być dumne z tego, że 73,9 proc. 
(w Gimnazjum im. J. Śniadec-
kiego – 74,5 proc.) wychowan-
ków podjęło naukę na wyż-
szych uczelniach. Cóż, należy 
przyznać, że młodzieży z wiej-
skich miejscowości, również ze 
względów materialnych, trud-
niej jest zdecydować się na dal-
szą naukę, no i nie czarujmy się, 
nie ma takich możliwości do-
skonalenia siebie, jak młodzież 
miejska.

Pomimo napawających opty-
mizmem wyników, ani szkoły, 
ani też poszczególni nauczyciele 
nie mogą spoczywać na laurach. 
By być konkurencyjnymi, dać 
naszej młodzieży szansę na do-
bry start w dorosłe życie, ciągle 
muszą się doskonalić, by żaden 
rodzic, ani żaden młody czło-
wiek nie żałował swej decyzji o 
tym, że kształcił się i wychowy-
wał w polskiej szkole na Litwie.

 Ciesząc się z sukcesów i ape-
lując o dalszą żmudną i twórczą 
pracę, nawołując do dbania o ję-
zyk ojczysty, dziś wszystkim tym, 
kto był „najlepszym” w roku 
szkolnym 2013-2014 składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Janina Lisiewicz

NAJLEPSZE  SZKOŁY  2014 ROKU

SZKOŁY LAUREATKI   
Gimnazjum im. A. Mickiewicza  w Wilnie 
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie,  w rej. wileńskim
Gimnazjum w Awiżeniach, w rej. wileńskim
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, w rej.solecznickim

SZKOŁY WYRÓŻNIONE
Wśród szkół Wilna 
Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego  

Wśród szkół miast rejonowych 
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, w rej. trockim 

Wśród szkół rejonowych 
Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach, w rej. wileńskim
Szkoła Średnia w Mickunach, w rej. wileńskim
Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, w rej. solecznickim
Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, w rej. solecznickim
Gimnazjum w Mejszagole im. ks. J. Obrembskiego, w rej. wileńskim 
– za znaczący wzrost wyników w rankingu

WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE:
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
Polski pion w Szkole Średniej w Jerozolimce w Wilnie 
Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie, w rej. wileńskim 
Szkoła Podstawowa w Mościszkach, w rej. wileńskim
Szkoła Podstawowa w Rzeszy, w rej. wileńskim
Szkoła Podstawowa w Podborzu, w rej. solecznickim
Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach

Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach 
prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie oraz 
posiadające I-III miejsca w konkursach i olimpiadach  repu-
blikańskich i za granicą:
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
Szkoła Podstawowa w Mościszkach, w rej. wileńskim
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie 
Szkoła Średnia w Mickunach, w rej. wileńskim
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzo-
nych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół 
miasta Wilna:
Szkoła Średnia w Lazdynai  

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzo-
nych przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół re-
jonowych:
Gimnazjum w Ejszyszkach, w rej. solecznickim

Pedagodzy odznaczeni Medalami Komisji Edukacji 
Narodowej:

Teresa Dzierżyńska – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w 
Wilnie
Halina Gołoburdo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Regina Lewicka – Szkoła Średnia im.Wł. Syrokomli w Wilnie
Bożena Nadzeras – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Alicja Pieślak – Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu
Zofia Ryżowa – z-ca kierownika wydziału oświaty samorządu 
rejonu wileńskiego
Janina Soltanovičienė – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ki-
wiszkach
Janina Stacewicz – wicedyrektor Gimnazjum w Awiżeniach
Maria Suszczyńska – wicedyrektor Szkoły Średniej w Trokach
Robert Śliżewski – dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach
Wiesława Wojnicz – dyrektor Szkoły Średniej im. J. Słowackie-
go w Bezdanach
Irena Wolska – dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w So-
lecznikach
Janina Wysocka – dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Wyróżnieni nauczyciele szkół podstawowych

Ilona Jakštienė – lituanista – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Zbigniew Rynkiewicz – matematyk – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Regina Danowska – polonistka – polski pion Szkoły Średniej w Jerozolimce w Wilnie
Irena Korwiel – klasy początkowe – Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
Jurij Lewko – wychowanie fizyczne, trener – Szkoła Podstawowa w  Mościszkach
Bożena Gieglis – klasy początkowe – Szkoła Podstawowa w Rzeszy
Oksana Basłyk – anglista – Szkoła Podstawowa w Podborzu 
Romuald Grzybowski – fizyk – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach                                                                                                                            
Lilia Kieras – muzyka i geografia – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach
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WYMIANA LEGITYMACJI

Biuro Związku Polaków na Litwie 
informuje, że zarówno poszczególne 
oddziały i koła, jak też każdy z człon-
ków ZPL osobiście, zgłaszając się do 
Biura Zarządu Związku (Dom Kul-
tury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 
we środy i czwartki od godz. 11.00 
do 16.00), o ile  ma opłacone skład-
ki, może otrzymać nową legitymację 
członkowską. Zapraszamy.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” in-
formuje, że wszyscy członkowie 
Związku Polaków na Litwie osobi-
ście, a także koła i oddziały Związ-
ku mogą nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać pozdrowienia, 
ogłoszenia, kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia czy wyrazy 
współczucia członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedykować inne 
urzędy, organizacje bądź osoby pry-
watne. Nadsyłać je należy na adres 
e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub 
faks 233 10 56.

Już od ponad 20. lat Społeczny Komitet 
Opieki nad Starą Rossą zbiera środki na 
odnawianie pomników na wileńskiej Ros-
sie. W ciągu tych lat uczniowie polskich 
szkół i inne organizacje społeczne z Wi-
leńszczyzny brali aktywny udział w wio-
sennych i jesiennych sprzątaniach Rossy. 
Od kilku lat trwa piękna akcja „Świateł-
ko dla Rossy”. W tym okresie odnowio-
no ponad 60 pomników i wzniesiono  
4 nowe. W tym roku Społeczny Komitet 
Opieki nad Starą Rossą organizuje kwe-
stę w dniach 1-2 listopada na wszystkich 
cmentarzach Wileńszczyzny. 13 paździer-
nika w Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie odbyło się zebranie organizacyjne, na 
które przybyli nieliczni przedstawiciele 
polskich szkół i organizacji społecznych. 
Społeczny Komitet Opieki nad Stara Ros-
są zaprasza do bardziej aktywnego udzia-
łu w kweście. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do odbioru pojemników  
do kwestowania w dniach 22, 23, 29 i  
30 października od godz. 17.00 do 19.00 
w DKP , w siedzibie Polskiego Stowarzy-
szenia Medycznego na Litwie (Naugardu-
ko 76, pokój nr 105, wejście od ul. Kau-
no). Informacja pod nr tel. 868510604.

