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Przed ośmiu laty – w 2007 roku – na Litwie otworzył swoje podwoje przed studentami Wydział Ekonomiczno-
Informatyczny Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Wydarzenie to pozwoliło uwieńczyć sukcesem 
proces nauczania w języku ojczystym od przedszkola do wyższej uczelni. Właśnie przy takim modelu 
kształcenia dzieci i młodzieży obstaje polska społeczność na Litwie, widząc w nim gwarancję zachowania 
tożsamości narodowej, języka i kultury, pełnowartościowego rozwoju i rozkwitu autochtonicznej, jednej z 
najliczniejszych mniejszości narodowych na Litwie.

Zaliczony sprawdzian

PIERWSZĄ DAMĘ  
PUŚCIŁY NERWY
Chociaż coraz dalej z biegiem lat 
odchodzimy od sławetnych czasów 
tzw. „zastoju”, kiedy wszystko było 
z góry planowane i reżyserowane,  
a przemówienia przywódcy czytali 
wyłącznie z kartek, ale, jak wynika z 
ostatnich wydarzeń, atawizmy tam-
tej epoki zbyt głęboko się zakorzeniły 
w działaczach, którzy, zdawałoby się 
potrafili  płynnie przejść z jednej epo-
ki do drugiej i nawet perfekcyjnie opa-
nowali język angielski. Jednak, jak 
widać,  jedynie tego nie wystarczy. 
Jak wilka ciągnie, według przysło-

wia, do lasu, tak  przywódców – do 
starych, dobrych zwyczajów, kiedy 
wszystko było pod kontrolą, bez żad-
nych improwizacji: od – do i kropka.  
Właśnie popis nawrotu do iście so-
wieckiej metody traktowania dzien-
nikarzy i pojmowania swojej roli przy-
wódczyni zademonstrowała podczas 
udzielania wywiadu dla łotewskiego 
dziennikarza nasza pierwsza dama. 
W sposób nader arogancki odmówiła 
odpowiadania na nie uzgodnione za-
wczasu pytania, zagroziła przerwa-
niem wywiadu i zażądała wycięcia 
nagrania nieuzgodnionego scena-
riusza interview. Dziennikarz okazał 

się jednak uparty i wręcz bezczelny, 
bowiem, mimo protestów i negatyw-
nej, wręcz histerycznej reakcji pani 
prezydent, swoje pytania wyartyku-
łował (niech świat wie, na jakie pyta-
nia pani prezydent odpowiedzieć nie 
raczyła), to jeszcze puścił nagranie w 
całości, a w ślad za nim powtórzył je 
kto tylko chciał.  Cóż, musimy przy-
znać, ujrzeliśmy na nim wcale nie-
sympatyczny wizerunek własny pani 
prezydent – pierwszą damę puściły 
nerwy.  Po tym wywiadzie rozgorzała 
dyskusja, kto mial rację i czy dzien-
nikarz nie działa  z pozycji „wroga”. 
Otóż jak wynika z wypowiedzi spe-

cjalistów od komunikacji, przywód-
cy państw nie uzgadniają w zasa-
dzie zawczasu pytań, tylko określają 
tematykę rozmowy. Służba prezy-
dencka może też pofatygować się 
i bardziej szczegółowo zapoznać z 
dosje dziennika, jego zwyczajami i 
w razie obiekcji, odmówić wywia-
du. Jednak, jak zgodnie twierdzą, 
nie można nie udzielić odpowiedzi 
na pytanie, to jest najgorszy sce-
nariusz. Lepiej  jest zbyć byle jaką 
odpowiedzią, żartem lub skierować 
rozmowę na inne tory. Pozwolenie 
sobie na puszczenie nerwów jest 
wręcz lapsusem. Cóż, widocznie na-

sza pani prezydent nie jest żelazną 
lady, jaką  była pani Thatcher (tylko 
chce być do niej podobna). Może to i 
dobrze, jednak swobody obcowania 
i otwartej dyskusji musi się nauczyć, 
bo jakoś wstyd ogarnia, kiedy taki 
Putin z Łukaszenką, nazywani wręcz 
dyktatorami,  obcują “na żywo” z 
tysięcznymi audytoriami, a nasza 
europejska pani nie potrafi poradzić 
sobie w dyskusji z jednym dzienni-
karzyną. No, przynajmniej tych ko-
szykarzy mogła wymienić, przecież 
koszykówka jest nazywana na Litwie 
drugą religią. Ale cóż, podobno pani 
prezydent jest „niewierzacą”.
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GOTOWI DO STARTU W ZAWODOWE ŻYCIE
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Komunikat 
o zwołaniu  

XIV Zjazdu Związku Polaków na Litwie

Rada ZPL kierując się art. 2.82 ust. 1. Kodeksu 
Cywilnego Republiki Litewskiej, art.  7 ustawy o aso-
cjacjach , art. 9.3., 9.7.1., 9.7.1.1., 9.7.1.2., 9. 7. 2., 
14.1.1., 16.1., 16.2.,  Statutu ZPL informuje o zwo-
łaniu zjazdu ZPL:

1. Zwołać kolejny – XIV Zjazd Związku Polaków 
na Litwie 30 maja 2015 roku w Domu Polskim w Wil-
nie przy ul. Naugarduko 76.

2. Rejestrację delegatów XIV Zjazdu ZPL rozpo-
cząć o godzinie 9.00 w Domu Polskim w Wilnie przy 
ul. Naugarduko 76, zakończyć o godz. 10.00.

3. Obrady XIV Zjazdu Związku Polaków na Litwie 
rozpocząć o godz. 10.10 w wielkiej sali Domu Polskie-
go w Wilnie (ul. Naugarduko 76)      

Porządek obrad:
- wybory prezydium  oraz komisji roboczych  Zjazdu;
- referat sprawozdawczy za  kadencję  lat 2012-

2015; 
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
- dyskusja nad sprawozdaniami;
- poprawka do Statutu ZPL;
- wybory prezesa oraz organów kierowniczych 

Związku na kolejną kadencję;
- przyjęcie dokumentów Zjazdu.

Posiedzenie  
Rady Związku Polaków na Litwie

Odbyło się ostatnie posiedzenie Rady ZPL, któ-
ra działała w kadencji obejmującej lata 2012-2015. 
Członkowie Rady zapoznali się i jednogłośnie za-
twierdzili bilans działalności finansowej ZPL za rok 
2014.  Wysłuchali relacji prezesa ZPL Michała Mac-
kiewicza  o obchodach świąt majowych, spotkaniach 
Polonii i Polaków z zagranicy z ministrem MSZ RP  
Grzegorzem Schetyną oraz delegacji z Litwy z wice-
ministrami resortu spraw zagranicznych. Omówiono 
też udział przedstawicieli ZPL w uroczystościach z 
okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, podkreślono  wysoką  ocenę współpra-
cy ze Związkiem Polaków na Litwie przez działaczy 
Stowarzyszenia i przyznanie zaszczytnych wyróżnień 
Związkowi Polaków na Litwie.

 Podczas posiedzenia omówiono sprawy meryto-
ryczne i organizacyjne związane z przygotowaniami 
do kolejnego, XIV Zjazdu ZPL. Utworzono komisję 
do przygotowania projektów uchwał i rezolucji zjazdu.

   Omówiono też inne kwestie bieżące.

SPOJRZENIE WSTECZ
Sięgając do historii warto przy-
pomnieć, że starania polskiej 
społeczności na Litwie o prze-
dłużenie edukacji dzieci i mło-
dzieży w ojczystym języku o 
studia wyższe, które trwały od 
pierwszych lat odrodzenia na-
rodowego w końcu lat 80. ubie-
głego wieku i zakładały różnego 
rodzaje koncepcje zmaterializo-
wania tej idei – m. in. powstania 
samodzielnej polskiej uczelni na 
Litwie, której kilkuletnie pró-
by funkcjonowania nie uwień-
czyły się sukcesem – zmateria-
lizowały się wraz z przyjściem 
na Litwę Filii Uniwersytetu w 
Białymstoku. Pozwoliło to roz-
szerzyć dotychczasową możli-
wość uzyskania dyplomu wyż-
szej uczelni w języku ojczystym 
na polonistykach na Litewskim 
Uniwersytecie Edukologicznym 
oraz Uniwersytecie Wileńskim 
o studia na tak dziś preferowa-
nych kierunkach jakimi są eko-
nomia i informatyka.

