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Najtrwalszy budulec – pamięć

ODDANIE HOŁDU REPUBLICE PAWŁOWSKIEJ

Stwierdzeniem, że najtrwalszym budulcem jest pamięć, podsumował Zdzisław Palewicz, mer rejonu oraz prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie uroczyste sfinalizowanie konkursu „Republika
Pawłowska – powstanie i upadek”. Założona przez ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego Republika Pawłowska
była fenomenem na miarę Europy i świata. To państwo w państwie, które w ciągu prawie 30 lat funkcjonowało w
oparciu o swoją konstytucję, ustawy, postępowe rolnictwo, przedsiębiorczość, powszechną piśmienność, stosunki
społeczne, zakładające szacunek i uwagę wobec każdego obywatela, obok wielu innych osiągnięć zdołało dopiąć
bodajże najtrudniejszego celu – nie ulec zapomnieniu. Nie tylko w źródłach historycznych, pamiątkach i materialnych
pozostałościach w postaci ruin, ale też w ludzkiej pamięci, przekazywanych z pokolenia na pokolenie faktach i mitach
trwa Republika Pawłowska i postać wybitnego, wszechstronnie uzdolnionego i wykształconego człowieka, księdza
Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Temu utrwalaniu pamięci o ideach republiki pomagają też sukcesywnie współcześni
ziomkowie właściciela Pawłowa.
A MIAŁO BYĆ…
– miało być sielsko i anielsko:
wspólne upamiętnienie kolejnej
rocznicy Bitwy Warszawskiej, oddanie hołdu Marszałkowi na wileńskiej Rossie. Wspólne – polsko-litewskie. Po 97 latach wreszcie
jeden z popularnych litewskich
dziennikarzy spróbował rodakom
wytłumaczyć, że pod Warszawą,
w dwudziestym roku, Polskie Wojsko rozbijając bolszewickie hordy też dla odradzającej się Litwy
zafundowało 20 lat niepodległej
państwowości. Więc oddać cześć
temu, co tej bitwy był jednym z architektów, niech po upływie nawet
niemal wieku, miało być pięknym

gestem – m.in. symbolizującym to
strategiczne partnerstwo, co Polskę i Litwę, jako członków jednego sojuszu, łączy. Łączy w obliczu
wciąż tego samego zagrożenia,
jak i przed stu laty. Niestety, nie
wyszło. Jak się nie udało współmyślicieli zebrać do uczestniczenia w uroczystościach na Rossie,
dziennikarz – inicjator nieudanej
akcji, samotnie, nie czekając uroczystości oddał cześć Marszałkowi, wyrażając nadzieję, że może
kiedyś… Czy to „kiedyś” nastąpi
i czy nie trzeba będzie czekać na
nie jeszcze ze sto lat – takie myśli nasuwa fakt z najświeższej ojczystej historii. Otóż mieszkańcy

Wielkiej Rzeszy (niegdyś podwileńskiej wsi, a dziś modnego osiedla) –
Polacy zechcieli upamiętnić historyczną nazwę swojej wsi, w której,
niestety, po udanym „zwrocie ziemi prawowitym właścicielom” zostali w procentowej mniejszości i
na przydrożnym głazie umocowali
marmurową tabliczkę z napisem
po polsku: „Wielka Rzesza”. I chociaż jak byk tuż nieopodal widnieje oficjalny napis w państwowym
języku, jak przystoi – na obowiązującej urzędowej tablicy, komuś
polski napis jednak mocno kłuł w
oczy. Tak mocno, że nie dane mu
było przypominać „polskiego pochodzenia” wsi więcej niż kilka dni.

Po „śledztwie”, co to za inicjatywa
z tą tabliczką, przeprowadzonym
przez jedną z litewskich gazet i zapewnieniu samorządu rejonu wileńskiego, że to prywatna inicjatywa
mieszkańców, obrońcom wyłącznie
urzędowych napisów zaswędziały
najwidoczniej mocno ręce – tabliczka została zniszczona. Oczywiście,
ukradkiem, pod osłoną nocy. Policja bada sprawę, jeden z posłów
polskiej frakcji w Sejmie RL zwrócił się do prokuratury w sprawie
wszczęcia dochodzenia… Winnych
znajdą, albo – nie. Ktoś z braci- Litwinów próbował przepraszać Polaków w imieniu swoich rodaków za
wandalizm, ktoś jego wpis usunął z

sieci. Tylko czekać, aż jakiś zatroskany patriota napomknie o tym, że
wszystkiemu winna jest „ręka Moskwy”, która chce Polaków z Litwinami poróżnić… Ale skoro tak, to
czy nie najwyższy czas, jak mówi
przysłowie, pójść po rozum do głowy i wreszcie się określić, jak to z
tym dobrosąsiedztwem i strategicznym partnerstwem jest. Czy nadal
tak, że Polska, jako państwo – to
upragniony sojusznik, a miejscowi, tzw. litewscy Polacy – to jakiś
„niewyraźny element”, którego stan
lojalności ciągle się próbuje badać
za pomocą różnorodnych sondaży.
Już trzecie dziesięciolecie mija nam
na uprawianiu takiej polityki.
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NA SCENIE ZESPÓŁ „FANTAZJA”

N

iestety, lato też potrafi być
kapryśne i spłatać figla –
miniona sierpniowa niedziela
nie skąpiła deszczu, który zmusił organizatorów uroczystego
podsumowania konkursu „Republika Pawłowska – powstanie
i upadek” zmienić scenariusz
imprezy i jej lokalizację: z terenu historycznych pozostałości
po republice została przeniesiona do Gimnazjum im. P. K.
Brzostowskiego. Założycielowi słynnej republiki i jej ideom
oddano hołd składając wieniec
przy pomniku je uwieczniającym.
Inaugurując obchody 250.
rocznicy powstania Republiki
Pawłowskiej prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego
ZPL Zdzisław Palewicz zaznaczył, że jest to pierwsza impreza związana z tą datą, dziejami
republiki oraz jej założyciela.
Kontynuacja obejmie odznaczenie takich wydarzeń, jak przyjęcie ustaw republiki i zatwierdzenie ich przez Sejm Czteroletni;
wydanie podręczników z dziedziny rolnictwa i ochrony zdrowia oraz inne.
Obchody mają na celu przypomnienie ojczystej historii,
promowanie rejonu, który ma
tak bogatą i treściwą przeszłość
i to, co w niej jest najważniejsze:
ludzki umysł, odwagę, dążenie
do zmian, polepszania życia ludzi. Są to idee i wartości jak najbardziej aktualne również dziś.
By wydarzenia i kształt ówczesnej republiki był bardziej zrozumiały dla współczesnych, mer
porównał Pawłowo do Monaco czy Lichtensteinu. Podkreślił, że prawie 30-letnia historia republiki świadczy o tym,
jak dużo może zrobić człowiek
zdeterminowany do realizacji swoich celów, wspomagany
przez tych, kogo potrafi zapalić

do swej idei, chroniony Opatrznością Bożą, zdolny do tego, by
spojrzeć dookoła siebie i zrobić
krok do przodu, a nie jedynie
krytykować. Tak właśnie czynił
ks. Paweł Ksawery Brzostowski.
Chociaż wcale nie musiał, mógł
mieć inne życie, pochodził z zamożnej rodziny, mógł mieszkać
za granicą. Ale nie był człowiekiem obojętnym wobec ludzi,
dlatego został tu, w Pawłowie i
stworzył sławną Rzeczpospolitą
Pawłowską.
Pamięć o tych dziejach i teraz żyje w ludzkiej świadomości,
dowodem na to może być aktywny udział młodzieży i ludzi
dorosłych w konkursie literacko-artystycznym, ogłoszonym
przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie z okazji 250-lecia powstania republiki. Mer stwierdził, że
jest optymistą i wierzy, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto, być
może, odbuduje Pawłowo. Obecnie udało się władzom rejonu,
dzięki m.in. funduszom unijnym, uporządkować teren (w
gestii rejonu obiekt ten znajduje się od 2012 r.), zabezpieczyć
ruiny, odbudować kapliczkę
oraz zabrać się do odrestaurowania lodowni, w której ma się
rozmieścić centrum informacji
turystycznej. Pozyskanie środków być może będzie łatwiejsze,
bowiem ruiny Pawłowa zostały
wpisane w 2014 roku na listę
zabytków kultury chronionych
przez państwo.
Po powitaniu dostojnych gości, wśród których był kierownik
wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, starosta Turgiel
Wojciech Jurgielewicz, gospodyni imprezy i odpowiedzialna
za konkurs wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowe-