Dariusz Żybort, koordynator kwesty

„Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”
PEDAGODZY - LAUREACI

Poloniści
Danuta Korkus – Szkoła Średnia im.Wł. Syrokomli  w 
Wilnie 
Elwira Bielawska – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie 
Lucyna Jaglińska – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego 
w Wilnie 
Mirena Narkun – Szkoła Średnia im. J. Lelewela w  
Wilnie 
Waleria Tomaszun – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskie-
go w Mejszagole 
Lilia Wojciechowska – Gimnazjum w Awiżeniach
Bożena Bieleninik – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskie-
go w Niemieżu
Irena Szulska – Szkoła Średnia w Bujwidzach 
Maria Palul – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butry-
mańcach
Bożena Bandalewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego 
w Solecznikach
Janina Kuryło – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Ja-
szunach 

Nauczyciele języka angielskiego
Olga Nowicka – Gimnazjum  im. J. I. Kraszewskiego w 
Wilnie
Tatjana Kałasznik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie 
Eduard Iwiński – Szkoła Średnia im.Wł. Syrokomli w 
Wilnie 
Natalja Tiurnina – Szkoła Średnia w Mickunach
Anna Goranina – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Ru-
dominie  
Jelena Tumińska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w 
Niemenczynie  

Nauczyciele języka rosyjskiego
Halina Untanienė – Szkoła Średnia im.Wł. Syrokom-
li w Wilnie  
Genowefa Paszkiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Wilnie  
Alicja Wereszczak – Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie
Nijola Petkuvienė – Szkoła Średnia im. J. Lelewela w 
Wilnie
Renata Wojtechowska – Gimnazjum im. św. U. Ledó-
chowskiej w Czarnym Borze 
Halina Zieniewicz – Szkoła Średnia w Rukojniach
Alia Lebiedewa – Szkoła Średnia w Mickunach 
Teresa Jasiukiewicz – Szkoła Średnia w Miednikach 
Łucja Szuszkiewicz– Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w 
Solecznikach 
Danuta Anichowska – Szkoła Średnia im. A. Mickiewi-
cza w Dziewieniszkach
Danuta Jermałowicz – Szkoła Średnia im. E. Orzeszko-
wej w Białej Wace  

Nauczyciele języka litewskiego
Halina Stankiewicz-Mordas – Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza w Wilnie 
Lilia Aleksandrowicz –  Szkoła Średnia im. Wł. Syro-
komli w Wilnie
Regina Buzienė – Gimnazjum w Awiżeniach  
Nadežda Maslauskaitė – Szkoła Średnia im. św. Kazimie-
rza w Miednikach
Oksana Aleknavičius – Szkoła Średnia w Rukojniach
Janina Litvin – Szkoła Średnia w Bujwidzach 
Danguolė Vasiliauskienė – Szkoła Średnia w  
Trokach 
Alė Matusewicz – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w 
Landwarowie 
Lucija Mickiewicz-Ozarovska – Gimnazjum im. M. Ba-
lińskiego w Jaszunach 
Svetlana Valiukienė – Gimnazjum w Ejszyszkach 

Nauczyciele historii

Czesław Malewski – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie 
Maria Narkiewicz – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokom-
li w Wilnie  
Rasa Jachimavičienė – Szkoła Średnia w Rukojniach 
Wida Borkowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w 
Niemenczynie 
Wiesława Malewska – Szkoła Średnia im. św. Kazimie-
rza w Miednikach 
Krystyna Karpicz – Gimnazjum im. M. Balińskiego w 
Jaszunach
Anna Nester – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w So-
lecznikach 

Nauczyciele matematyki 
Eugenia Pietrowicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza  
w Wilnie 
Anna Wankiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie   
Ala Wakar – Szkoła Średnia w Grzegorzewie 
Halina Zimińska – Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wil-
nie
Wioleta Kerbed – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie 
Maria Kwiecień – Gimnazjum w Awiżeniach 
Danuta Aluk – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w 
Mejszagole 
Janina Bujko – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszu-
nach 
Irena Świglińska – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w 
Solecznikach
Raisa Nowickaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul w Bu-
trymańcach
Alicja Wołkowa – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza 
w Landwarowie 
Alina Saszenko – Gimnazjum w Rudziszkach  

Nauczyciele chemii i biologii
Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
Honorata Romanowska – Szkoła Średnia im. Sz. Konar-
skiego w Wilnie 
Danuta Murejkienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego 
w Solecznikach 
Irena Bogdziewicz – Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej 
w Białej Wace
Żana Bogdzevičienė – Gimnazjum w Ejszyszkach 
Jelena Andrijauskienė  – Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu
 
Nauczyciele fizyki i informatyki 
Bożena Korwin-Piotrowska – Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilnie
Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskie-
go w Wilnie 
Franciszek Żeromski – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewi-
cza w Landwarowie 
Grażyna Giedrojć – Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza 
w Dziewieniszkach

Nauczyciele różnych przedmiotów  
Diana Markiewicz – Szkoła Średnia Lazdynai w Wilnie 
– instruktor teatralny
Romuald Sztura – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w 
Wilnie – wychowanie fizyczne
Jelena Szapiro – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w 
Niemenczynie – geograf 
Wiera Wajdak – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudo-
minie – wychowanie fizyczne 
Iwan Pechockij – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej 
w Czarnym Borze – wychowanie fizyczne
Beata Sztorc – Gimnazjum w Ejszyszkach – religia 
Barbara Rodziewicz – Gimnazjum im. A. Krepsztul w 
Butrymańcach – nauczanie  początkowe                                                                                                                              
Edmundas Naradovskis – Szkoła Średnia im. E. Orzesz-
kowej w Białej Wace –  wychowanie fizyczne
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Dom Polski w Ejszyszkach 
działa od 2000 roku. Jego mi-
sją jest działanie na rzecz za-
chowania świadomości na-
rodowej wśród miejscowych 
Polaków poprzez kultywo-
wanie polskich tradycji, pie-
lęgnowanie języka ojczystego i  
kultury. W swojej działalności 
staramy się również być wierni 
tradycjom  Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów – współist-
nienia i współdziałania ludzi 
różnych kultur i narodowości.