Wchodząc w głąb naszej 
polskiej historii na Litwie nale-
ży przypomnieć, że w systemie 
szkolnictwa i studiów w byłym 
ZSRR, w Republice Litewskiej 
młodzież polska (dzięki usil-
nym zabiegom społeczności pol-
skiej) mogła pobierać naukę w 
ówczesnym Instytucie Pedago-
gicznym (jeszcze wcześniej In-
stytucie Nauczycielskim) na 
takich kierunkach jak matema-
tyka, fizyka, historia, geografia, 
prace, nauczanie przedszkolne, 
pedagogika (zmieniały się okre-
sowo) oraz przez pewien okres 
miała zarezerwowane miejsca 
na wydziale dziennikarki UW. 
Niestety, powstanie niepodle-
głego państwa, zmiana polityki 
oświatowej i warunków ekono-
micznych tych praw mniejszość 
polską pozbawiły. Przestały też 
funkcjonować na uczelniach 
grupy z rosyjskim językiem wy-
kładowym.

Niejako w ramach rekom-
pensaty, ale nie ze strony pań-
stwa, którego jesteśmy obywa-
telami, tylko Rzeczypospolitej 
Polskiej, zdobyliśmy możność 
podejmowania studiów w Ma-
cierzy, korzystając ze stypen-
diów rządu polskiego. Dało to 
dla setek zdolnej młodzieży 
wspaniałą szansę studiowania 

Zaliczony sprawdzian
Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku, która przed ośmiu 
laty zmaterializowała się w postaci Wydziału Ekonomiczno-
Informatycznego, tego roku pomyślnie przeszła proces akredytacji 
uczelni na Litwie. Placówka ta po raz kolejny udowodniła swoją 
rację bytu w systemie kształcenia uniwersyteckiego w republice, 
która ma przyczynić się do podniesienia poziomu wykształcenia 
polskiej mniejszości na Litwie i zajmowanego przez nią statusu w 
społeczeństwie.

na prestiżowych uczelniach i 
kierunkach w Polsce, uzyskania 
wyższego wykształcenia oraz re-
alizacji swoich marzeń i aspiracji 
twórczych i zawodowych.

Jednak już po pierwszych la-
tach realizowania tej możliwo-
ści przez absolwentów polskich 
szkół stało się jasne: owszem, 
jest to szansa dla każdego z mło-
dych ludzi, jednak coraz częst-
sze, a niekiedy stuprocentowe 
braki powrotów z dyplomem na 
Litwę, przyczyniły się do wypłu-
kiwania miejscowej polskiej spo-
łeczności z ludzi zdolnych i wy-
kształconych, którzy mogliby 
tworzyć elitę tej społeczności.

Po 25 latach niepodległo-
ści i rozszerzeniu oferty stu-
diów zarówno o parę dziesiąt-
ków uczelni wyższych na Litwie, 
jak i możliwości studiów poza 
granicami republiki i Macierzy, 
nie dały nam większej szansy na 
poprawę swego statusu jako spo-
łeczności. Bo chociaż odsetek 
studiujących się zwiększył, to 
procentowo w stosunku do in-
nych grup narodowościowych 
nadal pozostajemy w tyle (one 
też posiadły te możliwości).

Zatem poszukiwanie przez 
m. in. powstałe w latach od-
rodzenia Stowarzyszenie Na-
ukowców Polaków Litwy wraz 
ze Związkiem Polaków na Li-
twie rozwiązań posiadania 
uczelni z polskim językiem wy-
kładowym zatrzymało się na ta-
kim modelu.

Warto przypomnieć, że po-
wstała w 2007 roku Filia otrzy-
mała z Ministerstwa Oświaty i 
Nauki RL licencję na prowadze-
nie studiów pierwszego stopnia 
na kierunkach ekonomii i in-
formatyki z prawem nadawania 
stopnia licencjata od 9 sierpnia 
tegoż roku. Była to dla Polski 
pierwsza filia jej uczelni poza 
granicami kraju. Na takie part-
nerstwo zdobył się Uniwersy-
tet w Białymstoku. Na Litwie 
idea, zarówno zakładania od-
rębnej polskiej uczelni jak i Fi-
lii polskiej nie od razu spotkała 
się ze zrozumieniem. Po nieuda-
nych ponad 15-letnich próbach 
uruchomienia samodzielnej pol-
skiej uczelni, właśnie przyjście 
na Litwę Uniwersytetu w Bia-
łymstoku stało się panaceum 
na rozwiązanie tego problemu. 

I dziś, po ośmiu latach funkcjo-
nowania Filii (ze wszystkimi mi-
nusami i plusami, porażkami i 
sukcesami) i pomyślnego przej-
ścia akredytacji na Litwie mo-
żemy chyba mówić o sukcesie. 
I złożyć słowa podziękowania 
Rzeczypospolitej Polskiej za ten 
gest wobec Polaków na Litwie.  

REALIA I SUKCESY
W ciągu minionych lat funkcjo-
nowania i pożegnania w ubie-
głym roku jubileuszowej – pią-
tej promocji, dyplomy z orłem 
w koronie otrzymało 396 absol-
wentów. Należy podkreślić, że 
wbrew oczekiwaniom, studia na 
ekonomii okazały się bardziej po-
pularne niż na informatyce. Ten 
ostatni kierunek zbiera mniej 
chętnych i Filia  przyjmuje prak-
tycznie o połowę mniej kandyda-
tów niż na ekonomię. Niestety, 
należy przyznać, że praktycznie 
drugie tyle byłych studentów na-
leżało skreślić z listy. 

O ile ktoś próbuje Filii za-
rzucać, że przyjmuje słabych 
studentów, to na swoje uspra-
wiedliwienie może mieć to, że, 
owszem, daje szansę podjęcia 
studiów, ale taryfy ulgowej nie 
stosuje i wymagania, ich po-
przeczka, jest ustawiona na od-
powiednim poziomie.

Dziś studiuje na Filii 456 
studentów, zatrudnionych jest 
20 wykładowców i 11 pracow-
ników administracji, tyleż wy-
kładowców dojeżdża z Macierzy. 

Pomyślnie realizując w cią-
gu siedmiu lat studia pierwsze-
go stopnia, od roku 2014 Filia 
uzyskała prawo na prowadzenie 
studiów drugiego stopnia. Są to 
studia magisterskie na kierunku 
ekonomia z prawem nadawania 
stopnia magistra.

Dziekan wydziału, profesor, 
dr hab. Jarosław Wołkonowski 
może się szczycić tym, iż jego 
wydział należy do wyjątków, po-
siadając takie uprawnienia jako 
jedyna Filia zagranicznego uni-
wersytetu na Litwie.

Jednak największy powód 
do dumy dziś kierownictwo wy-
działu odczuwa z powodu po-
myślnego przejścia akredytacji 
na Litwie. Grupa ekspertów w 
składzie 6 osób odbyła wizytę 
na wyższej uczelni w dniach 
2-3 marca br. Ta wizytacja w 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sym-

patyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą 
Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej 
Litwy na 2015 rok. Prenumerata na lipiec będzie trwa-
ła do 22 czerwca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta 
będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 
1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wyda-
nia: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą 
Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć 
w swoich domach. 
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połączeniu z analizą całej do-
kumentacji rozmów ze studen-
tami i pracownikami uczelni, 
dała podstawy do przedstawie-
nia wniosków o akredytacji. W 
składzie grupy ekspertów zna-
leźli się zarówno przedstawicie-
le Litwy, jak i zagraniczni ucze-
ni, eksperci. Taki skład dotyczy 
wszystkich uczelni, bowiem pra-
gnąc uniknąć możliwych zna-
jomości (nie jest tajemnicą, że 
środowisko akademickie na Li-
twie doskonale się zna) i w celu 
uzyskania jak najdalej idącego 
obiektywizmu, zapraszani są 
eksperci z zagranicy.

Kierownikiem grupy wizy-
tującej Filię był profesor dr Te-
rence Clifford Amos, konsultant 
ds. studiów, ekspert ds. jakości 
z Wielkiej Brytanii. W jej skład 
weszli również inni eksperci, za-
równo z Wielkiej Brytanii, jak 
też niezależny konsultant ds. 
wyższego wykształcenia, eks-
pert Procesu Bolońskiego z Nie-
miec, profesor z Uniwersytetu 
Warszawskiego, wiceprezydent 
komisji akredytacyjnej w Polsce 
oraz dwóch przedstawicieli z Li-
twy, z których jeden reprezen-
tował społeczność studencką.