go ZPL i wicedyrektor administracji samorządu rejonu Beata
Pietkiewicz przekazała słowo
dla dyrektor Gimnazjum im.
P. K. Brzostowskiego Łucji Jurgielewicz.
Pani dyrektor, która nie tylko w murach szkoły prowadzi
pracę skierowaną na zachowanie pamięci i popularyzację republiki oraz dokonań ks. Pawła
Ksawerego Brzostowskiego poprzez opiekę nad muzeum (są
w nim bardzo cenne eksponaty), ale też przyczyniła się do
powstania książki o Republice
Pawłowskiej autorstwa Aurelii
Arlauskienė, w krótkim zarysie przedstawiła historię dziejów Pawłowa i jego założyciela.
Otóż majątek Merecz, który po paru latach przemianował na Pawłowo, zaledwie
28-letni ksiądz kanonik Paweł
Ksawery Brzostowski nabył w
1767 roku. I założył państwo
– Rzeczpospolitą Pawłowską.
Leżało ono na terenie 3040 ha.
Właśnie tu realizował swoją
ideę zbudowania „państwa wolnych, zaradnych i świadomych
obywateli”. Miało ono swoją
konstytucję, parlament, herb,
pieniądze, kasę samopomocy,
system szkolnictwa i ochrony zdrowia, milicję. Miało też
słynne ustawy (uchwalone w
1769 i w 1791 r. zatwierdzone
przez Sejm Czteroletni). Wydał i kierował się w rolnictwie
dziełem pt. „O rolnictwie dla
wygody gospodarzy w Pawłowie
mieszkających”, zaś w ochronie zdrowia – „Lekarstwa dla
wygody gospodarzy w Pawłowie mieszkających”. Zniósł w
swojej republice pańszczyznę
(zastąpił ją spłatami tytułem
wykupu), czym wyprzedził o
prawie sto lat ten proces.
Założyciel republiki uczył
ludzi godnego życia. Jak zazna-

czyła pani dyrektor, to do niego
należało powiedzenie: „chcecie
być szczęśliwi – bądźcie poczciwi”, jak i „wy nas karmicie – my
zaś spokój wam zapewniamy”
(jakżeby była przydatna do zastosowania przez współczesne
władze). Miał też swoją definicję szczęścia: „Jeśliś zdrów, masz
pracę, masz rodzinę – znaczy jesteś szczęśliwy”.
Zarówno sam ks. Brzostowski, jak i mieszkańcy jego republiki wzięli aktywny udział
w Powstaniu Kościuszkowskim. Niestety, po jego upadku, uległa, jak i Rzeczpospolita Polska, upadkowi Republika
Pawłowska. Pod koniec XVIII
wieku wrócił do Turgiel, gdzie
był przez kilka lat proboszczem
i zajął się wydawaniem swoich
dzieł. Następnie pełnił posługę w Rukojniach. Po śmierci, w
1827 roku, został pochowany w
kościele w Rukojniach, który był
zbudowany z jego środków. Po
upadku Powstania Listopadowego, kościół został zamieniony
na cerkiew, a grób czcigodnego
księdza zrównany z ziemią – to
była zemsta caratu za udział w
Powstaniu Kościuszkowskim i
Listopadowym.
Po wysłuchaniu krótkiego,
ale wielce fascynującego referatu, przystąpiono do podsumowania wyników konkursu.
Nagrody zwycięzcom (do ich
ufundowania dołączyła się
Ambasada RP w Wilnie) wraz
z wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Beatą
Pietkiewicz (która uroczo prezentowała się w stroju z epoki) wręczał „ks. Paweł Ksawery
Brzostowski”.
Jak zaznaczyła pani Beata,
konkurs cieszył się dużą popularnością – nadesłanych zostało
100 prac, których autorzy byli
w wieku od pięciu do ponad
sześćdziesięciu lat. Nie tylko
wiek autorów był różnorodny,
ale też formy prac: były to rysunki, zdjęcia, filmiki, materiały
analityczne, instalacje, piosenki, wiersze…
W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce zdobył Patryk
Lewanowicz (Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach, IV klasa); II uzyskała praca zbiorowa członków Centrum
Wielofunkcyjnego w Janczunach; III – Krystyna Adamowicz
(Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, VI klasa).
W drugiej kategorii wiekowej zwycięską pracę przygotowały Wioleta Sawiel i Anżelika Drab (Gimnazjum im. Anny
Krepsztul w Butrymańcach); II
miejsce zdobył Edward Tarasevičius (Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego, VIII klasa); III przyznano pracy zbiorowej uczniów
Gimnazjum w Ejszyszkach.

W trzeciej kategorii wiekowej I miejsce zajęła praca
Nadieżdy Fiedotowej z Jaszun
(piosenka i klip); II – Stasys
Smigelskis z Olity (praca pana
Stasysa – to zdjęcia Pawłowa
w różnych porach roku; jest
on członkiem olickiego klubu
fotografików); III – Justyna
Dowda z Solecznik (jej praca
– to dogłębna analiza Republiki Pawłowskiej). Zwycięzcy
otrzymali nagrody rzeczowe i
dyplomy. Dyplomy oraz upominki – sympatyczne kubeczki
– otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a byli to przedstawiciele gimnazjów: im. A.
Mickiewicza w Dziewieniszkach, im. M. Balińskiego w Jaszunach, im. E. Orzeszkowej
w Białej Wace, im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach, im. J.
Śniadeckiego w Solecznikach,
im. A. Krepsztul w Butrymańcach, w Ejszyszkach, Szkoły
Podstawowej w Małych Solecznikach, przedszkola „Bajka” w
Solecznikach oraz innych placówek… Przyjemnie było patrzeć na te sympatyczne dzieci
i młodzież, które pod kierownictwem swoich nauczycieli
i wychowawców twórczo poznają historię swojej małej ojczyzny, ucząc się na przykładzie przodków stawiania sobie
ambitnych celów, dążenia do
realizacji marzeń i ideałów,
skierowanych na osiągnięcie
dobrobytu nie jedynie dla siebie, ale też dla społeczeństwa,
współobywateli.
Obecni mieli też okazję oglądać popisy uczniów gimnazjum
– gospodarza imprezy (m.in.
wykonali oni hymn szkoły –
„Piękna jest moja Ojczyzna”, a
Edward Tarasevičius przeczytał
własny wiersz o ojczystych stronach). Minikoncert zaprezentował zebranym zespół wokalny z
Ejszyszek „Fantazja”, którego
solistki oraz chórek spisały się
na medal. Zespół ten działa przy
Domu Polskim w Ejszyszkach
(dyrektor Anna Jesvilienė).
Poproszony o zabranie głosu
przez organizatorów, kierownik
wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz wyraził swoje uznanie
dla organizatorów konkursu
oraz rodziców i nauczycieli za
to spotkanie z interesującą historią.
Prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz podsumowując
niedzielne popołudnie konstatował, że „najtrwalszym materiałem budowlanym jest pamięć”. Pamięć o miejscach i
ludziach, którzy tworzą naszą
ojczystą historię, historię ziemi,
na której dane jest nam żyć.
Janina Lisiewicz
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Poseł zwrócił się do
prokuratury
W nocy z piątku na sobotę, 19
sierpnia, na Wileńszczyźnie doszło
do aktu wandalizmu – roztrzaskano tabliczkę z polskim napisem
„Wielka Rzesza”, umieszczoną na
głazie tuż przy wjeździe do tej podwileńskiej wsi (starostwo Rzesza).
Tabliczkę z polską nazwą wsi
umieścili na przydrożnym głazie
mieszkańcy Wielkiej Rzeszy, którzy byli nie tylko pomysłodawcami pomysłu, ale też jego wykonawcami.
Mieszkający we wsi obywatele
Litwy polskiej narodowości z własnych środków zlecili wyprodukowanie tabliczki i jej umocowanie na
kamieniu.
Z powodu wandalizmu poseł z
ramienia Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski
zwrócił się do Prokuratury Generalnej.
„Wielka Rzesza“ to historyczna nazwa miejscowości. Pięknym
przykładem tego, że tabliczka z
historyczną nazwą topograficzną
może być dodatkową ozdobą miejscowości jest wielka nazwa miasta
Telšiai przy wjeździe z napisem po
żmudzku – „Telšē” – czytamy w
oświadczeniu posła.
Parlamentarzysta zaznaczył
w skierowanym do prokuratu-

