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Troska Macierzy  
o polskie dzieci na Litwie
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2 września w Domu Polskim w Wilnie oraz Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w 
Solecznikach odbyło się symboliczne przekazanie darów z Macierzy dla przedstawicieli 
poszczególnych placówek oświatowych.

PIERWSZOKLASIŚCI ZE SZKOŁY W LESZCZYNIAKACH Z GOŚĆMI  
Z MACIERZY: SENATOR JANINĄ SAGATOWSKĄ I POSŁEM ANDRZEJEM KRYJEM

Od lat stało się tradycją, iż 
uczniowie klas pierwszych w 
prezencie z Macierzy dostają 
tornistry wraz z wyprawką. A 
już drugi rok z rzędu ufundo-
wane ze środków Senatu RP 
prezenty są dopełniane w gry 
edukacyjne, które dla najmłod-
szych uczniów zakupuje IPN 
oraz tzw. bon pierwszaka, któ-
ry tego roku ma wynieść ok. 
440 zł dla każdego dziecka.

Ponad tysiąc zakupionych 
i dostarczonych z Polski torni-

strów wraz z dodatkami trafiło 
przed 1 września do polskich 
szkół Wileńszczyzny. Zaś 2 
września w Domu Polskim w 
Wilnie oraz Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego w Solecz-
nikach odbyło się symboliczne 
przekazanie darów z Macierzy 
dla przedstawicieli poszczegól-
nych placówek oświatowych.

Na uroczystej gali w Domu 
Polskim w Wilnie byli obecni 
dostojni goście: senator Jani-
na Sagatowska – przewodni-

cząca senackiej Komisji Spraw 
Emigracji i Polaków za Grani-
cą, poseł na Sejm RP Andrzej 
Kryj, ambasador RP w Repu-
blice Litewskiej Urszula Doro-
szewska, zastępca ambasado-
ra Grzegorz Marek Poznański, 
kierownik wydziału konsular-
nego Ambasady RP w Wilnie 
Marcin Zieniewicz, wicemi-
nister spraw zagranicznych 
RP Jan Dziedziczak, prezes 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Mikołaj Falkow-

ski – to fundacja realizuje za-
kupy i przekazanie darów wraz 
ze Stowarzyszeniem Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie 
„Macierz Szkolna”. 

Witając licznie zebranych 
w DP uczniów, rodziców, go-
ści, prezes Stowarzyszenia Na-
uczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna” Józef 
Kwiatkowski zaznaczył, że w 
nowym roku szkolnym, nie 
zważając na emigrację i niż de-
mograficzny, liczba uczniów w 

pierwszych klasach w polskich 
szkołach nie zmniejszyła się. 
Jest w nich ponad tysiąc dzieci, 
a więc sytuacja się stabilizuje. 
Prezes odnotował również to, 
że społeczność polska na Li-
twie nowy rok szkolny rozpo-
czyna optymistycznie, bo 36 
polskich szkół średnich (z 40) 
uzyskało status gimnazjum, a 
kolejna – 37 ma też na to szan-
se. „A więc mamy pewne fun-
damenty dalszego rozwoju 
(…) Wszystko to nie byłoby 
w pełni możliwe bez wszech-
stronnej pomocy z Polski” – 
skonstatował prezes „Macie-
rzy Szkolnej”. 

Zwracając się do obecnych 
na sali, senator Janina Saga-
towska powiedziała: „Senat 
przekazuje poprzez Fundację 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” wyprawki dla pierwsza-
ków. Proszę je przyjąć jako wy-
raz naszej wdzięczności za to, 
co robicie. Jednocześnie jest to 
zachęta – nie ustawajcie w dro-
dze (…) Bądźcie pewni, że my 
pamiętamy, jesteśmy z wami”. 
Pani senator złożyła również 
podziękowanie na ręce pre-
zesa „Macierzy Szkolnej” „za 
matczyną opiekę nad tym, co 
najważniejsze, nad kształtowa-
niem od małego postaw roda-
ków na Litwie”. 

Podczas uroczystej gali nie 
zabrakło też wzniosłych i życz-
liwych słów, skierowanych do 
rodziców, nauczycieli oraz 
uczniów przez innych gości.

Ambasador RP w RL Ur-
szula Doroszewska witając 
obecnych powiedziała, że jest 
to jej pierwsze spotkanie z tak 
licznym gronem rodaków i ży-
cząc wszystkiego najlepszego 
przede wszystkim dzieciom, 
działaczom oświatowym, za-
powiedziała, że czeka jeszcze 
wiele takich spotkań.  