Już w charakterystyce uczel-
ni zostały zaakcentowane, jak 
zaznaczył dziekan, ważne 
aspekty powstania i działalno-
ści uczelni. Znalazły się w niej 
słowa o tym, że inicjatywa zało-
żenia tego wydziału była prze-
myślaną inicjatywą, służącą 
misji kulturotwórczej Uniwer-
sytetu w Białymstoku. Dalej za-
znaczono, że uniwersytet może 
być dumny, iż jest jedyną polską 
uczelnią, która ma wydział poza 
granicami kraju i kształci stu-

dentów w języku polskim, a to 
jest powiązane z jej misją łączyć 
Wschód z Zachodem.

Wśród podstawowych celów 
wydziału wymienia się stworzenie 
możliwości uzyskania wyższego 
wykształcenia przez Polaków na 
Litwie i podnoszenia ich, pozio-
mu życia i możliwości. Mówi się 
też o misji propagowania i dawa-
nia wyższego wykształcenia dla 
społeczności polskiej na Litwie 
i odpowiedniego stworzenia dla 
tych obywateli lepszych możli-
wości na przyszłość.  Konklu-
duje się również, iż uczelnia jest 
prawnie i strukturalnie włączona 
do systemu kształcenia wyższego 
na Litwie. I to jest bardzo ważne 
stwierdzenie, mając na uwadze 
wszystkie obiekcje oraz obiektyw-
ne i subiektywne trudności, jakie 
stawały na drodze do rejestracji i 
zaistnienia wydziału na Litwie.

W uzasadnieniu oceny 
działalności i postanowieniu 
o akredytacji zostało zapisane, 
że jest Filia oceniana pozytyw-
nie i dotyczy to wszystkich dzie-
dzin: strategicznego zarządza-
nia, studiów i uczenia się przez 
całe życie, nauki i (albo) dzia-
łalności twórczej, oddziaływa-
nia na rozwój regionu i całego 
kraju, stosowania zaleceń MO-
STA (obejmuje 19 wskaźników,  
m. in. wysokości środków przy-
dzielanych na remonty, urzą-
dzenia, bibliotekę, z których 
przynajmniej 10 musi odpowia-
dać ustalonym normom, wśród 
których jest też wskaźnik do-
zwolonych bezrobotnych absol-
wentów. Może on wynosić 13 
proc., zaś wydział legitymuje się 
1 proc.).

Odnotowując dobrą prakty-

kę w działalności uczelni w jej 
zarządzaniu strategicznym, czy-
li optymalnym wykorzystaniu 
możliwości uczelni w zmienia-
jącej się sytuacji, zostały podkre-
ślone elastyczność i szybkie po-
dejmowanie decyzji, które wiążą 
się m. in. z formatem wydziału. 
Odnotowano, że pełnieniu mi-
sji pomaga dość niska opłata za 
naukę, która stwarza możliwo-
ści studiowania dla niezamoż-
nych przedstawicieli mniejszo-
ści narodowych; dobre stosunki 
pomiędzy pracownikami oraz 
pracownikami i studentami oraz 
wykładowcami i studentami; 
bardzo wysoki procent zatrud-
nienia absolwentów; wielokie-
runkowa działalność – otwar-
te wykłady zapraszanych gości, 
imprezy, współpraca z partne-
rami i organizacjami oraz inne.

Taka ocena pozwoliła zna-
leźć się wydziałowi wśród 15 z 
23 uczelni, które przeszły  akre-
dytację, a faktycznie z 13, ponie-
waż dwie uczelnie – to seminaria 
duchowne.

KTO ZA BURTĄ,  
CZEMU ZARADZIĆ,  
CO W NAJBLIŻSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI 
Wśród uczelni, które nie uzy-
skały akredytacji znalazł się  
m. in. Litewski Uniwersytet 
Edukologiczny, Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Szawlach, Wyż-
sza Szkoła Prawa i Biznesu i in. 
– ogółem 8 uczelni – więc prak-
tycznie jedna trzecia.

Jak podkreślił dziekan, re-
komendacje dotyczące dosko-
nalenia działalności dotyczyły 
również wszystkich dziedzin, 
jednak jedną z najbardziej aktu-
alnych i bolących dla wydziału 
i, jak zaznaczyli eksperci, sięga-
jącą krytycznej granicy kwestią, 
jest brak własnej siedziby. Przez 
to wydział nie może zapewnić 
studentom wymaganych warun-
ków, które obowiązują uczelnie 

na Litwie. Obecnie trwa inten-
sywna praca nad pozyskaniem 
odpowiedniej działki pod budo-
wę siedziby i wydział spodziewa 
się poparcia ze strony macierzy-
stej uczelni i władz Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz przydziele-
nia funduszy na nabycie działki 
pod budowę odpowiadającej po-
trzebom placówki bazy mate-
rialnej, jej siedziby.

Na wypełnienie rekomen-
dacji, doskonalenie działalności 
uczelnia ma sześć lat, po upły-
wie których znów będzie pod-
dana ocenie. Te placówki, które 
nie uzyskały akredytacji, mają 
na naprawienie sytuacji o poło-
wę mniej czasu.   

Spełniając inne punkty reko-
mendacji, m. in. dotyczące roz-
szerzania oferty studiów, wydział 
już w roku akademickim 2015-
2016 zaproponuje dla studentów 
kolejny kierunek – europeistykę. 
Z pewnością przyciągnie on wie-
lu chętnych podjęcia nauki w tej 
dziedzinie, bowiem specjaliści 
znający prawo polskie, litewskie 
i międzynarodowe, posiadający 
wiadomości z dziedziny funk-
cjonowania różnych gospoda-
rek, mający rozeznanie w struk-
turach europejskich, posiadający 
doświadczenie zarówno w pisa-
niu, jak i administrowaniu pro-
jektów, pozyskiwaniu funduszy 
unijnych, kompetentnych w ta-
kich zagadnieniach jak prawa 
człowieka i ich ochrona, są bar-
dzo potrzebni w naszym regionie. 

Po roku planuje się również 
uruchomienie studiów w języ-
ku angielskim. Pomoże to speł-
nić warunki rekomendacyjne, 
dotyczące braku wymiany stu-
denckiej z Zachodem. W tym 
celu wszyscy pracownicy i wy-
kładowcy będą mieli intensywny 
kurs języka angielskiego.

Wydział będzie też nadal dą-
żył do wdrażania praktycznego 
profilu studiów, kiedy połowa 
wykładanych przedmiotów ma 

praktyczne ukierunkowanie. Do 
realizacji  tego celu zapraszani są 
na wykłady słynni w swej dzie-
dzinie naukowcy-praktycy, np. 
z dziedziny ochrony praw au-
torskich, ekspertyzy projektów 
unijnych, praw człowieka i in.

Dziś studenci Filii mają jed-
nakowe prawa, jak i studiujący na 
uczelniach litewskich. Współpra-
ca z litewskimi instytucjami i decy-
dentami w sprawach szkolnictwa 
wyższego pozwoliły je unormali-
zować, prawda, jak zaznacza, dzie-
kan, niekiedy wymagało to nie-
standardowych rozwiązań. Na 
przykład w sprawie uzyskania, 
zdawałoby się tak prostej ulgi, jak 
możliwość korzystania z transpor-
tu za mniejszą opłatą, nie mogły 
dojść do porozumienia w sprawie 
studentów Filii trzy resorty: na-
uki, finansów i transportu. Dzie-
kan postanowił zwrócić się z za-
pytaniem do Komisji Europejskiej 
(właśnie zapytaniem, a nie skar-
gą), czy jego studentom przysłu-
giwać mają takie same prawa, jak i 
studentom uczelni litewskich. Od-
powiedź była jednoznaczna, no i 
resorty wreszcie się dogadały.

To, że Filia stała się normal-
nym zjawiskiem na arenie szkol-
nictwa wyższego na Litwie, jest, 
zdaniem dziekana, bardzo po-
zytywnym wynikiem, ponieważ 
służy też ogólnemu, bardziej 
przyjaznemu postrzeganiu śro-
dowiska miejscowych Polaków.