Obecnie w Domu Polskim 
prowadzona jest szeroka dzia-
łalność programowa: organi-
zowane są wystawy fotogra-
ficzne i wernisaże litewskich 
oraz polskich malarzy i plasty-
ków, wieczory poezji. Odby-
wają się tu również koncerty 
poświęcone zarówno wybit-
nym klasykom, jak i twórcom 
współczesnym, organizowa-
ne są konkursy z udziałem 
uczniów szkół polskich, im-
prezy kulturalne, obchody 
świąt, festyny dla dzieci, im-
prezy okolicznościowe i za-
bawy integracyjne. Wielką 
popularnością cieszą się let-
nie warsztaty plastyczne, te-
atralne, wokalno-taneczne. W 
Domu Polskim mieści się pol-
ska biblioteka oraz czytelnia, 
licząca ponad 4 tysiące ksią-
żek, odbywają się konferencje 
i szkolenia. Warto też odnoto-
wać, że rozsławia go miejsco-
wy zespół wokalno-estradowy 
„Fantazja”.

Już od dziesięciu lat Dom 
Polski jest miejscem spotkań 
członków Ejszyskiego Oddzia-
łu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, seniorzy organizują tu 
swoje imprezy, jak też aktyw-
nie uczestniczą w działalności 
DP. Nasz Dom jest otwarty na 
wszelkie propozycje i potrze-

by mieszkańców miasteczka.
W ciągu prawie piętnasto-

letniej działalności staraliśmy 
się sprostać zadaniom, które 
przed sobą stawialiśmy: pro-
pagowanie tolerancji i posza-
nowanie różnorodności kul-
turowej, promowanie kultury 
polskiej, prezentacja dziedzic-
twa kulturowego mieszkań-
ców Wileńszczyzny. Dom Pol-
ski stale wspiera inicjatywy 
obywatelskie w Ejszyszkach 
oraz inicjuje współpracę mię-
dzy polskimi i litewskimi or-
ganizacjami pozarządowy-
mi. Dobrze układa się nam 
wspólpraca ze starostwem ej-
szyskim, z polskim gimnazjum 
w Ejszyszkach oraz im. Stani-
slovasa Rapalionisa, miejsco-
wą szkołą muzyczną, centrum 
rozrywek, przedszkolem, 
miejską biblioteką i kołem 
ZPL w Ejszyszkach. Rozwija-
ją się również i mnożą kontak-
ty oraz aktywna współpraca z 
gminami w Polsce – owocują 
one m. in. koloniami dla na-
szych dzieci, a także poszcze-
gólnymi rejonami na Litwie.

Dom Polski dla mieszkań-
ców Ejszyszek jest prawdziwie 
rodzinnym domem. Ludzie, 
którzy tu przychodzą, czu-
ją się swojsko i mile spędzają 
czas. Do kalendarza tradycyj-
nych imprez Domu Polskiego 
zostały zapisane takie imprezy 
jak festyn z okazji Dnia Dziec-
ka, Kaziuki, obchody Święta 
Niepodległości Polski, Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku.

Ciesząc się z osiągnięć i 
sukcesów, już od 5 lat bory-
kamy się z problemem ogrza-
nia naszego Domu. W okresie 
jesienno-zimowym musieli-
śmy odwoływać niekiedy za-
planowane imprezy, ponie-
waż w tym chłodnym okresie 

nie mogliśmy zapewnić odpo-
wiedniej temperatury. Wyni-
kało to z tego, że  nasz ośrodek 
jest ogrzewany elektryczny-
mi grzejnikami na oleju, któ-
re, niestety, za okres piętnastu 
lat już się zużyły. Składaliśmy 
wnioski w sprawie zamiany 
systemu grzewczego do róż-
nych organizacji, niestety, ża-
den nie był rozpatrzony pozy-
tywnie. Zwracaliśmy się też 
do kilku zaprzyjaźnionych 
gmin w Polsce i wreszcie stał 
się prawdziwy cud: w dniach 
11-13 października br. dele-
gacja z powiatu wolsztyńskie-
go w składzie: Ryszard Kurp 
– starosta wolsztyński, An-
drzej Lisiecki – przedstawi-
ciel Towarzystwa OLD-BOY 
z Wolsztyna, Wojciech Sroka 
– reprezentujący firmę AU-
TOCENTRUM „VICTORIA” 
z Wolsztyna, Przybysław La-
skowski – inspektor wydzia-
łu organizacyjnego starostwa 
wolsztyńskiego przybyli do 
Domu Polskiego ze szczodry-
mi darami. Warto tu podkre-
ślić, że ze starostwem wolsz-
tyńskim współpracujemy od 
11 lat. To właśnie na zapro-
szenie starosty wolsztyńskie-
go Ryszarda Kurpa nasza mło-
dzież co roku ma wyjazdy na 
festiwale, warsztaty plastycz-
ne i kolonie do Polski. Tym 
razem nasi przyjaciele przy-
wieźli  materiały na remont 
Domu Polskiego w Ejszysz-
kach. Polegać on będzie na 
założeniu od podstaw insta-
lacji centralnego ogrzewania 
oraz modernizacji sanitaria-
tów. Materiały zakupione zo-
stały dzięki ofiarności firm z 
terenu powiatu wolsztyńskie-
go oraz z innych zaprzyjaź-
nionych samorządów, takich 
jak gminy Tarnowo Podgórne 

Oto firmy i instytucje, które przyczyniły się do zakupu i prze-
kazania materiałów: 

INSTALATORSTWO WOD-KAN. C.O. i GAZ 
WIESŁAW ROSTKOWSKI 
KARPICKO, UL. ROLNA 13 

ZAKŁAD USŁUG TELELEKTRONICZNYCH „TELGRO” 
SŁAWOMIR GROBLEWICZ 
WOLSZTYN, UL. RÓŻANA 38 

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH 
BOGUSŁAW GAŁĘZOWSKI 
WOLSZTYN, UL. KRZYWA 9 

„TERMOSTAR” s.c. A.BERGIER, P.SKRZYPCZAK, J.ZALISZ 
WOLSZTYN, UL. OKRĘŻNA 9 

MATBET BETON 
SADY, UL. ROLNA 12 
TARNOWO PODGÓRNE 

GRZEŚKOWIAK TECHNIKA GRZEWCZA 
BOGDAN GRZEŚKOWIAK 
KARPICKO, UL. POZNAŃSKA 14 

PHU ARKADIUSZ KAŁDOŃSKI 
WOLSZTYN, UL RÓŻANA 14 

„ŻOK” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 
WŁODZIMIERZ ŻOK 
WOLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 4 