Pierwszoklasiści dla gości 
przygotowali świąteczne de-
klamacje, a kwiaty wręcza-
ne gościom były dowodem 

Dokończenie na str. 4
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Departament Mniejszości 
Narodowych przy rządzie Re-
publiki Litewskiej zwrócił się do 
minister oświaty i nauki Jurgity 
Petrauskienė z prośbą poparcia 
decyzji Rady Samorządu mia-
sta Wilna o przyznaniu statusu 
długich gimnazjów dla szkół im. 
Aleksandra Puszkina, im. Ada-
ma Mickiewicza i im. Szymona 
Konarskiego. Departament od-
notowuje, że zmieniony status 
tych szkół pozwoli im aktyw-
nie rozwijać się, stworzy moż-
liwość uczniom z całego Wilna 
uczyć się w tych szkołach, bę-
dzie wygodniejszy dla uczniów 
tych szkół, a najważniejsze – bę-
dzie odpowiadał oczekiwaniom 
pedagogów, uczniów i ich rodzi-
ców.

„Podtrzymujemy i przytaku-
jemy celom i dążeniom reformy 
oświaty zakładającym, że pyta-
nia dotyczące oświaty mniejszo-
ści narodowych powinny być 
rozwiązywane bardziej giętko, 
ponieważ posiadają swoją spe-
cyfikę, mającą wpływ na mię-
dzynarodową współpracę Litwy, 
czasami też rodzą niepotrzebne 
napięcia wewnątrz kraju. Uwa-
żamy, że w tym przypadku na-
leży uwzględnić potrzeby spo-
łeczności szkolnych i prosimy 

znaleźć możliwość przyznania 
tym trzem szkołom statusu dłu-
gich gimnazjów” – powiedziała 
dyrektor Departamentu Mniej-
szości Narodowych dr Vida 
Montvydaitė. 

16 sierpnia Rada Samorzą-
du miasta Wilna przytaknęła 
temu, by szkoła im. Aleksan-
dra Puszkina, w której naucza-
nie jest prowadzone w języku ro-
syjskim, została przekształcona 
w długie gimnazjum z koncepcją 
wychowania twórczej inicjatywy 
w humanistycznej kulturze. Od-
powiednio szkoły im. Szymona 
Konarskiego i im. Adama Mic-
kiewicza – gimnazja z polskim 
językiem wykładowym o kierun-
ku nowatorskiej przedsiębior-
czości i realizujące program eko-
logicznego i technologicznego 
środowiska.

Z danych Departamentu 
Statystyki wynika, że 15 proc. 
mieszkańców Litwy stanowią 
mniejszości narodowe. 36 proc. 
mieszkańców stolicy – to przed-
stawiciele mniejszości narodo-
wych.

 
Informacja  

Departamentu Mniejszości 
Narodowych  

przy rządzie RL

Jak co roku, 1 września, w kolejną rocznicę rozpoczęcia II wojny 
światowej, delegacja Związku Polaków na Litwie na czele z preze-
sem Michałem Mackiewiczem udała się do Kwatery Polskiej w Po-
narach. Oddając hołd pamięci pomordowanych przez hitlerowców 
i ich miejscowych pomagierów Rodaków złożono wieniec i zapa-
lono znicze. Odmówiono też modlitwę Anioł Pański za zmarłych. 
Tragiczna data napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę jest dniem 
przypomnienia ofiar jednej z najokrutniejszych wojen w historii.

Oddano hołd  
pomordowanym  
Rodakom

O polskich gimnazjach
Do Wilna po wakacyjnej prze-

rwie zawitał „Przystanek Historia” 
– projekt realizowany przez Insty-
tut Pamięci Narodowej w Białym-
stoku i Dom Kultury Polskiej w 
Wilnie. 