Zresztą, wydział potrafił nie 
tylko wlać się w system ogólno-
litewski, ale też przetranslować 
na jego grunt nowe tradycje wy-
wodzące się np. z Polski. Są to 
Juvenalia. Właśnie we czwar-
tek rozpoczynają się kolejne. I, 
jak co roku, oferować będą dość 
bogaty program: spływ kajako-
wy, koncert i dyskotekę w DP w 
Wilnie, zawody sportowe, tra-
dycyjnie już przy Białym Mo-
ście, a także rajd rowerowy i gry 
komputerowe oraz inne atrakcje 
i wesołe studenckie obcowanie. 

A już za miesiąc – od 1 lipca – 
ruszy I tura rekrutacji, która po-
trwa do końca miesiąca. Ogółem 
ma być ich trzy – ostatnia skończy 
się 29 września. Wnioski można 
składać poprzez system ogólno-
krajowej elektronicznej rekruta-
cji www.lamabpo. lt lub w dzieka-
nacie Filii UwB przy ul. Kalvariju 
135 (4 piętro) w dniach pracy od 
9 do 17. Informacje na stronie in-
ternetowej www.uwb.lt.

Życzliwa atmosfera, koszty 
studiów o wiele niższe niż na 
uczelniach litewskich  (licen-
cjackie za semestr – 217 euro, 
magisterskie – 362); trzy lata 
nauki (dwa na magisterce); 
wszystkie gwarancje socjalne i 
możliwość uzyskania stypen-
dium socjalnego, rektorskiego, 
fundacji „Semper Polonia” i 
„Wileńszczyzna” oraz innych. 
Wszystko to wraz z możliwością 
rozwijania swych zdolności i pa-
sji czynią Filię atrakcyjną pla-
cówką, przyjazną dla studenta. 

Janina Lisiewicz
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Tego roku na festiwalowej 
scenie wystąpiło 72 wykonaw-
ców w pięciu kategoriach wie-
kowych. Byli to uczniowie szkół 
polskich z Wilna oraz rejonów 
wileńskiego, solecznickiego, 
święciańskiego i trockiego.

Festiwal zapoczątkowa-
ny przez animatora twórczo-
ści artystycznej z Rudziszek, 
nauczyciela muzyki Włodzi-
mierza Saszenkę, stał się im-
prezą nadzwyczaj popularną i 
przeniósł się do Wilna, obję-
ty patronatem przez „Macierz 
Szkolną”. Od ośmiu lat odbywa 
się ten maraton polskiej piosen-
ki dzieci i młodzieży w Domu 
Polskim w Wilnie. Cieszy to, 
jak zaznaczył podczas otwar-
cia Festiwalu prezes „Macierzy 
Szkolnej”, poseł Józef Kwiat-
kowski, że impreza nie tylko 
popularyzuje polską piosenkę, 
sprzyja wyszukiwaniu talen-
tów i ich promocji, ale też daje 
start do popisów na wielkich 
scenach: laureatka tego Festi-
walu – Ewelina Saszenko – wy-
grała konkurs Eurowizji na Li-
twie i reprezentowała kraj na 
europejskim forum.

Młodocianych miłośni-
ków polskiej piosenki wystę-
pujących w pięciu kategoriach 
wiekowych: do lat 8, od 8 do 
11, od 11 do 13, od 13 do 16 
i od 16 do 18, oceniało jury, w 
składzie którego była Barbara 
Kolago – muzyk, kompozytor 

Rozśpiewany świat

W ubiegły piątek, 22 maja, w Domu Polskim w Wilnie odbył się XVI Festiwal Piosenki 
Polskiej Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Impreza organizowana przez Stowarzyszenie 
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” cieszy się ogromną popularnością i 
zbiera liczne rzesze miłośników polskiej piosenki z Wileńszczyzny.

piosenek dla dzieci, sekretarz 
Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu, Alfreda Cie-
chanowicz, nauczyciel muzy-
ki – ekspert oraz doc. dr Asta 
Rauduvaitė – wykładowczyni 
muzyki na Litewskim Uniwer-
sytecie Edukologicznym.

Młodzież witała i życzenia 
od Jego Ekscelencji Ambasado-
ra RP w Republice Litewskiej 
Jarosława Czubińskiego prze-
kazała zebranym na sali uczest-
nikom i widzom I radca Am-
basady RP w Wilnie Monika 
Zuchniak-Pazdan.

Jak co roku wśród uczest-
ników Festiwalu nie zabrakło 
doskonale przygotowanych, 
utalentowanych wykonawców, 
których śpiew, wizerunek sce-
niczny pozostawiły u jurorów i 
publiczności bardzo miłe wspo-
mnienia. Śpiew i postawa Mate-
usza Waluczki – dzielnego „ma-
rynarza”, Gabrieli Mockutė 
– dobrze ułożonej dziewczynki 
z jakże piękną polszczyzną, An-
drzeja Iwaszki – prezentujące-
go kabaretowy styl,  wyróżniały 
się na tle innych wykonawców. 
Nie wszyscy z nich zostali lau-
reatami, bowiem w każdej ka-
tegorii wiekowej przyznawano 
po trzy miejsca i komisji ocenia-
jącej wcale nie było łatwo, daj-
my na to, z 23 przedstawicieli II 
grupy wiekowej wybrać tę naj-
lepszą trójkę. Podobnie zresztą, 
jak i z osiemnastki reprezentu-

jącej dzieci w wieku od 11 do 13 
lat. Czwarta i piąta kategorie 
wiekowe liczyły odpowiednio 
14 i 12 uczestników. Najmniej, 
bo pięcioro młodocianych miło-
śników śpiewu było wśród naj-
młodszych dzieci – do lat 8.

Jak zaznaczyła podczas pod-
sumowania wyników przewod-
nicząca jurorów, komisja kiero-
wała się takimi kryteriami jak 
walory głosowe, wykonanie, 
dobór repertuaru, postawa sce-
niczna. I musiała podkreślić, 
że z roku na rok zastrzeżenia 

budzi dobór repertuaru, któ-
ry jakże często nie jest dosto-
sowany do wieku wykonawcy. 
Piękne, ale trudne nie tylko pod 
względem zaśpiewania, ale też 
emocjonalnego przekazu  szla-
giery wielkich gwiazd z minio-
nych lat, są często za wysoką 
poprzeczką, no i nie brzmią 
przekonywująco z ust nasto-
latków.

Tradycyjnie już swoje talen-
ty w licznym gronie prezentują 
uczniowie szkoły-przedszko-
la „Źródełko” („Šaltinėlis”), 

Szkoły Średniej im. J. Lelewe-
la i jej filii nauczania począt-
kowego im. A. Wiwulskiego, z 
Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego, Szkoły Średniej im. 
L. Narbutta w Koleśnikach. 
Co roku są obecni młodocia-
ni wykonawcy z Gimnazjum 
„Żejmiana” (i zdobywają wy-
różnienia!), Gimnazjum i Pro-
gimnazjum im. Jana Pawła II, 
Szkoły Średniej im. Wł. Syro-
komli, Szkoły Podstawowej w 
Kolonii Wileńskiej. Tego roku 
dwoje uczniów z tej ostatniej 
zostało laureatami, tak samo 
zresztą jak i ich koledzy ze 
Szkoły Średniej w Lazdynai 
oraz Gimnazjum im. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Niemie-
żu. Szkoda, że tego roku zabra-
kło wykonawców z większości 
szkół rejonu trockiego (wyją-
tek – Rudziszki), a przecież nie 
brak tu uzdolnionych muzycz-
nie dzieci.

Po sześciogodzinnym ma-
ratonie festiwalowym, komi-
sja wyłoniła zwycięzców. Na-
leży też odnotować, że dyplomy 
uczestnika i prezenty w postaci 
słuchawek otrzymali wszyscy 
wykonawcy.

W I kategorii wiekowej ju-
rorzy nie przyznali pierwsze-
go miejsca. Z kolei dwa drugie 
podzieliły Paulina Graužinytė 
ze szkoły-przedszkola „Źró-
dełko” w Wilnie – piosenka 
„Mama dobrze wie” (instruk-
tor Ludwika Bulkiewicz) oraz 
Maja Kinga Szarandina ze 
Szkoły Podstawowej w Kolonii 
Wileńskiej – „Śmieszna piosen-
ka” (instruktor Irena Szejbak), 
trzecie przypadło Emilii Mac-
kiewicz z Gimnazjum „Żejmia-
na” w Podbrodziu – „Kolorowe 
obrazki” (instruktor Zyta Naj-
denkowa). 