AUTOCENTRUM „VICTORIA” 
TOMASZ DOMINIAK 
WOLSZTYN, UL. PRZEMYSŁOWA 8  

RYSZARD KURP 
NIAŁEK WIELKI 27F 

Z.P.M.I.GORGIEL 
KARPICKO, UL. POZNAŃSKA 8 

SDB AGRO-EKO Sp. z o.o. Sławomir Sawicki 
64-200 Karpicko, UL. WCZASOWA 50 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ 
ODDZIAŁ W KAŹMIERZU 
KAŹMIERZ, UL.SZAMOTULSKA 20 

TOWARZYSTWO OLD-BOY 
WOLSZTYN, UL. KUSOCIŃSKIEGO 

oraz inni anonimowi sponsorzy 

i  Kaźmierz. Łącznie zebrano 
materiałów na kwotę około  
60 tys. złotych. Są to:   

piec c.o. z zasobnikiem na eko-
groszek, ceramika ścienna i pod-
łogowa 36 m kw., bojler ciepłej 
wody użytkowej na 80 l, spłuczka 
do zabudowy, sedes, umywalka z 
szafką i baterią, rury centralnego 
ogrzewania, 14 grzejników z ter-
mostatami oraz kabina pryszni-
cowa z brodzikiem.

Na oficjalnym spotkaniu de-
legacji z powiatu wolsztyńskiego 
z prezesem Związku Polaków na 
Litwie, posłem Michałem Mac-
kiewiczem, zostały wręczone 
podziękowania i listy dzięk-
czynne wszystkim sponsorom, 
którzy się przyczynili do realiza-
cji tego projektu. Chcę również 
w swoim imieniu podziękować 

staropolskim „Bóg zapłać” za 
tak wspaniały i tak niezbędny 
prezent dla rodaków.

Planujemy jeszcze w tym 
roku zainstalować nowe 
ogrzewanie w Domu Polskim, 
które będzie służyło wszyst-
kim mieszkańcom miastecz-
ka i okolic. 

Anna Jesvilienė
dyrektor DP w Ejszyszkach
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DARCZYŃCY WRAZ Z PRZYWIEZIONYM SPRZĘTEM W DP W EJSZYSZKACH

Rodacy – rodakom: dary serca 
Dom Polski dla mieszkań-

ców Ejszyszek jest prawdzi-
wie rodzinnym domem
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Pierwsza klasa – to wielkie 
wyzwanie zarówno dla dziec-
ka jak i dla jego rodziców. To 
nowe obowiązki, z którymi 
nieraz trudno jest się mu upo-
rać, ale też wielka radość od-
krywania i poznawania rzeczy 
nieznanych.

16 października w Szko-
le Podstawowej im. Andrzeja 
Stelmachowskiego w Starych 
Trokach odbyło się tradycyjne 
„Święto pierwszoklasistów”, 
organizowane przez Trocki 
Oddział Rejonowy Związku 
Polaków na Litwie. Święto zo-

Pierwszacy rejonu 
trockiego złożyli uroczystą przysięgę

„Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny,
 dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”.

Jan Paweł II  
Koszalin, 1997r.

stało zainicjowane przed z górą 
dwudziestu laty i, jak zazna-
czył wiceprezes oddziału Tade-
usz Tuczkowski, jest jednym z 
najpiękniejszych świąt.

Inaugurując uroczystość ze-
branych witał dyrektor szko-
ły Romuald Grzybowski. Ze 
szczególną uwagą zwrócił się 
on do licznie zebranych pierw-
szoklasistów, zaś starsi koledzy 
z klas początkowych gościn-
nej szkoły powitali pierwsza-
ków dostojnym wykonaniem 
poloneza.

Ciepłe słowa do nowych 

uczniów kierowała również 
wicemer rejonu trockiego, 
prezes Trockiego Oddziału 
AWPL Maria Pucz, która ży-
czyła dzieciom nie tylko po-
myślności i sukcesów w na-
uce, ale też tego, by święto w 
sercach maluchów trwało całe 
dwanaście lat. Wicemer wraz 
z kierowniczką działu kultu-
ry i turystyki administracji sa-
morządu rejonu trockiego Ali-
ną Jakonis wręczyły uczniom 
pierwszych klas prezenty od 
samorządu. Najmłodszych 
uczniów przywitała również 
starosta gminy Starych Trok 
Anna Ingielewicz.

Tego roku na święto przy-
byli uczniowie ze Szko-
ły Średniej w Trokach wraz 

z wychowawczynią Renatą 
Straževičienė. Gromadka skła-
dająca się z dziesięciu uczniów, 
wśród których były tylko trzy 
dziewczynki, w barwnych stro-
jach biedronek wykonała pio-
senkę „Dzień dobry” oraz po-
pisała się recytacją wierszy.  

Z kolei najmłodsi ucznio-
wie ze Szkoły Średniej im. 
Henryka Sienkiewicza w Lan-
dwarowie przedstawili scenkę 
pt. „Kubuś puchatek” i zapro-
sili wszystkich do wspólnego 
tańca „Kaczuszki”. Klasa, któ-
rej wychowawczynią jest Anże-
lika Jacunskienė, liczy szesna-
ście osób – jest w niej po osiem 
chłopców i dziewczynek.

Gromadka siedmiorga 
uczniów wraz z wychowawczy-

nią Bożeną Sienkaniec przy-
była ze Szkoły Średniej w Po-
łukniu. Rozbawili publiczność 
wykonując piosenkę „Hej, ho 
pierwsza klasa” i deklamując 
wierszyki.

Gospodarze szkoły również 
spisali się na medal: zaśpiewa-
li piosenkę „Bo co może mały 
człowiek”. Opiekuje się tą nie-
liczną, bo pięcioosobową gro-
madką, pani Lucyna Kašetienė, 
która w tym roku pełniła rów-
nież funkcje kuratora imprezy. 
„Święto pierwszoklasistów” – 
to impreza co roku wędrująca 
do innej szkoły rejonu, w któ-
rej są polskie klasy.