Tematem wrześniowego 
spotkania był wykład profesor,  
dr hab. Danuty Jastrzębskiej-
-Golonkowej: „Bohaterowie nie-
zwyciężeni – żołnierze „Wilka” 
i „Łupaszki” w obronie niepodle-
głości. Pierwsza i druga konspira-
cja niepodległościowa w obliczu 
sowietyzacji Polski południowo-
-wschodniej”, skierowany do mło-
dzieży gimnazjalnej oraz wykład 
profesora dr. hab. Tadeusza Wol-
szy (m.in. redaktora kwartalnika 
„Dzieje Najnowsze”, wydawane-
go przez Instytut Historii PAN, 
publikuje artykuły dotyczące hi-
storii Polski i Europy w XX wie-
ku), który częściowo zmienił te-
mat swojego wykładu „Polskie 
podziemie niepodległościowe 
w latach II wojny światowej i po  
1945 r.”, bowiem jego treść została 
wkomponowana w pierwszy wy-
kład, który szanowni autorzy pro-
wadzili wspólnie.

Z kolei profesor Wolsza 
przedstawił słuchaczom wy-
darzenia, dotyczące formowa-
nia zakulisowej polityki wobec 

„Przystanek Historia”

Polski (jak i innych krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej) 
przez ZSRR i aliantów oraz me-
chanizm przejęcia władzy przez 
komunistów po zakończeniu  
II wojny światowej. 

Należy odnotować, że chy-
ba po raz pierwszy „Przystanek 
Historii” doczekał się tak licznej 
rzeszy słuchaczy – gimnazjaliści 
wraz ze swymi nauczycielami hi-
storii tak szczelnie wypełnili jedną 
z sal DKP, że trzeba było dostawiać 
krzesła, a i tak młodzież siedziała 
na podłodze. Taka frekwencja bar-
dzo ucieszyła zarówno obecnego 
na spotkaniu dyrektora Oddzia-
łu IPN w Białymstoku pana Pio-
tra Kardelę, jak i wymienionych 
wyżej prelegentów. 

Swój wykład profesor Danu-
ta Jastrzębska-Golonkowa skom-
ponowała z wiedzy w omawia-
nym temacie zarówno z języka, 
jak i historii. Należy przyznać, że 
młodzież, która otrzymała kart-
ki do ćwiczeń, aktywnie uczestni-
czyła w tym wykładzie-lekcji. Był 
to atrakcyjny sposób zajęć, pro-
wadzony do spółki z profesorem 
Tadeuszem Wolszą, który skon-
centrował się na prezentowaniu 
faktów. Młodzież otrzymała dość 
skondensowany obraz konspira-
cji niepodległościowej zarówno 

tzw. „pierwszej – obejmującej lata 
1939-1944, jak i „drugiej” konspi-
racji – obejmującej okres po wkro-
czeniu na polskie ziemie Armii 
Sowieckiej. Miała okazję poznać 
dowódców, formacje, jakie działa-
ły w ciągu lat okupacji niemieckiej 
i w podziemiu, po nastaniu tzw. 
władzy ludowej. 

Wykład został uwieńczony 
minikonkursem z zaprezentowa-
nego materiału, w którym za jedną 
prawidłową odpowiedź, jej autor 
dostawał nagrodę – puzzle (o te-
matyce wojennej) lub grę eduka-
cyjną „Znaj znak”, która za pomo-
cą 133 symboli opowiada historie 
Polski od 1918 do 1999 – gracze 
uczą się rozpoznawać symbolicz-
ne dla XX w. znaki, daty, postacie, 
miejsca, przedmioty. 

Młodzież bardzo aktywnie 
uczestniczyła w konkursie i, jak 
się okazało, potrafiła zapamiętać 
istotną informację przekazaną 
przez prelegentów. Gimnazjaliści 
doczekali się szczerych pochwał ze 
strony gości. Co było bardzo miłe 
dla ich nauczycieli. A właśnie na-
uczycielom, m.in. historykom z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II i im. 
Adama Mickiewicza należą się sło-
wa uznania, że potrafili zachęcić 
swoich uczniów do przyjścia na 
randkę z historią i, jak zapewnia-
li nauczyciele, nie dla otrzymania 
pozytywnej oceny, tylko dodat-
kowego „plusu”, który nauczy-
ciel uwzględni przy ocenie kolej-
nej odpowiedzi ucznia.

Takie lekcje z najnowszej hi-
storii, szczególnie Polski, są dla 
nas jak najbardziej potrzebne, bo-
wiem, niestety, nie potrafiliśmy za-
korzenić na dobre lekcji-fakultaty-
wów z tego przedmiotu w polskich 
szkołach na Litwie. Warto przy-
pomnieć, że litewscy uczniowie w 
Polsce uczą się historii i geografii 
Litwy. I w tym musimy obowiąz-
kowo wziąć z nich przykład. 