W II kategorii wiekowej 
pierwsze miejsce zdobyła Ka-
rolina Ulewicz ze szkoły-
-przedszkola „Wilia” – „Kot” 
(instruktor Anna Bieleninik), 
drugie – Mateusz Waluczko ze 
Szkoły Podstawowej w Kolo-
nii Wileńskiej – „Zbudujemy 
łódź” (instruktor Irena Szej-
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Wielce ciekawe było spotka-
nie z Polonią holenderską oraz 
udział w konferencji międzyna-
rodowej pt. „Europa bez granic. 
Wizerunek Polski i Polaków w 
Europie”. Konferencja odbywa-
ła się pod honorowym patrona-
tem ambasadora RP w Królestwie 
Niderlandów, dr. Jana Borkow-
skiego i była organizowana przez 
Fundację Euro Polonia w Amster-
damie. Współorganizatorami tej 
imprezy były: Fundacja „Serce 
Polski” oraz Polsko-Niderlandz-
kie Stowarzyszenie Kulturalne. 
Była ona poświęcona problema-
tyce wizerunku Polski i Polaków 
w Europie z wyszczególnieniem 
sytuacji w Holandii. 

Zagadnienia poruszane przez 
uczestników konferencji zostały 
przybliżone w trakcie dyskusji i 
wystąpień. Była ona zatem dosko-
nałą okazją do stworzenia kon-
cepcji, która przyczyniłaby się do 
współpracy pomiędzy Polakami i 
diasporą, wymiany doświadczeń, 
nawiązania nowych, cennych 
kontaktów, integracji środowisk 
polonijnych oraz budowania po-
zytywnego wizerunku Polaków w 
krajach ich zamieszkania.

W Holandii istnieje dobra 
pamięć o Polakach. Uczestni-
cy konferencji skonstatowali, iż 
współczesny Polak nie powinien 
zapominać o tym, co zdarzyło się 
w przeszłości i o ludziach, którzy 
zginęli w obronie Ojczyzny. Ma 
również dbać o to, aby śmierć tych 
ludzi nie była nadaremna, więc 
dążyć do pomnażania osiągnięć 
przodków i być odpowiedzialnym 
i dbającym o dobro ogółu obywa-
telem.

W Holandii jest miasto Bre-
da – to najbardziej polskie mia-
sto w tym kraju, ze względu na 

W Królestwie Niderlandów

W ramach projektu „Edukacja dla integracji”, 
finansowanego przez UE miałem możliwość 
na początku maja być w Amsterdamie, wziąć 
udział w konferencji oraz zwiedzić to piękne 
miasto zwane Wenecją Północy, a także Hagę 
i inne miejscowości.

pamięć o Polakach – żołnier-
zach Pierwszej Dywizji Pancer-
nej dowodzonej przez generała 
Stanisława Maczka, którzy wy-
zwolili to miasto od hitlerowców  
29 października 1944 roku. Na 
wniosek ponad 40 tys. miesz-
kańców Bredy, generałowi nada-
no honorowe obywatelstwo Ho-
landii. Dywizja generała Maczka 
wzięła do niewoli 18600 Niem-
ców. Morale polskich żołnierzy 
było bardzo wysokie. Nie dziwi 
więc fakt, że po zdobyciu Bredy 
dowódca Armii Kanadyjskiej tak 
wypowiedział się o polskich od-
działach: „Mając do dyspozycji 
polskich żołnierzy, nikt z dowód-
ców alianckich nie miał lepszych 
żołnierzy jak ja. Polacy prezento-
wali najwyższy poziom wojsko-
wego przygotowania”.

Po wojnie pancerniacy genera-
ła Maczka w północnych Niem-
czech pełnili służbę okupacyjną. 
Po zdemobilizowaniu dywizji w 
1947 roku, wielu żołnierzy i ofi-
cerów zostało na Zachodzie, z 
których ponad 300 osiedliło się 
w rejonie Bredy. Sam generał Ma-
czek po demobilizacji wraz z ro-
dziną osiedlił się w Edynburgu, 
stolicy Szkocji. Tam też zmarł 11 
grudnia 1994 roku w wieku 102 
lat. Zgodnie z jego życzeniem, 
został pochowany wśród swoich 
żołnierzy, na polskim cmentarzu 
w Bredzie.

Znany i czczony jest w Ho-
landii także inny polski generał 
– Stanisław Sosabowski, dowódca 
1. Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej, który wylądował wraz 
ze swymi żołnierzami pod miej-
scowością Driel, biorąc udział w 
największej operacji powietrzno-
-desantowej aliantów o kryptoni-
mie „Market-Garden”.

Z inicjatywy jednej z mieszka-
nek miasta Driel Cory Baltussen, 
w 1945 roku powstała Fundacja 
Polen-Driel. Kultywuje ona pa-
mięć o polskich żołnierzach, or-
ganizując coroczne obchody Dnia 
Polskiego ku czci poległych boha-
terów. Zaś w maju 2006 roku kró-
lowa Holandii Beatrix w uznaniu 
zasług żołnierzy generała Sosa-
bowskiego w wyzwoleniu kraju, 
odznaczyła polską brygadę oraz 
pośmiertnie generała, Orderem 
Wojskowym Wilhelma.

Tak się złożyło, że w Holandii 
trafiliśmy akurat na świętowanie 
Dnia Króla, które co roku się od-
bywa w tym czasie. Jest to wielce 
atrakcyjne święto. Cały Amster-
dam, Haga i inne flamandzkie 
miasta zostały upiększone wian-
kami, kolorowymi girlandami... 
Niezwykle wystrojeni byli też 
mieszkańcy: w paski, bransolety, 
kapelusze udekorowane koloro-
wymi ozdobami. Na rynku miej-
skim sprzedawano masę staroci, 
praktycznie za bezcen, ponieważ 
tego dnia nie trzeba było płacić 
podatków i każdy starał się czymś 
handlować. Mieszkańcy zapełnili 
ulice, parki, skwery – bawili się i 
odpoczywali.

Była królowa Holandii Be-
atrix, mając 75 lat, przekazała w 
ubiegłym roku władzę swemu sy-
nowi, więc teraz Królestwo Ni-
derlandów (tak oficjalnie nazy-
wa się Holandia) jest rządzone 
przez króla. Stolica – Amsterdam 
jest największym miastem Króle-
stwa. Położony częściowo poniżej 
poziomu morza był ciągle zale-
wany przez nie. Ale Holendrzy 
są pomysłowym narodem, więc 
jeszcze przed dwoma setkami lat 
– pierwsi na świecie – zaczęli bu-
dować tzw. poldery i kanały, co 
pozwoliło „wywalczyć” od mo-
rza znaczne tereny. Obecnie Am-
sterdam posiada 160 kanałów – 
tworzą one sieć wodną dzielącą 
miasto na liczne wyspy, dlatego 
Amsterdam jest nazywany We-
necją Północy. Ale jest też du-
żym ośrodkiem przemysłowym 
i drugim po Rotterdamie por-

tem handlowym kraju, dostęp-
nym dla statków oceanicznych. 
Ciekawym zjawiskiem w okolicy 
portu w Amsterdamie jest moc-
ny zapach kakao. Rozchodzi się 
on z hurtowni, do których są do-
starczane ładunki kakao z Afryki 
i Południowej Ameryki. Kakao i 
czekolada są z tych hurtowni roz-
syłane po całej Holandii i Europie. 

W stolicy są dwa uniwersy-
tety oraz wiele bogatych i orygi-
nalnych muzeów, mnóstwo za-
bytków architektonicznych oraz 
piękne ogrody botaniczne. Cen-
trum miasta powstało wraz z ka-
nałami w XVII wieku (tzw. złoty 
wiek w historii kraju). Jednak 
największą atrakcją w Holan-
dii są ogrody kwiatowe. Kiedy 
się jedzie przez terytorium kra-
ju, to ciągle ma się przed oczy-
ma olbrzymie tereny zasadzo-
ne kwiatami. W większości są 
to różnokolorowe tulipany. W 
ogrodach kwiatowych w Keu-
kenhof można spotkać nie tyl-
ko różnorodne tulipany, ale też 
irysy, lilie, róże i inne gatunki 
pomiędzy którymi są urządzone 
fontanny, wodospady. Wszystko 
to razem tworzy prawdziwie raj-
ski zakątek, w którym królują 
tysiące zapachów i barw. Obok 
kwiatów inną ciekawostką Ho-
landii są rowerzyści. Rower – to 
najbardziej popularny środek lo-
komocji w tym kraju i ma swo-
je przywileje – obowiązują tu 
odmienne prawidła ruchu niż 
w innych krajach – rowerzysta 
zawsze ma pierwszeństwo. Ho-
lendrzy kochają też psów, któ-
rych można spotkać wszędzie 
w towarzystwie swoich gospo-
darzy. Potrafią jednak tak się za-
chowywać, że to nie przeszka-
dza współobywatelom. Wysoka 
kultura osobista i poszanowanie 
zarówno  tradycji jak i prawa, 
czyni życie w tym kraju kom-
fortowym i przyjemnym.

doc. dr Ryszard Kuźmo, 
rektor Polskiego  

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wilnie

bak), trzecie – Emilia Galper-
man z Wileńskiej Szkoły Śred-
niej im. J. Lelewela – „Daj mi 
rękę, tato” (instruktor Alicja 
Rogielewicz).