Po sprawdzeniu zdolności 
i umiejętności dzieci nastąpi-
ła uroczysta chwila składania 
przysięgi uczniowskiej, po zło-
żeniu której maluchy otrzyma-
ły miano pierwszoklasistów i 
zostały prawowitymi człon-
kami szkolnej społeczności. 
Każda klasa otrzymała odpo-
wiednie zaświadczenie, zaś 
uczniowie – prezenty ufun-
dowane przez organizatora – 
Trocki Oddział Rejonowy ZPL, 
które wręczyli dzieciom rad-
ni samorządu rejonu trockie-
go pełniący również obowiązki 
wiceprezesów oddziału: Tere-
sa Sołowjowa i Tadeusz Tucz-
kowski.

Pan Tuczkowski przekazał 
też pozdrowienia od wicemar-
szałka Sejmu RL, prezesa Od-
działu ZPL Jarosława Narkie-
wicza.

Nie bacząc na to, że ofi-
cjalna część imprezy dobie-
gła końca, niespodzianki dla 
dzieci jeszcze się nie skończy-
ły: czekał na nie poczęstunek i 
przedstawienie Teatru Smoka 
pt. „Podróż po świecie krecika 
Zigmasa”, które najmłodszym 
uczniom ufundował Trocki 
Oddział Rejonowy ZPL.

Zofia Abucewicz

Dzięki wędziagolskiemu 
staroście Vytautasovi Šniau-
ce przez wiele lat niedogląda-
ny, zaniedbany, a znajdujący się 
na najwyższym miejscu nowego 
cmentarza w Wędziagole jubile-
uszowy krzyż, został wreszcie 
odrestaurowany i odnowiony. 

Pamiętamy...

Ustawiono go tu w 1957 roku 
– jest to prezent od kowieńskiej 
parafii pw. Świętej Trójcy.

W przededniu Dnia Wszyst-
kich Świętych i Zaduszek za-
trzymajmy się, wróćmy pa-
mięcią do okresu sprzed pół 
wieku. Przypomnijmy historię 

powstania nowego cmentarza 
w Wędziagole – tego królestwa 
zmarłych. Spoczywa tu kilka 
pokoleń wędziagolan. Trud-
no byłoby dziś sprecyzować, ile 
osób jest tu pochowanych. Do 
roku 1950 zmarli byli grzebani 
na starym cmentarzu, gdy zaś 
zabrakło tam miejsc pochów-
ku – na cmentarzu we wsi Gel-
niai. Dopiero w roku 1956, na 
mocy rozporządzenia rady de-
putowanych ludowych, zosta-
ła wydzielona działka na nowy 
wędziagolski cmentarz. W tym-
że roku rozpoczęto formowa-
nie cmentarza i budowę ogro-
dzenia. Był to okres zakładania 
kołchozów, ludzie byli zubożali 
materialnie, ale duchowo moc-
ni i bogaci. O tym świadczą do-
kumenty archiwalne. Przeglą-
dając stare papiery, kwity wpłat 
widzimy dojrzałość ówczesnych 
parafian – Polaków i Litwinów. 
Za namową i na prośbę pełnią-
cego tu wówczas posługę dusz-

pasterską proboszcza ks. Jonasa 
Jakubonisa, ludzie chętnie ofia-
rowali i pożyczali swoje skrom-
ne oszczędności na uporządko-
wanie cmentarza i ogrodzenia. 
Zostały również zaplanowane 
masywne wrota. Niestety, nie 
odpowiadały one ówczesnym 
wymogom ideologicznym. Więc 
zadowolono się skromniejszą 
bramą. Ludzie nie tylko ofiaro-
wali środki, ale też osobistym 
udziałem w pracach budowla-
nych i porządkowych przyczy-
niali się do powstania cmenta-
rza, by ich bliscy, a i oni sami, 
mogli być godnie grzebani. 

Symbolicznym jest to, że 
jako pierwsi zostali tu po-
chowani staruszka i dziecko:  
15 czerwca 1956 roku spoczęła 
tu kilkumiesięczna dziewczynka 
Imelda Savanevičiūtė, a 16 lipca 
tegoż roku – 90-letnia Micha-
lina Bielskienė. Można to od-
czytać jako znak,  że w obliczu 
śmierci wszyscy są równi: młody 

i stary, bogaty i biedny... Czło-
wiek nigdy nie zna dnia ani go-
dziny...

Już od dawna spoczywają na 
tym cmentarzu jego fundatorzy 
i ci, co go zakładali.  Dzieci i bli-
scy stawiają im imponujące po-
mniki i dbają o groby. Szkoda 
jednak, że od  lat nie zwracają 
uwagi na ustawione przed pół-
wieczem ogrodzenie, które nisz-
czeje. Czy dziś jesteśmy w wiel-
kiej potrzebie, ubodzy, a może 
biedni duchowo? Nie chcemy 
wnieść osobistego wkładu w od-
nowienie cmentarza; boimy się 
poprosić, a może i zażądać po-
mocy od władzy rejonowej? My-
śląc o godnym życiu i odejściu z 
tego świata, powstaje wiele py-
tań. Ale też nas jest wielu: chcą-
cych i potrafiących dać na nie 
odpowiedzi.

Ryszard Jankowski, 
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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Ocalić od zapomnienia

Otwarcia wystawy wraz z 
wicedyrektor DP Krystyną Zi-
mińską i koordynatorką pro-
jektów Bożeną Mieżonis do-
konał przedstawiciel Zarządu 
Fundacji „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie” Jerzy Woźniak 
oraz rzecznik prasowy Mag-
da Cieszkowska.

Na wstępie Jerzy Woźniak 
przypomniał zebranym, wśród 
których większość stanowiła 
młodzież szkolna, karty histo-
rii II wojny światowej: oku-
pację Polski, powstanie ruchu 
oporu i Armii Krajowej; opo-
wiedział o tym, jakie represje 
stosowała III Rzesza nie tyl-
ko wobec ludzi z konspiracji i 
żołnierzy AK, ale też cywilów. 