ry oświadczeniu, że Polacy w rejonie wileńskim nadal stanowią
większość mieszkańców – około 60 proc., Litwini – 30 proc. W
gminie Rzesza Polacy stanowią 40
proc. mieszkańców, Litwini – 50
proc. „Oni wszyscy budują dobrobyt i przyszłość naszej ojczyzny”
– podkreślił Olszewski i potępił
zbezczeszczenie tabliczki z polskim napisem.
„Takie incydenty są nie tylko
znieważeniem inicjatyw obywatelskich, ale także nawołują do nienawiści na tle narodowościowym, co
jest wyjątkowo niekorzystne w obliczu dzisiejszych zagrożeń, ale też
mija się z głównymi wartościami
Unii Europejskiej” – wskazał poseł.
„Przedstawiciele
polskiej
mniejszości narodowej na Litwie
czekają na szybkie działania kierownictwa kraju i instytucji prawa,
zapewniających ich prawa i bezpieczeństwo. Dlatego zwracam się
do prokuratora generalnego Evaldasa Pašilisa z prośbą o zainicjowanie dochodzenia w sprawie wyjaśnienia okoliczności dokonanego
aktu wandalizmu i pociągnięcia do
odpowiedzialności karnej związanych z tym wydarzeniem osób” –
napisał poseł Czesław Olszewski.

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, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

L24.lt

Cyniczna zmowa
Trudno mówić o „obchodach”
kolejnej – tego roku 78. – rocznicy sławetnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Lecz przywołać w
pamięci tragiczne dni ostatniej dekady sierpnia 1939 roku jednak
należy, by ci, którzy po upływie
ponad siedemdziesięciu lat chcą
się stroić w piórka niewiniątek,
czy też „odwiecznych obrońców”,
zdali sobie sprawę, że pamięci o
rachunkach krzywd niewyrównanych nie da się wykasować, bo
zbyt głęboko przeorała nie tylko
historię Państwa Polskiego, ale też
życiorysy setek tysięcy jego obywateli, którzy w wyniku cynicznej
zmowy i „wyzwolenia” pozostali
poza granicami Ojczyzny.
W wyniku sierpniowej zmowy
1939 roku nastąpił praktycznie
kolejny rozbiór Polski, w którym
brali udział dwaj dawni partnerzy, co to w XIX wieku pragnęli
widzieć Europę bez Polski, zabrakło jedynie Austro-Węgier. Pakt
dawał Niemcom zielone światło
do zajęcia terytorium Polski zasadniczo do linii Pisy, Narwi, Wisły
i Sanu. Sowieci mieli rozszerzyć
swoją hegemonię o województwa: wileńskie, nowogródzkie,
poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, część białostockiego i lwowskiego. Pod sowiecką „opieką” miała się znaleźć
prawie połowa terytorium II Rzeczypospolitej, gdzie mieszkało po-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

nad 13 mln obywateli RP. Polacy
na tych terenach stanowili około
50 proc. ludności. Pozostali – to
obywatele Polski narodowości żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej
i in. Na dodatek Rosja miała prawo
do aneksji Besarabii.
Niemcy na mocy paktu „nabyli prawo” do terenów, na których zamieszkiwało 22 mln osób.
Układ dotyczył też nas, obywateli polskich z Wileńszczyzny.
Po wprowadzonych korektach i
podpisanej umowie 28 września
1939 roku Wileńszczyzna wraz z
całą Litwą miała przejść do Sowietów w zamian za Lubelszczyznę.
Sytuacja polityczna na wiosnę i
latem 1939 roku była bardzo newralgiczna. Państwa Europy szukały sojuszników i układały pasjanse
polityczne szukając odpowiedzi na
pytanie: z kim będzie wygodniej
przetrwać zagrożenie wojną? Bo w
to, że ona wybuchnie, raczej nikt
nie wątpił. Wiadomo praktycznie
też było, że to Niemcy będą agresorem.
Rosja sowiecka szukała swoich zdobyczy. Cyniczna kalkulacja
utwierdziła Stalina, że na pakcie z
Niemcami wygra więcej. Na posiedzeniu Biura Politycznego partii
19 sierpnia powiedział: (…) Jeżeli przyjmiemy niemiecką propozycję zawarcia z nimi paktu o
nieagresji, umożliwi to Niemcom
atak na Polskę i tym samym in-

terwencja Anglii i Francji stanie
się faktem dokonanym (tu się pomylił – przyp. red.). Gdy to nastąpi
będziemy mieli szansę pozostania
na uboczu wojny i czekać na odpowiedni dla nas moment dołączenia
do konfliktu lub osiągnięcia celu
w inny sposób. Wybór więc dla
nas jest jasny: powinniśmy przyjąć propozycję niemiecką, a misję wojskową francuską i angielską odesłać grzecznie do domu”.
Pakt zawarto, dodając tajne
protokoły na temat podziału wpływów Rosji i Niemiec w Europie
Wschodniej. To był warunek Moskwy na szybkie podpisanie traktatu. Po południu 23 sierpnia Ribbentrop przyleciał do Moskwy i
do późnej nocy trwały negocjacje.
Wielce wymownym jest fakt, że
w ciągu tego wieczora odznaczono ministra spraw zagranicznych
Rzeszy Orderem Lenina.
Umowę o nieagresji podpisano na 10 lat wraz z tajnymi protokołami. (23 sierpnia 1987 roku
w Wilnie, przy pomniku Adama
Mickiewicza, odbyła się pierwsza
manifestacja osądzająca zarówno
pakt, jak i jego tajne „dodatki”.
Chociaż to na ich podstawie Litwa
odzyskała upragnione Wilno, które jako jedyne miasto było wspomniane w protokołach, to jednak
Litwini utracili niepodległość i bilansu zysków i strat nie dało się
zrównoważyć. A Sowieci zdawali sobie sprawę, że kwestia Wilna
będzie ciągle trudnym tematem
polsko-litewskim). Dzielono na