W III kategorii wiekowej 
pierwsze miejsce zajęła Emi-
lia Raczko ze Szkoły Średniej 
w Lazdynai w Wilnie – „Ostat-
ni taki wóz” (instruktor Diana 
Boguszko), drugie – Gabriela 
Mockutė z Gimnazjum im. J. 
Śniadeckiego w Solecznikach 
– „Cud w szafie” (instruktor 
Tatiana Kukis), trzecie – Ka-
rolina Iwaszko z Progimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie – 
„Drzwi do kariery” (instruktor 
Agnieszka Moisiewicz).

W IV kategorii wiekowej 
jury przyznało pierwsze miejsce 
Ewelinie Łaniewskiej z Gimna-
zjum im. św. R. Kalinowskiego 
w Niemieżu – „Schowaj mnie” 
(instruktor  Anna Jusewicz), 
drugie – Monice Rynkiewicz ze 
Szkoły Średniej w Lazdynai w 
Wilnie – „Och życie, kocham 
cię” (instruktor Diana Bogusz-
ko), trzecie – Danielowi Dani-
szewskiemu ze Szkoły Średniej 
im. Wł. Syrokomli w Wilnie – 
„O niebo lepiej” (instruktor Jo-
lanta Dekavičienė).

W najstarszej – V katego-
rii wiekowej na najwyższym 
miejscu znalazła się Katarzy-
na Matuiza ze Szkoły Średniej 
im. L. Narbutta w Koleśnikach 
– „Kasztany” (instruktor  Bo-
żena Czengo), na drugiej pozy-
cji uplasowała się Elena Galin z 
Gimnazjum im. św. R. Kalinow-
skiego w Niemieżu – „Dłoń” 
(instruktor Anna Jusewicz), 
zaś na trzeciej –   Patrycja Łusz-
czyńska z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie – „Im więcej 
ciebie” (instruktor Bożena So-
kolnicka).

Swoistą sensacją Festiwalu 
stało się przyznanie jego Grand 
Prix dla Grety Makowskiej, któ-
ra ma zaledwie 12 lat i wystą-
piła w III kategorii wiekowej. 
Tradycyjnie najwyższą nagro-
dę przyznawano wykonawcom 
z najstarszej grupy. Jednak jej 
perfekcyjne wykonanie bardzo 
trudnej piosenki z repertuaru 
niezapomnianej Anny German 
podbiło serca jurorów. Mogą z 
niej być dumni zarówno kole-
dzy z Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza w Wilnie (kibicujące 
jej koleżanki podczas ogłosze-
nia werdyktu jury szalały z ra-
dości) jak i instruktor – pani  
Mirosława Salnik.

Wszyscy laureaci otrzyma-
li wraz z dyplomami tablety. 
Kwiaty i dyplomy wręczono 
również instruktorom.

Sponsorami Festiwalu wraz 
z „Macierzą Szkolną” był wy-
dział konsularny Ambasady 
RP w Wilnie w ramach fundu-
szy polonijnych MSZ RP oraz 
Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” i jak zawsze go-
ścinny Dom Polski w Wilnie.

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

AMSTERDAM – MIASTO KANAŁÓW I ROWERÓW
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To właśnie w dniu Jej imie-
nin – majowym dniu kwitnących 
bzów, które tak lubiła, Mszą św., 
którą celebrowali byli wiliowcy 
– dziś szanowani kapłani Tade-
usz Jasiński i Józef Aszkiełowicz, 
odwiedzeniem Jej i męża miejsca 
spoczynku na cmentarzu na Li-
pówce oraz ich domu w Kolonii 
Wileńskiej, który zawsze był go-
ścinną przystanią – upamiętnili 
wiliowcy setną rocznicę jej uro-
dzin oraz jakże imponujące ju-
bileusze bycia na scenie i pracy 
choreografa.

Kontynuowali to swoje wio-
senne spotkanie z Panią Zofią, 
oplecione wspomnieniami na po-
południowej sobotniej imprezie w 
Domu Polskim w Wilnie. To ona 
– była tancerka Teatru Wielkie-
go w Warszawie Zosia Wernic-
ka, późniejsza wilnianka – pani 
Gulewiczowa i oni – kolejne po-
kolenia polskiej młodzieży, której 
nie tylko magia tańca, ale też by-
cia razem, tworzenia tej polskiej 
społeczności, której tak mało zo-
stało w powojennym Wilnie po 
dwóch falach wypłukiwania Wi-
leńszczyzny z polskiego żywiołu 
– byli bohaterami tego maratonu 
wspomnień. 

Wiliowcy mają ten przywilej, 
że mogą do nazwy zespołu dodać 
liczebnik „pierwszy”, który z bie-
giem lat i dzięki pracy takich jej 
tytanów, jakim była Pani Zofia, 
nabierał innego niż tylko ustale-
nie kolejności powstania. Stara-
li się być pierwsi – najlepsi. Cóż, 
życiorys zespołu, jak i ludzki los 
– nie zawsze tylko z sukcesów się 
składa. Były lata tłuste i chude, ale 
największy sceptyk przyzna: „Wi-
lia” nie tylko wykształciła całą 

„(...) celem pięknym, co złączył jak stal”

– była (i jest) dla nich „Wilia”. A te słowa napisała w jednym z 
wierszy, które układała praktycznie wyłącznie dla siebie, choreograf 
zespołu pani Zofia Gulewicz. To jej setne urodziny obchodzili 
wszyscy ci, dla kogo zespół – ten cel piękny: pielęgnowanie i 
rozwijanie rodzimej kultury wiele znaczyły i znaczą do dziś, bo tak 
wielu dzieci i wnuków weteranów dziś zasila jego szeregi. 

plejadę zdolnych tancerek i tan-
cerzy, ale też wyhodowała zdecy-
dowaną większość kierowników 
zespołów, których dziś mamy tu, 
na Wileńszczyźnie. Wśród nich 
jest też obecna choreograf zespołu 
Marzena Suchocka i jej koleżanka 
pracująca z grupą dziecięcą – Be-
ata Bużyńska.

Wielu, wielu z nich: tan-
cerzy (jak obliczyli kronikarze 
przez ręce Pani Zofii przeszło 
ich 112) i chórzystów – wetera-
nów i aktualnie uczęszczających 
do zespołu (również jego dziecię-
cego składu) przyszło na popo-
łudnie wspomnień, by wspólnie 
z dziećmi Pani choreograf Lud-
miłą Švedienė i Włodzimierzem 
Gulewiczem, członkami rodzin, 
sympatykami zespołu być razem 
i wspólnie,   przy pomocy zdjęć, 
wierszy, filmu przypomnieć fakty 
z życiorysu oraz tamte dni i lata, 
kiedy Pani Zofia Gulewicz była z 
zespołem.

Podczas sobotniego spotkania 
wiliowcy nietypowo powitali wi-
dzów: powstali z pierwszych rzę-
dów sali i tworząc potężny chór 
zaśpiewali pieśń – wizytówkę ze-
społu „Wilia”. Napisać, że sala 
była wzruszona, to nie napisać 
nic... I to wzruszenie, podniosły 
nastrój towarzyszyły całej dwu-
godzinnej randce z „westalką” 
„Wilii”, o której opowiadali mili 
prowadzący: Agnieszka Skinder, 
Bożena Czepułkowska i Łukasz 
Kamiński.