Obozy koncentracyjne, cięż-
kie więzienia, a także wywózki na 
przymusową pracę do III Rzeszy 
stały się udziałem milionów oby-
wateli Rzeczypospolitej. Gene-
ralny gubernator Hans Frank za-
rządził pod koniec października  
1939 r. obowiązek pracy dla 
całej ludności polskiej w wie-
ku od 18 do 60 lat, rozciągnię-
ty następnie na osoby między  
14. a 70. rokiem życia. Temu, 
kto uchylał się od przymusu 
pracy, groziły drakońskie kary 
– od wywłaszczenia poprzez 

więzienie, obóz koncentracyj-
ny, aż po karę śmierci. W celu 
pozyskania siły roboczej stoso-
wano łapanki na ulicach miast, 
rynkach, w kościołach. W  
1939 roku wywieziono na roboty  
40 tys. osób, w 1940 –  
300 tys. Według źródeł niemiec-
kich z czasów wojny, do marca  
1943 r. wywieziono jedynie z 
Generalnego Gubernatorstwa 
około miliona osób. Szacuje się, 
że ogólna liczba przymusowych 
robotników, będących przed 
1939 rokiem obywatelami Pol-
ski, sięgała pod koniec wojny 
od 2,5 do 3,5 mln osób. Wa-
runki, w jakich pracowali ro-
botnicy, były dość zróżnicowa-
ne: najbardziej niebezpieczna 
była praca przy tajnych projek-
tach zbrojeniowych. Wszyscy 
robotnicy przymusowi z Polski 
musieli nosić na prawej piersi 
znaki z literą „P”, wskazującą 
na narodowość. Praca opieszała 
lub inne wykroczenia były ka-
rane umieszczeniem w obozach 
pracy wychowawczej, które pod 
względem warunków przypo-
minały obozy koncentracyj-
ne. Polska poniosła w okresie  
II wojny światowej, obok znisz-
czenia miast, infrastruktury, 
gospodarki stosunkowo naj-
większe straty ludności – ok.  
6 mln osób: co szósty obywatel 
RP zginął w wyniku działań wo-
jennych oraz eksterminacji lud-
ności przez okupantów.

Bolesne doświadczenie 
wojny i okupacji odcisnęło 
piętno na stosunkach polsko-
-niemieckich. Podział Europy, 
zimna wojna, spór o granice, 
nieuregulowane kwestie od-
szkodowań utrudniały polsko-
-niemieckie pojednanie. Do-
piero w roku 1965 doszło do 

zbliżenia pomiędzy Kościoła-
mi obu krajów. Działając w du-
chu słów „Przebaczamy i pro-
simy o przebaczenie”, polscy 
biskupi wystosowali list do 
biskupów niemieckich. Opu-
blikowany został też memo-
riał Kościoła Ewangelickie-
go w Niemczech. Przełomem 
okazała się zapoczątkowa-
na przez kanclerza Niemiec 
Willy’ego Brandta nowa po-
lityka wschodnia, której ce-
lem było porozumienie i po-
jednanie z Polską. W latach 
1973-1974, po ponad dziesię-
ciu latach negocjacji, Republi-
ka Federalna Niemiec prze-
kazała 100 milionów marek 
na rzecz ofiar eksperymentów 
pseudomedycznych. Po zjed-
noczeniu Niemiec w 1990 r. 
oba kraje stanęły w obliczu 
konieczności nowej regulacji 
wzajemnych stosunków. Re-
publika Federalna na rzecz 
ofiar nazizmu przeznaczy-
ła 500 mln marek. W ciągu 
kolejnych dziesięciu lat pie-
niądze z tego tytułu otrzy-
mało ok. 800 tys. Polaków. 
Ze względu na ogromną licz-
bę ofiar, wypłacane sumy były 
jednak niewielkie. 

W 2000 r. niemiecki Bun-
destag uchwalił ustawę o 
utworzeniu Fundacji „Pa-
mięć, Odpowiedzialność i 
Przyszłość”. W latach 2001-
2006 wypłacono z jej środków 
8,55 miliardów marek byłym 
robotnikom niewolniczym i 
przymusowym na całym świe-
cie. W Polsce Fundacja „Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie” 
wypłaciła 484 000 ofiarom na-
zizmu niemal 977 milionów 
euro, kwoty dla poszczegól-
nych osób (w zależności czy 

byli więźniami obozów kon-
centracyjnych, na przymuso-
wych robotach czy pracowali 
na roli) wynosiły od 7-8 tys. 
do 2. lub 1 tys. euro. Mimo 
że wyrządzonej krzywdy nie 
da się wymierzyć, wielu po-
szkodowanych widzi w tych 
wypłatach symboliczny gest 
szacunku i sprawiedliwości. 
Tak jak symbolicznym był gest 
pojednania sprzed 25 lat, kie-
dy w miejscowości Krzyżowa 
spotkał się ówczesny kanclerz 
Niemiec Helmut Kohl oraz 
premier Polski Tadeusz Ma-
zowiecki.

Prezentowana wystawa, 
składająca się z kilkudziesię-
ciu plansz zainaugurowana zo-
stała na Zamku Królewskim 
w Warszawie; eksponowano ją 
również w Berlińskim Ratuszu 
oraz 30 miastach Niemiec. Nie 
posiada ona komentarza histo-
rycznego. Składają się na nią 
dokumenty, zdjęcia, listy, cy-
taty – autentyczni świadkowie 
losów ludzkich. Można i nale-
ży ją obejrzeć jeszcze w ciągu 
paru tygodni w Domu Polskim.

Przy okazji otwarcia wy-
stawy Fundacja „Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie” – reali-
zator programu „Ocalić od 
zapomnienia” przekazała też 
Apel. Ma on na celu wyko-
nać ważne zadanie: poznać 
możliwie jak najwięcej na-
zwisk, zebrać wszystkie moż-
liwe do odszukania informacje 
na temat losów ofiar II woj-
ny światowej. Jak się podkre-
śla w nim: „skala anonimo-
wości ofiar jest ogromna, a 
przecież wciąż jeszcze może-
my ocalić od zapomnienia mi-
liony ludzkich istnień. Stra-
ty osobowe i ofiary represji 
pod okupacją niemiecką – to 
projekt dokumentacyjny, któ-
ry umożliwia zebranie po raz 
pierwszy w jednym miejscu 
wszystkich możliwych do od-
nalezienia informacji o oso-
bach pomordowanych i repre-
sjonowanych. Baza programu 
jest ogólnodostępna poprzez 
portal internetowy www.stra-
ty.pl. Dzięki temu każdy z nas 
może zadbać o upamiętnienie 
swoich bliskich, znajomych, 
sąsiadów. To już ostatni mo-
ment, kiedy możemy jesz-
cze zwrócić się do bezpośred-
nich uczestników i świadków 
tamtych wydarzeń. Musimy 
zadbać o to, aby pamięć nie 
odeszła wraz z nimi. Wystar-
czy wypełnić specjalnie przy-
gotowaną ankietę. Można to 
zrobić online lub wydrukować 
bezpośrednio ze strony inter-

Wernisaż wystawy „Praca przymusowa i niewolnicza obywateli  
polskich na rzecz III Rzeszy 1939-1945” odbył się przed tygodniem 
w Domu Polskim w Wilnie. Organizatorem jest Fundacja  
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

W 2000 R. NIEMIECKI 
BUNDESTAG UCHWALIŁ 
USTAWĘ O UTWORZENIU 
FUNDACJI „PAMIĘĆ, 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I 
PRZYSZŁOŚĆ”

netowej i przesłać na adres: 
Fundacja „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie”, ul. Krucza 36, 
00-921 Warszawa.