ich podstawie Europę przesuwając granice państw bałtyckich:
Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii
oraz parcelowano Polskę, która
całkowicie miała być „podzielona” przez „sojuszników”.
Sowieci w ten sposób umożliwili Hitlerowi agresję i rozpoczęcie
II wojny światowej, w której, według nich, miały walczyć Niemcy i „kraje burżuazyjne”. Jasne się
stało również dla Zachodu, że celem Sowietów nie jest wystąpienie wspólnym frontem z Anglią
i Francją przeciwko brunatnemu
totalitaryzmowi, ale zderzenie obu
przeciwników i likwidacja Polski.
A w dalszym planie – przerwana
przez Wojsko Polskie w sierpniu
1920 roku operacja niesienia bolszewickiej rewolucji na Zachód.
Tajne protokoły tego paktu
nie były odtajniane przez ponad
półwiecze. A był to pierwszy krok
do przesuwania granic w Europie
i ustanawiania sowieckich wpływów nad jej wschodnią częścią.
Drugim i trzecim – było „wyzwolenie” 17 września 1939 roku, a
potem Teheran i Jałta oraz „opieka” nad Europą Wschodnią przez
prawie pół wieku.
Czy ktoś kiedykolwiek podliczy straty wynikające z tego paktu? Nie, nie te materialne, które
z różnym skutkiem są naliczane i
skutecznie ignorowane przez byłych „sojuszników”. Jak wycenić
moralny ciężar tamtych decyzji.
Setki tysięcy obywateli II RP musiało (już po wojnie) porzucić swe

ojczyste strony i „przenieść” się
na tzw. ziemie odzyskane. Setki
tysięcy pozostało już w obcych
państwach, zmuszani byli do wyrzeczenia się lub skorygowania
na sowiecki ład tradycji, kultury, języka, wiary, świadomości…
Wielu godnie przetrwało i trwa.
M.in. na Litwie, gdzie sowiecka
polityka równoważenia polskich
i litewskich aspiracji narodowych
dawała więcej szans dla nas, Polaków, na poniesienie moralnych
strat. Inaczej było na Białorusi,
Ukrainie. Wynaradawiano tam
brutalnie. Po takim sowieckim
walcu jakże trudno jest mówić o
odrodzeniu, tym bardziej w białoruskiej, a i ukraińskiej rzeczywistości. Dwaj brunatno-czerwoni
cynicy przed 78 laty zdecydowali,
że tak ma być. Zrobiliśmy w ciągu ostatnich 30 lat – my, tzw. Polacy ze Wschodu – dość dużo, by
skutki zmowy z 23 sierpnia 1939
roku zneutralizować. Nie było i
nie jest łatwo. I najprawdopodobniej nie będzie. Przejechano po
nas i współobywatelach tworzących tzw. „większość” zbyt mocno
walcem sowieckiej ideologii i propagandy. Ale to już nie pierwszy
raz w historii. Ci, co nam starają
się wmawiać sowieckość, prorosyjskość, zapominają, że Polacy
pozostali Polakami po 123 latach
rozbiorów, a zabór w drugiej połowie XX wieku trwał o ponad połowę krócej.
Janina Lisiewicz
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Egzamin maturalny z języka litewskiego
a losy młodzieży

Państwowy egzamin z języka litewskiego od wielu lat, czyli od jego ujednolicenia w 2013
roku, stał się ogromnym problemem dla maturzystów szkół
z polskim i rosyjskim językiem
nauczania oraz przyczyną wielu
kontrowersji.
W bieżącym roku egzaminu
tego nie złożyło 10,5 proc. maturzystów szkół litewskich – tzn.
co dziesiąty, natomiast ze szkół
mniejszości narodowych – 19,26
proc.(czyli, praktycznie, co piąty maturzysta). Sytuacja się pogarsza z każdym rokiem: w 2012
roku egzaminu (który nie był
jeszcze ujednolicony) nie złożyło 6,2 proc. maturzystów szkół
mniejszości narodowych, zaś po

ujednoliceniu, w 2013 roku –
11,4 proc.; w 2014 roku – 16,3
proc.; w 2015 roku – 16,1 proc.;
w 2017 roku – aż 19,26 proc. Wyraźnie mamy do czynienia z negatywną tendencją wzrostową.
O tym, że niedobrze się dzieje
z nauczaniem języka litewskiego oraz wymogami i kryteriami
oceny na egzaminie świadczą
fakty. Maturzyści, którzy otrzymali po dwie – trzy „setki” na
maturze z takich przedmiotów,
jak np. matematyka, fizyka, chemia, angielski, z języka litewskiego otrzymują raptem zero punktów. Przez co zaprzepaszczone
zostały nadzieje dziesiątek, a nawet setek młodych osób, które
w niedalekiej przyszłości mogły-

by zostać wspaniałymi lekarzami, inżynierami, informatykami
itd. Uzyskując negatywną ocenę
na maturze z języka litewskiego,
niestety, nie mogą się one ubiegać
o przyjęcie na wymarzone studia.
Zawiedzione nadzieje i przekreślone losy już nie setek, lecz
tysięcy maturzystów są na sumieniu „sławetnego” ministra
oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa, który w 2013
roku podjął absurdalną decyzję
o ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego ojczystego i
języka litewskiego – państwowego. Szkoda, że tylko na sumieniu, ponieważ nie obowiązuje u nas odpowiedzialność
prawna za podejmowane przez
urzędników państwowych decyzje i uchwały.
W znowelizowanej Ustawie
o oświacie z dnia 17 marca 2011
roku znalazł się zapis o ujednoliceniu egzaminu maturalnego
z języka litewskiego. Spotkało
się to z szeroką falą sprzeciwu
(liczne pikiety, wiece, petycje),
która nie była kierowana przeciwko nauczaniu języka litewskiego (jak to się często próbuje
przedstawiać), lecz wobec formy i kryteriów oceny tego egzaminu.
Inicjatorzy ujednolicenia
zapewniali, że co roku, w październiku, będą prowadzone
tzw. egzaminy pilotażowe i na
podstawie ich wyników będą
zmieniane (regulowane) kry-

Ivona Martinkėnienė

Dziękujemy za Tatry

UCZNIOWIE W TATRACH

Stało się tradycją, że co roku
uczniowie, którzy uczęszczają do
szkółki języka polskiego w Nowych Święcianach prowadzonej
przez nauczycielkę Danutę Juzefowicz podróżują do najpiękniejszych zakątków Polski. Tego roku

mieli możliwość zwiedzić Tatry. Tę
podróż, jak i w ubiegłych latach,
sfinansował właściciel znajdującej
się w Nowych Święcianach spółki
„Velga-Vilnius” Józef Fedorowicz.
Chce by dzieci i młodzież zapoznały się z polską kulturą, słysząc

język polski lepiej go opanowały,
zdobyły nawyki poprawnej wymowy.
17 lipca, po przejechaniu około tysiąca kilometrów uczniowie
szkółki dotarli do miasta Ustroń
i po całodniowej podróży zatrzy-

teria oceny. Niestety, nic podobnego nie miało i nadal nie ma
miejsca.
Natomiast w celu lepszego
opanowania języka litewskiego
zaproponowano wprowadzenie
w szkole polskiej nauczania szeregu przedmiotów w języku litewskim. Była to kolejna próba
w kierunku lituanizacji szkół z
polskim językiem nauczania, realizowana poprzez pomniejszenie roli języka ojczystego i stworzenie gorszych warunków oraz
nowych trudności w nauczaniu i
opanowaniu pozostałych przedmiotów.
Nasza pozycja była i pozostaje niezmienna: języka litewskiego należy nauczać na lekcjach języka litewskiego, nie zaś
poprzez nauczanie np. historii,
geografii, środowiska czy innych
przedmiotów. Uważamy też, że
forma egzaminu powinna być
odmienna dla maturzystów ze
szkół litewskich i ze szkół polskich, ponieważ język litewski
dla Litwina jest językiem ojczystym, zaś dla Polaka – językiem
wyuczonym, stąd też egzamin
nie może być ujednolicony.
Na przykładzie szkół rejonu
solecznickiego możemy dokonać przeglądu tegorocznych wyników egzaminu maturalnego z
języka litewskiego w szkołach z
polskim językiem nauczania i w
równolegle funkcjonujących (w
tych samych osiedlach) szkołach z litewskim językiem namali się w hotelu „Jawor”, znajdującym się u podnóża góry Równica (885 m). Z okien otwierał
się wspaniały widok na góry Palenica (722 m) i Czantoria (995
m). W Ustroniu mieszka 16 tys.
osób, a w okresie letnim ta liczba znacznie się zwiększa. Jest to
miasto propagujące sport, szczególnie narciarstwo oraz rozrywki,
leczenie sanatoryjne i rehabilitacyjne – z powodu czystego powietrza przyjeżdżają tu na leczenie ludzie chorzy na płuca. Ulubione
przez turystów i chętnie odwiedzane miejsca – to Beskid Żywiecki i Śląski z trasami narciarskimi,
których ogólna długość wynosi ponad 200 km. Najbardziej popularne kurorty – to Szczyrk, Wisła,
Brenna i Ustroń.
Zależało nam na tym, by jak
najwięcej zobaczyć i, bez wątpienia, jak najwyżej dostać się w
góry. Dlatego jedną z największych
atrakcji w tym górskim regionie
była jazda kolejką gondolową na
szczyt Szyndzielnia w Bielsku-Białej. Część drogi przebyliśmy
pieszo, a część – kolejką i znaleźliśmy się na wysokości 1028 m nad
poziomem morza, skąd otwierał
się piękny widok na leżące w dole
miasto Bielsko-Biała i góry. Cie-