Wiersz o życiu-bajce, war-
szawskie sukcesy Zosi Wernic-
kiej, jej rola w filmie z lat 30. 
„Ada! To nie wypada!”, roman-
tyczna miłość do młodego, roku-
jącego (i realizującego) wielkie 

nadzieje inżyniera hydrotech-
nika Arseniusza Gulewicza – 
te epizody otwierały skarbczyk 
wspomnień. Wojna, nowy dom 
rodzinny państwa Gulewiczów 
w Kolonii Wileńskiej, przyjście 
na świat dzieci i powrót do pa-
sji tańczenia – już jako kierownik 
zespołu tanecznego w miejsco-
wej szkole... I początek wielkiej 
przygody ze stawiającą pierwsze 
kroki „Wilią” (Pani Zofia przy-
szła, a raczej została „odkryta” 
przez wiliowców w rok po „na-
rodzinach” zespołu, czyli Anno 
Domini 1956).

Jej wiedza i pracowitość, skru-
pulatność oraz fantazja posłuży-
ły nie tylko tworzeniu układów 
tanecznych, ale też prawie do-
słownie – biorąc pod uwagę po-
wszechny brak wszystkiego – wy-
czarowywaniu strojów. 

Rodziły się jej polonezy, ma-
zury, kujawiaki, oberki, krako-
wiaki, „Kadryl wileński” i „Polka 
strypuńska”, którą jakże dziarsko 
zatańczyli weterani – tancerze z 
różnych roczników, którzy zbie-
rali oklaski publiczności wraz ze 
swoją jakże skromną Panią chore-
ograf w ciągu kilku dziesięcioleci 
koncertów zarówno w renomo-
wanych salach, na przeglądach 
i festiwalach, jak też w wiejskich 
domach kultury, czy jakże ciepło 
wspominanych bazach polskich 
budowniczych gazociągu.

Wspomnienia przerywane też 
były popisami najmłodszych wi-
liowców i obecnego „koncerto-
wego” składu – owoców pracy Jej 
byłych tancerek, jakże pilnych i 
zdolnych uczennic...

Dzięki zachowanym zdję-
ciom i nakręconym filmom mo-
gliśmy przenieść się w czasie: do 
pierwszego wyjazdu do Macie-
rzy, migawek z wycieczek, jubi-
leuszy, w tym tego okazałego, 
jaki zorganizowali swej chore-
ograf w 1996 roku w byłej dłu-
goletniej siedzibie zespołu – Pa-
łacu Związków Zawodowych na 
górze Bouffałowej – z okazji 80. 

urodzin, 60 lat pracy scenicznej 
oraz 40 w zespole. Obecni na 
sali wiliowcy nie tylko ze wzru-
szeniem wpatrywali się w swe 
i kolegów „młodości twarze”, 
ale jakże burzliwie i serdecz-
nie przyjmowali popisy swoich 
młodszych kolegów – dzisiej-
szych członków zespołu.

„Wilia” w ciągu minionych 
60 lat była dla kilku pokoleń 
miejscowych Polaków nie tyl-
ko zespołem, gdzie realizowa-
li swe pasje śpiewania czy też 
tańczenia, wzniosłe aspiracje 
poznawania i zachowywania 
pieśni i tańców ludowych, na-
rodowych, patriotycznych. Była 
miejscem ich obcowania, swoim 
polskim światem w morzu litew-
sko-sowieckiej rzeczywistości. 
To, że powstało tu 40 par mał-
żeńskich jest świadectwem jesz-
cze jednej misji zespołu – łącze-
nia rodaków. Pani Zofia w tych 
ich przyjaźniach miała swój jak 
najbardziej czynny udział. To w 
jej domu w Kolonii Wileńskiej 
spotykali się na herbatce i roz-
mowach,  wyruszali na wyprawy 
narciarskie. To ona była inicja-
torką wspólnych zabaw  sylwe-
strowych... Pozostała w pamię-
ci swoich wychowanków jako 
pracowita, skromna, taktowna 
– arystokratka ducha, która hoj-
nie dzieliła się swoją wiedzą i 
talentem, np. z zespołem „Lie-
tuva” czy Operą, kiedy potrze-
bowali konsultanta do wysta-
wienia polskich tańców.

Ukłon w stronę tych, kto za-
dbał o godne przygotowanie ju-
bileuszu Pani Zofii, „Sto lat” dla 
obecnego kierownictwa: Renaty 
Brasel, Marzeny Suchockiej, Be-
aty Bużyńskiej i dostojna „Pieśń 
filaretów”, w której zawarty jest 
sens wileńskiego romantyzmu, 
wieńczyły to serdeczne, rodzinne 
spotkanie. A na kolejne – z okazji 
60. rocznicy powstania zespołu – 
„Wilia” zaprosi swych sympaty-
ków 21 listopada.  

Janina Lisiewicz
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fot. Jerzy Karpowicz

NA SCENIE – WETERANI

WILIOWCY WRAZ Z DZIEĆMI PANI ZOFII W JEJ DOMU W KOLONII WILEŃSKIEJ
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Można zburzyć wieś, lecz 
trudno starć z pamięci ludzkiej 

wspomnienia.
Na skraju wielkiego boru, 

Majówka w Kukutanach

jeszcze przed budową Ignaliń-
skiej Siłowni Atomowej, leża-
ła wieś Kukutany. Wieś liczyła 
dwanaście domów. Wszystkie 

domy i zabudowania zostały 
zburzone. Na miejscu, gdzie kie-
dyś tętniło życie, wzniosły się 
słupy linii wysokiego napięcia. 

Zostały tylko trzy domy daw-
nych gospodarzy. Mieszkańcy 
przenieśli się do pobliskiej Wi-
sagini, Rymszan czy też Wilna.

Rozrzuconych przez los by-
łych mieszkańców wsi zawsze 
ciągnęło w rodzinne strony. 
Przed laty powstała więc myśl 
odrodzenia majówek, które kie-
dyś odbywały się we wsi. Pierw-
szymi realizatorami odrodzenia 
tradycji były panie Łucja Grykiń 
i Anna Bogdanowicz. To one ze-
brały rozproszonych mieszkań-
ców wsi i przed 21 laty, po raz 
pierwszy na terenie byłej wsi ro-
dzinnej zorganizowały majówkę.

I już od 20 lat, tradycyjnie 
w ostatnią sobotę maja zbiera-
ją się tu, na pięknych łąkach, 
byli i nieliczni dzisiejsi miesz-
kańcy wsi Kukutany. Wielu z 
nich odeszło już do Domu Ojca. 
W kwietniu 2012 roku odeszła 
też inicjatorka odrodzenia majó-
wek w Kukutanach, Łucja Gry-
kiń. W tamtym roku majówka 
nie odbyła się. W 2013 roku 
ze składek mieszkańców wsi 
Kukutany został ufundowany 
Krzyż Pamięci i Nadziei, któ-

ry stanął na skrzyżowaniu dróg, 
by upamiętnić rodzinne strony 
naszych przodków, a przecho-
dzień, odwiedzający ten skrom-
ny zakątek naszej rodzimej zie-
mi, miał gdzie złożyć kwiatek, 
czy zapalić znicz na pamiątkę o 
ludziach i minionych czasach.

Święto majowe ma już swoje 
tradycje. Są to wybory najlepszej 
pary święta, liczne zawody,  kon-
kursy, wykonywanie polskich 
tańców i piosenek. Nie brak 
też wspomnień i ,,nocnych ro-
daków rozmów” przy ognisku.

W tym roku, 23 maja, odbyła 
się jubileuszowa, 20. majówka, 
gospodarzami której byli Anna 
i Stanisław Szpakowscy. Weso-
łą zabawę i serdeczne spotkania 
uprzyjemniały zespoły „Tumie-
lanka” z Wisagini oraz „Srebrne 
Pasemko” z Turmont. A wśród 
honorowych gości był europo-
seł, prezes AWPL oraz Wileń-
skiego Rejonowego Oddziału 
ZPL Waldemar Tomaszewski.

Walentyna Bojazitowa,
wiceprezes Wisagińskiego 

Oddziału ZPL

Wystawa obrazuje jedną z za-
kłamywanych w ciągu dziesiąt-
ków lat zbrodniczych kart historii 
– okres terroru komunistyczne-
go. Poświęcona jest pracom po-
szukiwawczym szczątków ofiar 
systemu komunistycznego z lat 
1944-1956, prowadzonym w la-
tach 2012-2014 przez IPN i Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w kwaterze „Ł” Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach w 
Warszawie.