Wśród Polaków mieszka-
jących obecnie poza granica-
mi Polski żyją jeszcze osoby 
bezpośrednio poszkodowane 
przez III Rzeszę, a także po-
tomkowie takich osób. Polacy 
mieszkający na Litwie także 
powinni zadbać o upamięt-
nienie losów swoich rodziców, 
dziadków, krewnych i znajo-
mych. Tylko dzięki wspólne-
mu zaangażowaniu możemy 
sprawić, by ich nazwiska nie 
pozostały zapomniane. 

Poszukujemy informacji o 
poległych żołnierzach, człon-
kach ruchu oporu i partyzan-
tach, o ofiarach Holocaustu, 
osobach cywilnych, które 
zginęły w wyniku bezpośred-
nich działań wojennych (np. 
w trakcie bombardowań lub 
podczas przejścia frontu), o 
osobach rozstrzelanych, za-
bitych w akcjach pacyfikacyj-
nych, zamordowanych w wię-
zieniach, obozach, gettach lub 
innych okolicznościach.

W przypadku osób repre-
sjonowanych zbieramy in-
formacje o jeńcach wojen-
nych, osobach uwięzionych w 
aresztach, więzieniach, get-
tach i różnego rodzaju obo-
zach (koncentracyjnych, kar-
nych, pracy itp.), robotnikach 
przymusowych (deportowa-
nych do pracy w III Rzeszy 
lub pracujących w miejscu za-
mieszkania), o osobach wy-
siedlonych ze swoich gospo-
darstw lub mieszkań, osobach 
ukrywających się, osobach re-
presjonowanych jako dzieci – 
pozbawionych opieki rodzi-
cielskiej na skutek represji lub 
śmierci rodziców, dzieciach 
germanizowanych, deporto-
wanych wraz z rodzicami do 
pracy przymusowej itp.

Szukamy również kontak-
tu z osobami dysponującymi 
materiałami archiwalnymi, 
listami ofiar, księgami zmar-
łych, publikacjami zawierają-
cymi spisy nazwisk obywateli 
II RP (wszystkich narodowo-
ści), represjonowanych w cza-
sie II wojny światowej. Liczy 
się każdy indywidualny los, 
każde nazwisko jest ważne”.

Zachęcamy gorąco naszych 
Czytelników do odwiedzenia 
wystawy i wzięcia udziału w 
akcji „Ocalić od zapomnie-
nia”.

Janina Lisiewicz
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PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 
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Z wielkim żalem i bólem żegnamy
Wielkiego Syna Ziemi Wileńskiej

śp. Władysława KORKUCIA
Spoczywaj w spokoju.  

 Polskie Studio Teatralne w Wilnie
 kierownik Lilia Kiejzik

Wyrazy współczucia i żalu  
z powodu odejścia do Pana  

wiernego Syna Ziemi Wileńskiej 

Władysława KORKUCIA 
Rodzinie i bliskim

składa Wileński Oddział Miejski ZPL

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Zbigniewowi GIRULSKIEMU
z powodu śmierci kochanego 

Ojca
składają koledzy i przyjaciele 

z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Władysława KORKUCIA 
–  harcerza, kombatanta AK,  

niestrudzonego krzewiciela kultury polskiej, 
założyciela i kierownika zespołów  

ludowych w Wilnie i na Wileńszczyźnie,  
wielkiego patrioty  

niezmiennie wiernemu hasłu:  
Bóg, Honor i Ojczyzna –  

Rodzinie i bliskim
składa 

Zarząd Główny  
Związku Polaków na Litwie

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Marii Radczenko 
oraz 

Panu Ireneuszowi Żygo 
z powodu nieoczekiwanej utraty 

Brata Wincentego
składają Prezes oraz  

Członkowie Polskiej Sekcji WWWPiZ

Redakcja pragnie poinformować Czytelników,  
że kolejny numer „Naszej Gazety” ukaże się 6 

listopada br.

Przed miesiącem – 16 września 
– obchodził 86. urodziny. W nocy z 
17 na 18 października odszedł do 
Pana. Wilnianin, zażarty patriota, 
harcerz, kombatant AK, więzień 
łagrów w Workucie, wielki miło-
śnik muzyki, założyciel i kierownik 
dziesiątków zespołów ludowych 
(dziecięcych i dorosłych), chó-
rów, odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
odznaką honorową „Zasłużony dla 
kultury polskiej“, której wiernie 
służył przez wszystkie lata, kawa-
ler „Orderu Uśmiechu” – odzna-
czenia najdroższego, bo przyzna-
wanego przez dzieci, a to przecież 
dla nich pracował, by mogły poznać 
i pokochać ojczystą kulturę, folklor,  
Polskę, by byli świadomi swych ko-
rzeni i spuścizny. 

Jego dom rodzinny – państwa 
Stefanii i Wilhelma Korkuciów, w 
którym dorastała piątka dzieci mie-
ścił się przy ulicy Filareckiej. Przed-
szkole u Bernardynek, szkoła pod-
stawowa im. Szymona Konarskiego, 
która się mieściła na rogu ulic Wi-
leńskiej i Żeligowskiego. Śpiesząc 
do niej codziennie mijał pomnik 
wielkiego Moniuszki. To on, a i ro-
dzinne tradycje śpiewacze roznieciły 
w nim to zamiłowanie do muzyki. 
Była pierwsza komunia św. w koście-
le św. Kazimierza, zbiórki zuchów 
u boku starszych harcerzy z Czar-
nej Trzynastki i harcerskie przyrze-
czenie, podpatrywanie pracy ojca w 
jego zakładzie ślusarskim, który się 
mieścił przy Dominikańskiej – zwy-
kłe życie wileńskiego chłopca, które 
przerwała wojna... Na wiosnę 1944 
poznaje smak konspiracji: dostar-
czanie paczek, meldunków, to była 
ich harcerska robota. 