uczania, w których, dla 70-90
proc. uczących się dzieci, język
litewski nie jest językiem ojczystym, zaś uczniowie zarówno jednych jak i drugich szkół
posiadają zbliżony status materialny, warunki bytowe, funkcjonują w tym samym środowisku.
Porównując wyniki gimnazjów z polskim językiem nauczania i litewskim językiem nauczania w tej samej miejscowości, np.
w Dziewieniszkach, Solecznikach, Jaszunach, Turgielach, Ejszyszkach, Białej Wace widzimy
– liczba maturzystów polskich
gimnazjów, którzy nie złożyli
egzaminu państwowego z języka litewskiego wynosi 15 osób,
co stanowi 25,42 proc. od liczby przystępujących do egzaminu,
lub 13,64 proc. od ogółu maturzystów tych gimnazjów. Odpowiednio wśród maturzystów z
gimnazjów litewskich – liczba ta
wynosi 18 osób, co stanowi 26,47
proc. od przystępujących, lub
14,87 proc. od ogółu maturzystów tych gimnazjów. Jak wynika
z tych danych, uczniowie, których językiem ojczystym nie jest
język litewski, uczący się od klasy 1 do 12 wszystkich przedmiotów w języku litewskim, wcale nie
mają wyższych osiągnięć, a często
– wręcz przeciwnie. Potwierdza
to tezę, że dziecko wyrwane ze
środowiska języka ojczystego ma
poważne problemy i trudności w
rozwoju i, niestety, nie osiąga wysokich wyników w nauce.
Józef Kwiatkowski
prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”

kawe, że właśnie w tym mieście
powstały popularne kreskówki
„Reks” oraz „Lolek i Bolek”, na
których wyrośli nasi rodzice. Następnie odwiedziliśmy miasto Żywiec, które leży nad jeziorem o tej
samej nazwie. Słynie ono nie tylko
ze swoich muzeów i galerii sztuki, ale też jako miejsce produkcji piwa „Żywiec”. Kolejnym naszym przystankiem była góra Żar,
znajdująca się nieopodal Żywca.
Na nią „wspinaliśmy się” (761 m
n.p.m.) specjalnym elektrycznym
górskim pociągiem. Zachwycaliśmy się pięknymi widokami, które rozpościerały się z wierzchołka
góry, a dookoła krążyło mnóstwo
paralotni. Ta góra słynie z tego, że
działa tu wiele szkółek nauki latania paralotniami i szybowcami.
Znajduje się tu również druga co
do wielkości elektrownia wodna w
Polsce, która jest najwyżej położoną z 23 działających w kraju. Ponieważ wierzchołek góry jest dość
równy i płaski, został tu utworzony zbiornik wodny o pojemności
2 mln 310 tys. m sześć., o maksymalnej głębokości 28 metrów. Jest
to źródło do produkcji taniej energii elektrycznej.
Droga do Zakopanego – zwanego sercem gór – była bardzo
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Zielna w Wędziagole

GOŚCIE WRAZ Z GOSPODARZAMI NA PRZYKOŚCIELNYM PLACU W WĘDZIAGOLE

przyciąga ich do Wędziagoły?
Przede wszystkim, pamięć od wieków mieszkających tu Polaków, doświadczenie i wspólnota duchowa.
Ludzie zachowali piękne tradycje,
wiarę, a ich potomkowie, porozrzucani po wielkich miastach Litwy i
świata, co roku nadal znajdują czas,
by podczas odpustu na Zielną odwiedzić wędziagolski cmentarz i
uczcić pamięć drogich zmarłych,
pochowanych na kilku parafialnych
cmentarzach, spotkać się z krewnymi, znajomymi, kolegami z ławy
szkolnej, poobcować w swoim ojczystym języku. Wędziagolanie cieszą
się, że na odpust na Zielną w Wędziagole zbiera się wiele ludzi, przybywają wciąż nowi wierni z dalszych
miejscowości. Odwiedzając odpusty
w okolicznych parafiach widzimy,
że liczba wiernych zmniejsza się. W

Wędziagole jest inaczej – co roku
liczba pielgrzymów na odpuście na
Zielną wzrasta.
Uroczystą odpustową Mszę
św. w języku polskim o godz. 9.00
odprawił proboszcz wędziagolski,
ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavičius. Podczas Mszy św. śpiewała i
grała na organach Ilona Jurewicz
z Wilna. Pomagali jej miejscowi
polscy chórzyści, goście z rejonu
wileńskiego – członkinie zespołu
wokalnego „Korzyść” (kier. Wiktor Garłukowicz) oraz motocykliści Rajdu Katyńskiego. Po Mszy św.
odbyła się eucharystyczna procesja odpustowa dookoła kościoła.
O godzinie 10.00 odbyło się nabożeństwo w języku litewskim, podczas którego śpiewał łączony chór
litewski z kościołów w Łabunowie i
Wędziagole. Goście – motocykliści

urocza: podziwialiśmy tradycje
góralskie, folklor, kościółki, wille,
drewniane chaty zbudowane w zakopiańskim stylu... Zakopane – to
magnes przyciągający turystów. Co
roku odwiedza je ponad 3 mln turystów. Jest to spore wyzwanie dla
miasta, w którym na stałe mieszka
nieco ponad 30 tys. mieszkańców.
Większość przybywających tu turystów śpieszy odwiedzić Krupówki – najładniejszą ulicę, gdzie są
też sprzedawane wyroby ze skóry,
drewna, owczej wełny, różnorodne pamiątki.
Jednym z najstarszych odwiedzanych obiektów w Zakopanem jest kościół zbudowany w
1847 roku. Po wejściu do środka
przekonaliśmy się, że jest to unikatowy, całkowicie zbudowany
z drewna i nim dekorowany. Po
zwiedzeniu świątyni, żółtym górskim pociągiem wjechaliśmy na
Gubałówkę, gdzie czekała na nas
wspaniała rozrywka – saneczkowanie. Byliśmy szczęśliwi. Urzekły
nas też widoki, którym nic nie mogło dorównać. Można próbować
je opisać i utrwalić na zdjęciach,
ale z pewnością należy przynajmniej raz w życiu je zobaczyć, by
doznać wrażenia, jakie daje pokonanie 1619 m, kiedy masz przed