Ekspozycja przedstawia pra-
cę archeologów, medyków, histo-
ryków, którzy w ciągu dwóch lat 
prowadzili prace ekshumacyjne w 
kwaterze „Ł”, na tak zwanej Łącz-
ce. Właśnie w tym miejscu cmen-
tarza do dołów były wrzucane 
ofiary terroru komunistycznego. 
Często były rozstrzeliwane – na 
wzór mordu katyńskiego –  strza-
łem w tył głowy. Ofiarami byli żoł-
nierze Armii Krajowej, działacze 
podziemia antykomunistyczne-
go, wszyscy ci, kto w oczach nowej 
władzy był jej „wrogiem”. 

Realizując plan zniewolenia 
Polski, przedstawiciele nowych 
władz posługiwali się różnymi for-
mami przemocy i terroru: od wy-
wózek do skrytobójczych działań 
i zbrodni sądowych. Procesy są-
dowe na podstawie sfabrykowa-
nych świadectw i oskarżeń, od-

„Milcząc, wołają”
– pod takim tytułem w Domu Polskim 
w Wilnie została otwarta wystawa 
przygotowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej, Komisję Ścigania Zbrodni  
Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Biuro 
Edukacji Publicznej. Inicjatorami pokazania 
jej w Wilnie są Oddział IPN w Białymstoku 
oraz Dom Polski. 

bywały się w więziennych celach 
bez udziału obrońcy i szansy na 
jakąkolwiek sprawiedliwość. Wy-
roki wykonywano na miejscu, a 
rodziny nie były informowane o 
ich wykonaniu, ani miejscu po-
chówku ofiar.

Jednym z miejsc mordu było 
centralne więzienie przy ul. Rako-
wieckiej na warszawskim Moko-
towie. Od wiosny 1948 roku oso-
by tam zamordowane potajemnie 
chowano właśnie w kwaterze „Ł” 
Cmentarza Wojskowego na war-
szawskich Powązkach. Do 1956 
roku na tzw. Łączce pochowa-
no szczątki blisko 300 więźniów 
uznanych przez komunistów za 
osoby szczególnie niebezpieczne 
dla państwa.

Dzięki prowadzonym w la-
tach 2012-2014  pracom w kwa-
terze „Ł” na zlecenie IPN i Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa udało się odnaleźć szczątki 
198 osób. Jak zaznaczyła podczas 
otwarcia wileńskiej wystawy „Mil-
cząc, wołają” dyrektor Oddziału 
IPN w Białymstoku Barbara Bo-
jaryn-Kazberuk, udało się ziden-
tyfikować około 30 osób. W pra-
cy tej aktywnie biorą udział m. in. 
archeolodzy z Łodzi oraz medycy 
z Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie. Pobierając 
próbki DNR ze szczątków  oraz 

porównując materiał pobrany od 
krewnych domniemanych ofiar, z 
niebytu powracają imiona pomor-
dowanych bohaterów. Wśród nich 
znalazł się legendarny dowódca  
V Wileńskiej Brygady AK mjr 
Zygmunt Szendzielarz „Łupasz-
ka”, ppłk Antoni Olechnowicz 
„Pohorecki”. 

Na wystawie, która została 
otwarta w DP w Wilnie w dniu  
25 maja znajdują się zdjęcia Pio-
tra Życińskiego, które przedsta-
wiają proces prac w kwaterze „Ł”, 
są tu też zdjęcia rodzinne, fotogra-
fie pamiątek, dokumentów, w tym 
protokoły przesłuchań, kopie wy-
roków. Koncepcję artystyczną wy-
stawy zrealizowała plastyk Jolanta 
Czarska.

Na planszach ustawionych w 
formie ściany znalazły się oddziel-
ne bloki poświęcone poszczegól-
nym bohaterom. Jest wśród nich 
również upamiętniający Edwarda 
Zbigniewa Bukowskiego ps. „Zby-
szek”, byłego ucznia wileńskiego 

gimnazjum oo. jezuitów i studen-
ta prawa na USB. Porucznik AK, 
uczestnik operacji „Ostra Brama”, 
działał w służbie łączności Wileń-
skiego Okręgu AK. Podczas woj-
ny był dwukrotnie aresztowany: 
w 1942 przez pozostającą pod 
nadzorem gestapo litewską poli-
cję bezpieczeństwa Saugumę i w 
sierpniu 1944 przez NKWD. Za 
pierwszym razem został wykupio-
ny, a za drugim, mimo że był ran-
ny, udało się mu zbiec. Po uciecz-
ce został wysłany do Warszawy z 
meldunkiem dotyczącym przebie-
gu operacji „Ostra Brama” i stosun-
ku Sowietów do AK. Znalazł się 
tam w czasie wygasania walk po-
wstańczych. Od czerwca 1945 roku 
był szefem łączności, utrzymywał 
łączność ze Sztabem Naczelnego 
Wodza w Londynie. Był zarówno 
kurierem jak i prowadził komórkę 
legalizacyjną. W latach 1947-48 
jako członek sztabu Wileńskiego 
Okręgu AK współorganizował jego 
siatkę wywiadowczą. Aresztowany 

28 czerwca 1948 roku podczas bar-
dzo ciężkich przesłuchań zacho-
wał dzielną postawę. Więzienny, 
dwudniowy „przewód sądowy” za-
kończył się w dniu Święta Niepod-
ległości – 11 listopada 1949 roku. 
Trzy dni później Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Warszawie ogłosił wy-
rok skazujący go na karę śmierci. 
Został zamordowany w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej 13 kwietnia  
1950 r., a jego szczątki odnaleziono 
latem 2012 r. w kwaterze „Ł”. Była 
to pierwsza odnaleziona i pierwsza 
zidentyfikowana spośród ofiar.

Jak zaznaczyli przedstawicie-
le IPN obecni podczas otwarcia 
wystawy, podobnych miejsc, jak 
kwatera „Ł”, jest na terenie Polski 
wiele. Ostatnio miejsce pochów-
ku ofiar reżimu znaleziono w sa-
mym centrum Białegostoku. Prace 
trwają. Ich celem jest to, by żadna z 
ofiar nie była anonimowa i została 
godnie pochowana. 

Janina Lisiewicz   
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UCZESTNICY MAJÓWKI PRZY KRZYŻU W KUKUTANACH

fot. Janina Lisiewicz

PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY GŁOS ZABIERAŁA DYREKTOR ODDZIAŁU IPN W BIAŁYMSTOKU
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 
Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku 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, or-
ganizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Uro-
dzin Stanisławowi OBOLEWICZOWI – 
prezesowi koła ZPL w Tylży – wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogod-
nych i jasnych dni w otoczeniu bliskich oraz 
nieustającej wiary i opieki Bożej

składają członkowie kół ZPL w Turmontach i 
Czepukiszkach Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Wyrazy współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Matki 
Teresie Jurkienienė 

składają członkowie koła ZPL w Turmontach  
oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

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. 

Uprzejmie zapraszamy  
na Dni Kultury Polskiej na Żmudzi

6 czerwca – sobota
XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w rejonie kiejdań-

skim i Kiejdanach
8.30 – 9.00 – występy orkiestr na placu przed kościołem w 

Datnowie (Dotnuva);
9.00 – 10.00 – Msza św. w datnowskim kościele pw. Zwiasto-

wania NMP;
10.30 – 11.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami przy 

Centrum Kultury w Akademii datnowskiej;
11.00 – 14.00 – koncert XIII Festynu Kultury Polskiej „Znad 

Issy” w Centrum Kultury w Akademii;
15.00 – 16.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami i kapel 

przed gmachem samorządu Kiejdan (Kėdainiai, Basanavičiaus 36);
16.00 – 16.30 – korowód przez starówkę Kiejdan na Stary Ry-

nek do Centrum Wielokulturowego;
16.30 – 17.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami przed 

Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym (Senoji rinka 12);
17.00 – 18.00 – otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Poli-

ta „Pejzaż Polski” (Instytut Polski w Wilnie); spotkanie literac-
kie i występy kapel w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym;

19.00 – 22.00 – wieczór integracyjny w kiejdańskiej restau-
racji „Aušrūta” (Mickevičiaus 24);

7 czerwca – niedziela
II Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu (Panevėžys)
9.00 – 10.00 – Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa Króla 

(Panevėžys, Katedros aikštė 8);
10.00 – 10.30 –  korowód od Katedry na Plac Wolności;
11.00 – 14.00 –  koncert II Festiwalu Kultury Polskiej na 

Placu Teatralnym (Laisvės aikštė 28, Panevėžys);

Inf. 8 687 76689
spklitwa@gmail.com

www.spklitwa.org