Po wojnie nauka w III Męskim 
Gimnazjum przy Ostrobramskiej 
– pomimo sowieckich porządków 
trwanie w wierze i udział w życiu 
kościoła. Właśnie w kościele pw. 
śś. Filipa i Jakuba kontynuuje jesz-
cze przed wojną rozpoczętą har-
cerską działalność. Po szczerych 
rozmowach wśród młodzieży z 
chóru kościelnego odrodzone zo-
staje tajne harcerstwo męskie pod 

Pamięci Władysława Korkucia 

kierunkiem organisty Józefa Kry-
pajtisa (ps. Organista). Tu też po-
znaje franciszkanina ojca Kamila 
(Władysława Wielemańskiego) – 
to z nim i Krypajtisem prowadzą 
dyskusje o Bogu, honorze i Ojczyź-
nie, harcerską działalność: spływy, 
wyprawy rowerowe... Na począt-
ku 1949 roku zostaje aresztowa-
ny o. Kamil, potem Józef Krypaj-
tis, w grudniu ten sam los spotyka 
harcerza Władysława Korkucia. Po 
trzech miesiącach śledztwa dostaje 
wyrok 5 lat. Zostaje więźniem ła-
grów Workuty.

Po śmierci Stalina, już w kwiet-
niu wraca do Wilna. Rodzina Kor-
kuciów nie opuściła rodzinnego 
miasta, chociaż nie było łatwo roz-
poczynać życie w nowej rzeczywi-
stości. Pracował jako stróż, potem 
był kierowcą ciężarówki, następnie 
mechanikiem, ale nie zapomniał o 
muzyce: zostaje studentem ówcze-
snego technikum muzycznego im. 
Tallat-Kelpšy na kierunkach wo-
kalistyka oraz dyrygentura, po jego 
ukończeniu kontynuuje naukę w 
konserwatorium. Od roku 1956 na 
stale zostaje związany zawodowo – i 
z pasji – z muzyką. Zawodowo śpie-
wał w chórach Radia i Telewizji, Li-
tewskiej Filharmonii, prowadzi chór 
w technikum rolniczym, instytucie 
pedagogicznym, zostaje instrukto-
rem chórów w rejonie wileńskim...

W roku 1955 jest wśród orga-
nizatorów pierwszego po wojnie 
polskiego ludowego zespołu pieśni 
i tańca „Wilia”, któremu poświęca 
kilka dziesiątków lat – był solistą i w 
ciągu ćwierćwiecza chórmistrzem 
zespołu. Poznaje kompozytora Ma-
riana Domańskiego, który dla „Wi-
lii”, a potem też zespołów dziecię-
cych tworzy muzykę.

W jego długim i pięknym ży-
ciu, obok już wymienionych do-
konań, jest jeszcze jeden bardzo 
ważny etap: zakładanie dziecięcych 
zespołów ludowych. Jako pierwsza 
– w 1972 roku – powstała „Wilen-
ka” w Wileńskiej Szkole Średniej 
nr 19 (dziś Wł. Syrokomli), potem 
była „Świtezianka” (w ówczesnej 
Wileńskiej Szkole Średniej nr 29), 

„Mereczanka” w Turgielach. A od 
roku 1983, kiedy dotknął go zakaz 
pracy w stolicy po słynnym koncer-
cie „Wilenki” w  Pałacu Widowisk i 
Sportu z okazji 10-lecia zespołu (w 
repertuarze „towarzysze partyjni” 
dopatrzyli się zbyt dużo polskich 
patriotycznych treści), tworzy 
zespoły w terenie: „Prząśniczka” 
(Landwarów), „Solczanka” (So-
leczniki), „Przepióreczka” (Mied-
niki), „Biedronka” (Troki), chóry 
„Zorza” (Suderwa) i „Lira” (Lan-
dwarów), prowadzi chór „Echo” 
przy parafii św. Rafała, „Domini-
kańskie dzieci”...

Nie miał samochodu, te odle-
głości pokonywał podmiejskimi 
autobusami, zawsze był na czas i 
zawsze miał czas nie tylko dzieci 
śpiewu uczyć, ale też wychowy-
wać, o poprawności języka, kul-
turze zachowania porozmawiać. 
Prowadzenie zespołów, to była też 
troska o repertuar, stroje, buty, wia-
nuszki, korale... Nie było wówczas 
oficjalnego wsparcia z Polski, licz-
nie dziś działających fundacji, ale 
byli przyjaciele,  dawni wilnianie, 
sympatycy Kresów, którzy poma-
gali. Wśród nich był niezastąpiony 
pan Tadeusz Goniewicz i koledzy 
z lat młodości. Dzięki osobistym 
kontaktom Pana Władysława dzie-
ci z kierowanych przez niego ze-
społów miały wyjazdy do Macie-
rzy. Dziś dorośli już – tatusiowie 
i mamy – wspominają koncert w 
warszawskich Łazienkach, gdzie 
śpiewał prawie 100-osobowy chór 
„Wilenki”...

Pan Władysław był niestrudzo-
ny... Sam sobie wyznaczał zadania i 
je realizował. Miał swoje priorytety, 
wartości zaszczepione w rodzinie 
oraz przez nauczycieli i wychowaw-
ców, których dane mu było poznać 
w latach dzieciństwa i wczesnej mło-
dości. Wiedział, że należy pielęgno-
wać tradycje, język, ojczystą kulturę 
i  przekazać te wartości młodemu 
pokoleniu. Robił to na długo przed 
tzw. odrodzeniem. W latach, kiedy 
patriotyzm i polskość były zakaza-
nymi słowami. Pracował w pojedyn-
kę i z wypróbowanymi współtowa-
rzyszami. Nawet w najtrudniejszych 
chwilach był optymistą i wierzył, że 
polskie słowo i pieśń na Wileńsz-
czyźnie będą trwały.

W latach 90. włączył się do ru-
chu odradzania harcerstwa, któ-
remu na całe życie pozostał wier-
ny – w klapie jego marynarki była 
zawsze obecna harcerska lilijka. 
Ale nie to było najważniejsze, tyl-
ko fakt, że postępował zgodnie z 
raz daną przysięgą i tej wierno-
ści dochował do końca. Pozosta-
wił po sobie setki spadkobierców 
– tych, którzy mieli szczęście być 
w zakładanych przez niego zespo-
łach. Zbudował w ich sercach so-
bie pomnik trwalszy od granitu 
– pomnik pamięci, wdzięcznej pa-
mięci.  Spoczął snem wiecznym na 
Rossie, wśród bliskich osób. Niech 
mu rodzinna Ziemia Wileńska bę-
dzie lekką, wszak był jej wiernym 
synem.  
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