oczyma piękne Tatry i całą panoramę tego regionu.
Kolejny dzień naszej wycieczki
był poświęcony na wypad do uroczego Krakowa. Po drodze zajechaliśmy do jeszcze jednego, tak
licznie przez turystów odwiedzanego miasta – Wadowic. Mieszka
tu 20 tys. mieszkańców, a co roku
odwiedza – ponad milion ludzi.
Słynie ono z tego, że tu urodził się,
dorastał i uczył się papież, św. Jan
Paweł II. Odwiedziliśmy centralny plac miasteczka, obejrzeliśmy
szkołę, w której uczył się przyszły papież i wstąpiliśmy do miłej
kawiarenki na słynne, ulubione
przez niego ciastka – kremówki. I
już podążaliśmy do Krakowa. Jest
to trzecie co do wielkości miasto
w Polsce, była stolica, które liczy
762 tys. mieszkańców. Kraków
jest wspominany w źródłach historycznych już w IX wieku, tu odbywały się koronacje polskich królów. Kraków jest uważany za jeden
z najważniejszych centrów polskiej kultury, sztuki, nauki. Śpieszyliśmy odwiedzić centrum miasta – Krakowską Starówkę, która
znajduje się na liście zabytków
UNESCO, dzielnicę Kazimierz
oraz Wawel z jego słynnym, dyszącym ogniem smokiem. Wielkie

wrażenie wywarła na nas gotycka
bazylika Najświętszej Maryi Panny, która znajduje się na Rynku
Miasta. Jej najwyższa wieża wynosi 81 metrów. Tego dnia zwiedziliśmy również katedrę na Wawelu, gdzie w kryptach spoczywa
wielu wybitnych Polaków: monarchowie, bohaterzy walk narodowowyzwoleńczych, poeci, wybitni mężowie stanu... Szczególne
wrażenie wywarły na nas dekoracje tej świątyni.
Kolejnym celem naszej podróży była Wieliczka. Znajdująca się
tu kopalnia soli jest rozlokowana
na 9 poziomach, sięgających głębokości 327 metrów, a ogólna długość tuneli wynosi około 250 km.
Niestety, dla zwiedzających z przewodnikiem jest udostępnionych
około 2 km. W 1980 roku ten
„podziemny świat” został wciągnięty na światową listę zabytków
architektury i przyrody UNESCO,
gdzie znalazł się w pierwszej jedenastce. Turystyczny szlak rozpoczyna się po zejściu 378 drewnianymi schodkami na głębokość 58
metrów. To pierwszy poziom kopalni soli gdzie znajduje się szyb
Daniłowicza. Praca w kopalni była
bardzo niebezpieczna, dlatego
urządzano kaplice pod ziemią, w

5

zechcieli wesprzeć nasze święto: Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, posłance Wandzie
Krawczonok, dyrektorce Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w
Rudominie Wiolecie Cereszko,
naszym przyjaciołom – motocyklistom Rajdu Katyńskiego, spółce „Jonio agroservisas”, zespołowi
wokalnemu „Korzyść”, organistce
Ilonie Jurewicz i chórzystom kościoła w Łabunowie.
Dobra pogoda, wspaniały nastrój towarzyszyły organizatorom
odpustu w Wędziagole, miejscowym i okolicznym mieszkańcom,
przybyłym gościom. Cieszymy się
i jesteśmy dumni z pięknej wędziagolskiej tradycji, by podczas odpustu
na Zielną zbierali się najbliżsi, rodacy, krewni, szkolni koledzy, znajomi
i pielgrzymi. Mamy nadzieję, że ta
tradycja będzie kontynuowana.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

Ryszard Jankowski

Od najdawniejszych czasów
Zielna jest wielkim świętem dla
miejscowych mieszkańców, ich
gości i pielgrzymów. Również w
ubiegły wtorek, 15 sierpnia, już
od wczesnego ranka do wędziagolskiego kościoła pw. św. Trójcy zbierali się nie tylko wędziagolanie, ale
też goście z okolicznych miast: Janowa, Kowna, Kiejdan, rejonów
okalających Wilno. Można było
usłyszeć wielu ludzi obcujących
w języku polskim. Przybyli również goście z Polski. W przeddzień
święta przyjechali nasi przyjaciele
– motocykliści Rajdu Katyńskiego
na czele z komandorem Marcinem
Gałeckim i mecenasem Arturem
Tchórzewskim. Przyjechali również potomkowie słynnych rodów,
pochodzący z naszych okolic.
Dlaczego tu przybywają i co

Rajdu Katyńskiego wspólnie z zespołem wokalnym „Korzyść” – na
placu naprzeciwko kościoła zorganizowali koncert. Tym popisem
jeszcze bardziej podnieśli świąteczny nastrój. Odprowadzając
motocyklistów Rajdu Katyńskiego w daleką podróż, do Golgoty
narodu polskiego, miejsca tragedii
w Katyniu, życzyliśmy im szczęśliwej drogi i prosiliśmy, by tam, w lesie katyńskim, również w naszym
imieniu pomodlili się i oddali hołd
rozstrzelanym naszym rodakom,
polskim patriotom.
Dalszy ciąg święta przebiegał
w ogródku przy Polskiej Bibliotece (ul. Kiejdańska 26). Tu, przy
zastawionych poczęstunkiem
stołach, śpiewaliśmy, dzieliliśmy
się wspomnieniami, cieszyliśmy
się sobą nawzajem, dziękowaliśmy Bogu, że nie ulegliśmy wyobcowaniu i co roku licznie się
tu zbieramy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
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których górnicy modlili się przed
rozpoczęciem pracy. Na głębokości 63,8 m znajduje się kaplica św.
Anny. Ta XVII-wieczna kaplica jest
wykonana w stylu baroku i jest najstarszą w kopalni. Wchodząc głębiej trafiamy do najpiękniejszej sali
– kaplicy św. Kingi, upiększają ją
rzeźby wykonywane na przestrzeni stu lat. Ilustrują one treści Nowego Testamentu. Podłogę kaplicy
zdobią rzeźbione cegły, zaś sufit –
wspaniałe żyrandole wykonane z
kryształów soli. Najstarszym elementem sali jest ołtarz. Tu również obecnie odbywają się Msze
św., uroczystości, przyjmowani są
dostojni goście. Po wyjściu z kaplicy trafiamy do komory nazwanej
imieniem Erazma Barącza, w której znajduje się jezioro solankowe o
głębokości 9 m. A w znajdującej się
na tym samym poziomie komorze
Weimar jest sztucznie utworzone
zielone jezioro.
Po zejściu na głębokość ponad
130 metrów trafiamy do wind,
które z prędkością 4 m/s podnoszą nas na powierzchnię. Cieszymy się, że nie musieliśmy pokonywać kolejnych setek schodków, by
dotrzeć do wyjścia z kopalni.
Pragnąc zapoznać się ze starymi rzemiosłami tego regionu,

odwiedziliśmy jedyne w Polsce
Muzeum Koronki w Koniakowie – mieście słynącym z wyrobu
pięknych, dużych koronkowych
serwet, do których tworzenia
koronkarki używają specjalnie wyrabianych nici, tzw. kordonku. Przy pomocy szydełka i
zwinnych rąk tworzą różne wyroby.
Wracając do hotelu odwiedziliśmy również miejsce, gdzie
Wisła Czarna i Wisła Mała zlewają się tworząc Wisłę – jedną z
największych i najdłuższych polskich rzek.
Wróciliśmy do domu pełni
wrażeń. Serdecznie dziękujemy
Józefowi Fedorowiczowi oraz naszej nauczycielce języka polskiego Danucie Juzefowicz, która co
roku czeka nas na lekcjach języka polskiego i stara się nauczyć
jak najwięcej. Wyrazy podziękowania kierujemy też do naszych
troskliwych opiekunek, które towarzyszyły nam w podróży, pań:
Teresy Judeiko, Oksany Šlepetytė
i Iwony Martinkėnienė. Z niecierpliwością czekamy na nowy rok
szkolny.
Uczniowie
szkółki języka polskiego
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Z Wilnem w życiorysie

FERDYNAND RUSZCZYC
Podobnie jak wielu polskich
symbolistów, Ferdynand Ruszczyc koncentrował uwagę na momentach przełomu: na wczesnej
wiośnie i późnej jesieni, nasycając
fragmentaryczne widoki leśnych
strumieni mocnymi tonami barw
i lśnieniem świetlnych refleksów
(„Ruczaj leśny”, 1898-1900;
„Ostatni śnieg”, 1898-1899;
„Wiosna”, 1907).
W malarstwie artysty znalazła odzwierciedlenie miłość do
rodzimej Wileńszczyzny, jej krajobrazów, wsi, zabytków i ruin.
Obraz „Przeszłość” (1902-1903)
ukazuje kamienne mury Wilna
przysypane śniegiem – kryją one
tajemnice przeszłości, przywołują wspomnienia tragicznych
dziejów ojczyzny i trwają niczym

symbole narodowej tożsamości.
Szczególny nastrój symboliczny
ma monumentalny obraz „Nec
mergitur” (1904-1905), scalający
w sobie potęgę sił natury, kosmosu i historii. Groźny żywioł morski – to zawirowania historii, którym poddany jest dryfujący wrak
korwety symbolizującej Polskę, a
ponad okrętem rozciąga się obsypane gwiazdami niebo.
W 1908 roku Ferdynand
Ruszczyc osiedlił się w Wilnie i
porzucił malarstwo na rzecz intensywnej działalności pedagogicznej i organizacyjnej. Któregoś dnia, parafrazując wypowiedź
Henryka IV rzekł: „Jeżeli Paryż
wart jest mszy, to Wilno warte jest
życia”. Zainicjował szereg istotnych dla kultury artystycznej
Wilna wydarzeń. Uprawiał grafikę użytkową, projektował plakaty, szatę graficzną czasopism i
książek oraz kostiumy teatralne.
Wniósł istotny wkład w odrodzenie miejscowego teatru. Inscenizował „Lillę Wenedę” Słowackiego (1909), „Warszawiankę”
Wyspiańskiego (1913), „Cyda”
Corneille’a (1924) i „Noc listopadową” Wyspiańskiego (1930).
Brał udział w pracach komisji
konserwatorskich oraz w obradach Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie.
Publikował artykuły na temat zabytków Wileńszczyzny.
Ferdynand Ruszczyc odrestaurował część kolumbarium
na Cmentarzu Bernardyńskim,
gdzie między innymi był po-

chowany jego przodek – Gasper
Ruszczyc, kapitan wojska polskiego, zmarły w 1815 roku.
W 1913 roku 10 października w kościele św. Bartłomieja
na Zarzeczu 43-letni artysta zawarł związek małżeński z młodszą od siebie o 22 lata Reginą Rouck. Ówczesny „Kurier Litewski”
pisał: „...odbył się obrzęd ślubny panny Reginy Rouckówny z profesorem Ferdynandem
Ruszczycem. Błogosławieństwa
udzielił nowożeńcom umyślnie
w tym celu przybyły z Choroszczy ksiądz proboszcz Ostrowski,
przyjaciel rodziny panny młodej, przy asyście księdza Karola
Lubiańca, profesora wileńskiego
seminarium. Uczta weselna odbyła się w gronie krewnych i najbliższych przyjaciół w salonach
Klubu Szlacheckiego. Nazajutrz
z rana nowożeńcy udali się do rodzinnego Bohdanowa”.
Państwo Ruszczycowie mieli
trzy córki: Janinę, Ewę i Barbarę oraz trzech synów: Edwarda,
Oskara i Andrzeja.
W latach I wojny światowej
w dworze Ruszczyców w Bohdanowie stacjonowały wojska niemieckie. Artysta z rodziną zajmował dwa pokoje. W grudniu 1918
roku wysłał dzieci z Bohdanowa
do Wilna. Kilka dni później Bohdanów został zajęty przez bolszewików. Jednak Ferdynand z żoną
nie opuścili dworu, co świadczyło
o ich wielkiej odwadze. W kwietniu 1919 roku Ruszczyc pojechał
furmanką do Wilna, by zorien-

REKRUTACJA NA STUDIA POLONISTYCZNE TRWA!
24-28 sierpnia – nabór bezpośrednio na uczelni. Centrum Języka
Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym
zaprasza na 4-letnie studia bakalarskie filologia polska ze specjalizacją
nauczycielską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LEU, ul.
Studentų 39, Wilno).
Wysoka jakość studiów;
Fascynujące podróże krajoznawcze;
Potrójna specjalność: możliwość uzyskania stopnia bakałarza filologii
polskiej, kwalifikacji nauczyciela języka polskiego, a także dodatkowej
specjalności – nauczania początkowego.
Jak się dostać?
24-28 sierpnia 2017 r. (ostatniego dnia do godz. 12.00) należy się
zarejestrować, pisząc na adres poczty elektronicznej stojimas@leu.lt (podać
imię, nazwisko, kierunek studiów filologia polska /Lenkų filologija/ oraz
inne wymagane dane).
Koszty studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez Ambasadę
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.
Rekrutacja na studia trwa!
Litewski Uniwersytet Edukologiczny
24-28 sierpnia 2017 r.
Data:
24.08.2017 (Impreza całodniowa) - 28.08.2017 (Impreza całodniowa)

tować się w sytuacji i w Turgielach spotkał się z oddziałem polskiej kawalerii pod dowództwem
ppłk. Władysława Byliny-Prażmowskiego. Dołączył do nich i
19 kwietnia był świadkiem zdobycia Wilna. Dwa dni później witał
Józefa Piłsudskiego, wjeżdżającego przez Ostrą Bramę. Uwiecznił
tę chwilę na rysunku. Zaprojektował osobiście Klucze Wilna, które
w formie rysunku były wręczone
Józefowi Piłsudskiemu kilka dni
później, podczas uroczystości w
Sali Miejskiej. Klucze Wilna w
srebrze zostały wykonane dopiero w 1922 roku.
W październiku 1919 roku
Ruszczyc współorganizował uroczystości, związane z otwarciem
wskrzeszonego Uniwersytetu Stefana Batorego. Narysował ozdobne zaproszenia. Wkrótce został
wybrany radnym miasta Wilna.
Był przewodniczącym w komisji
nazewnictwa ulic. Między innymi to właśnie Ferdynand Ruszczyc zaproponował nazwać jedną
z ulic Wilna imieniem Tadeusza
Kościuszki i nazwa ta przetrwała
bez zmian do dnia dzisiejszego. W
1920 roku zaprojektował Medal
Wyzwolenia Wilna oraz odznakę
dla „Cywilnych Obrońców Wilna”. W lipcu tegoż roku wyjechał
z żoną do Warszawy i tam wstąpił
do Armii Ochotniczej. Jako korespondent wojenny trafił do Płocka. W „Tygodniku Ilustrowanym”
umieścił wiele rysunków, poświęconych bohaterskiej obronie miasta przed bolszewikami. Jesienią
1920 roku wrócił z żoną do Wilna.
W 1921 roku zorganizował wystawę sztuki polskiej w Paryżu, a w
1929 roku był delegowany do Paryża od USB na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza.
Z inicjatywy Ruszczyca w Wilnie
powstał pomnik Stanisława Moniuszki, który przetrwał do dzisiaj.
Licznym delegacjom i wybitnym
osobistościom zagranicznym i krajowym pokazywał piękno Wilna,
zapoznawał z jego historią i kulturą. W 1926 roku narysował ozdobny arkusz do albumu, który w imieniu rządu Rzeczypospolitej został
wręczony 4 lipca rządowi USA w
sto pięćdziesiątą rocznicę niepodległości tego państwa.
W 1927 roku Ruszczyc był

członkiem komitetu uroczystości koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zaprojektował wyjątkową iluminację kaplicy,
katedry i dzwonnicy. A15 stycznia 1928 roku wziął udział w uroczystości otwarcia rozgłośni radiowej w Wilnie, gdzie wygłosił
przemówienie.
W okresie 1918-1919 przyczynił się do powstania Wydziału
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie, a w
1923 roku powiększył go o Wydział Architektury. Od 1919 roku
był dziekanem Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana
Batorego.
Nie było żadnej artystycznej
imprezy, żadnej kulturalnej akcji,
żadnej pracy społecznej, w której by
znakomity artysta nie brał udziału. Uczestniczył w posiedzeniach,
patronował różnym komitetom,
szperał w archiwach i pracował,
pracował. Dwoił się i troił.
Ogrom rozmaitych obowiązków, tytaniczna praca i brak troski
o własne zdrowie doprowadziło
do tragedii. W 1932 roku Ferdynand Ruszczyc został częściowo
sparaliżowany. Pod opieką córki
i żony powrócił do zdrowia, choć
władał jedynie lewą ręką, którą
nadal malował. W 1935 roku
otrzymał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Stefana Batorego z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego. W tym też roku
przeniósł się z Wilna do rodzinnego Bohdanowa, gdzie zmarł
30 października 1936 roku. Tam
też został pochowany na zachowanym do dziś cmentarzu. Kondukt pogrzebowy szedł tą samą
aleją, którą Ruszczyc namalował
w obrazach „Wygnańcy” i „Ballada”. Pięknym wspomnieniem
o malarzu i społeczniku są jego
dzienniki wydane w Warszawie
w 1994 roku. W 1998 roku na
domu przy ulicy Pilies w Wilnie
została odsłonięta tablica pamiątkowa, poświęcona Ferdynandowi
Ruszczycowi. Podczas uroczystości był obecny jego syn Edward
Ruszczyc. Wystawy jego prac do
dziś cieszą się ogromnym powodzeniem.
Opracowała
Albina Drzewiecka

LITEWSKI UNIWERSYTET
EDUKOLOGICZNY
INSTYTUT DOSKONALENIA
KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
LUE Instytut Doskonalenia Kompetencji
Zawodowych ogłasza dodatkowy nabór na
studia z pedagogiki (631MX***)
(tylko na miejsca nie finansowane przez
państwo).
Nabór będzie się odbywał od 21 sierpnia
do 9 września br. od godz. 9.00 do 16.00.
Informacja na temat przyjęcia na studia
można uzyskać pod adresem: Wilno,
ul. Studentu 47, gab. 19, tel. 85-273-31-01,
poczta el. lilija.aleks@leu.lt. www.leu.lt/pkti/
priemimas i studijas.
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POLSKIE RZEKI W FOTOOBIEKTYWIE
POLSKI PROGRAM NA FESTIWALU
KAUNAS PHOTO 2017

Z okazji Jubileuszu 60. urodzin słuchaczce
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Szanownej Pani Irenie JUSZA najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia na długie
lata, aktywności społecznej, dni pełnych słońca i radości, miłości i szacunku najbliższych oraz
stałej opieki Bożej
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 75. urodzin Bronisławowi RUDAKOWI wiązankę serdecznych życzeń: dobrego
zdrowia, szczęścia rodzinnego i miłości
najbliższych oraz pogody ducha i spełnienia marzeń
składa 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.

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

1 września w Kownie rozpoczyna się 14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kaunas Photo, którego motywem w tym roku
będzie woda. Organizatorzy festiwalu we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie oraz Instytutem Adama Mickiewicza,
szczególną uwagę zwrócą na polskich fotografów i ich twórczość.
W ramach weekendu otwarcia, 1 września o godzinie 16.00
w galerii „Ars et mundus” (A. Mapų g. 20) odbędzie się indywidualna wystawa Kacpra Kowalskiego, na której zaprezentowane zostaną jego zdjęcia z serii „Efekty uboczne” oraz „Jeden
dzień”. Kowalski to obecnie jeden z najbardziej znanych polskich fotografów, autor mistrzowskich zdjęć z powietrza. Tego
samego dnia, od godz. 17.00 w Muzeum Miasta Kowna (Oddział
Litewskiej Muzyki Ludowej, L. Zamenhofo g. 12) odbędzie się
otwarcie zbiorowej wystawy z udziałem Mikołaja Nowackiego
z Wrocławia z projektem „Odra”. Wieczorem, od godz. 21.00,
w amfiteatrze Kowieńskiego Zamku odbędą się projekcje zdjęć
pod gołym niebem. Na dużym ekranie będzie można obejrzeć
prace wszystkich artystów biorących udział w festiwalu.
„Chociaż polska fotografia obecna jest na festiwalu Kaunas
Photo od 2009 roku, to zdjęć o tematyce wodnej – szczególnie
obecnej w pracach polskich fotografów – jeszcze nie było”, powiedział organizator wydarzenia Mindaugas Kavaliauskas.
„W tym roku w Polsce obchodzimy Rok Wisły. Na całym świecie odbywają się różne wydarzenia poświęcone tej największej
polskiej rzece oraz jej znaczeniu w historii, gospodarce, polityce Polski a także jej wpływowi na środowisko naturalne. Nasz
udział w festiwalu Kaunas Photo, prezentacja polskich fotografów i ich prac poświęconych wodzie, rzekom wpisuje się w obchody Roku Wisły. Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom
festiwalu polska fotografia się spodoba. A zdjęcia Wisły i innych
polskich rzek niech będą zaproszeniem do Polski, by zobaczyć
piękno naszej przyrody na własne oczy”, powiedział Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.
Największa wystawa polskiej fotografii o tematyce wody zostanie otwarta 19 września o godz. 17.00 w galerii „POST” (Laisvės
al. 51a). Na wystawie prezentowane będą prace Tymona Markowskiego „Brda”, Filipa Ćwika „Tonący przemysł”, Krzysztofa Raconia „Znikające jeziora”, Doroty Dawidowicz „Rozluźnij się” oraz
Adama Wilkoszarskiego „Po sezonie”. W galerii im. M. Žilinskasa w Kownie nadal oglądać można wystawę „Sezon plażowy”, na
której eksponowane są prace Krzysztofa Raconia „Zakrzówek”.
Pod koniec sierpnia na trzytygodniową rezydencję artystyczną do
Kowna przyjedzie Dorota Dawidowicz, która pracować będzie nad
projektem dotyczącym kowieńskiej wody. Ponadto, w ramach przeglądu portfolio w roli członków jury na Litwie gościć będą Grzegorz
Jarmocewicz, dyrektor festiwalu InterPhoto oraz Adrian Wykrota
i Michał Sita (Poznanė), kuratorzy galerii Pix.House.
„Bardzo się cieszę, że we współpracy z Kaunas Photo będziemy mogli zaprezentować litewskiej publiczności najlepszych
polskich fotografów, w tym Kacpra Kowalskiego, Filipa Ćwika,
Tymona Markowskiego i wielu innych. Wszyscy nasi goście zyskali już uznanie na całym świecie. Polski program na festiwalu Kaunas Photo będzie największą, jak do tej pory, prezentacją
współczesnej polskiej fotografii na Litwie”, dodał Łapczyński.
Kaunas Photo to najstarszy festiwal fotograficzny w krajach
nadbałtyckich, odbywający się w Kownie nieprzerwanie od 2004
roku. Wydarzenia festiwalowe, prezentujące najciekawsze wystawy i projekty fotograficzne z całego świata, odbywają się w
najważniejszych galeriach i przestrzeniach publicznych Kowna.
Festiwal jest zaliczany do ważniejszych imprez poświęconych
fotografii w Europie Środkowo-Wschodniej.
Projekt organizowany jest w ramach obchodów Roku Wisły 2017.
Patronem festiwalu jest b. prezydent Litwy Valdas Adamkus.
Organizatorami polskiego programu są Instytut Polski w Wilnie oraz Instytut Adama Mickiewicza. Projekt wspiera Ministerstwo Kultury RL, Litewska Rada Kultury, Samorząd m. Kowna.

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