O temacie, który poruszył w 
swym wykładzie profesor Tadeusz 
Wolsza, porozmawiamy w kolej-
nym numerze „N.G.”. 

Janina Lisiewicz

We środę, 6 września, posło-
wie na Sejm RL z ramienia Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie – 
Związku Chrześcijańskich Ro-
dzin: Rita Tamašunienė – staro-
sta frakcji, Wanda Krawczonok 
– wicestarosta oraz Michał Mac-
kiewicz – prezes Związku Pola-
ków na Litwie zostali zaproszeni 
na spotkanie przez premiera Li-
twy Sauliusa Skvernelisa, który 
w przeddzień gościł z wizytą w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Szef 
rządu podzielił się z członkami 
frakcji wrażeniami z pobytu w 
Polsce, wykazując optymistycz-
ne nastawienie co do możliwo-
ści współpracy z sąsiednim kra-
jem praktycznie we wszystkich 
dziedzinach.

 Podstawowym tematem 
spotkania był program pra-
cy jesiennej sesji Sejmu, omó-
wienie zarejestrowanych przez 
frakcję AWPL-ZChR projektów 
ustaw, w większości dotyczących 
tzw. pakietu socjalnego, m.in. 
zwiększenia kwot wypłat na 
dzieci, formowania cen leków 
i ich bezpłatnego udostępnie-
nia dla osób powyżej 75 roku 
życia. Poruszono też problem 
zwrotu ziemi i zakończenia re-
formy rolnej – temat aktualny i 
bolesny dla mieszkańców Wil-
na i Wileńszczyzny. Zakłada się 
zakończenie tych procesów do 
końca 2018 roku.

W rozmowie z premierem 
zostały również omówione spra-

wy oświaty polskiej na Litwie, 
która jest priorytetową kwestią 
dla społeczności polskiej, m.in. 
poruszono sprawę ujednolico-
nego programu nauczania języ-
ka litewskiego w klasach począt-
kowych, perspektyw polonistyki 
na Litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym oraz inne te-
maty.

Jak zaznaczył prezes ZPL 
Michał Mackiewicz, premier 
wykazał zrozumienie co do pod-
noszonych przez przedstawicie-
li frakcji AWPL-ZChR proble-
mów, akcentował możliwości 
współpracy z frakcją podczas je-
siennej sesji parlamentu i przy-
jęcia omawianych ustaw.

Rozmowa z premierem
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DELEGACJA ZPL W KWATERZE POLSKIEJ W PONARACH

Jan Lewicki

MŁODZIEŻ AKTYWNIE UCZESTNICZYŁA W MINIKONKURSIE
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TUŻ PO WRĘCZENIU ODZNACZENIA

Premiera Oratorium Ponarskie-
go odbyła się w Litewskiej Fil-
harmonii Narodowej w Wilnie, 
25 stycznia br. w ramach obcho-
dów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holocaustu. 
Stała się ona hołdem pomordo-
wanym w Ponarach Rodakom 
oraz współobywatelom narodo-

Oratorium Ponarskie na płycie DVD

wości żydowskiej. Symboliczne, 
że idea powstania utworu zro-
dziła się w Wilnie, które nieja-
ko spłaciło dług tym, którzy w 
podwileńskim lesie stali się ofia-
rami zbrodni, która pochłonęła 
około 100 tys. ludzi.

Po raz pierwszy temat tej 
zbrodni został przedstawio-
ny za pomocą utworu mu-
zycznego. Autor idei i libretta 
– Edward Trusewicz – wice-
prezes Związku Polaków na 
Litwie – do nagłośnienia tego 
bolesnego tematu wybrał język 
sztuki, zakładając, że po upły-
wie ponad 70 lat, kiedy zbrod-
nia została nazwana, oddziały-
wanie na wyobraźnię, emocje 
za pomocą muzyki, obrazu, 
śpiewu jest najbardziej sku-
teczne. Użyte przy tym środki 

wyrazu: animowany film, au-
tentyczne zdjęcia ofiar, i, wy-
daje się, nie mająca końca ich 
lista w połączeniu z muzyką i 
śpiewem dały wielce emocjo-
nujący obraz.

Autorami i realizatorami 
Oratorium Ponarskiego, obok 
już wspomnianego autora libret-
ta i producenta Edwarda Truse-
wicza, to: kompozytor Max Fe-
dorow, reżyser Rafał Supiński, 
wykonanie – Maciej Nerkow-
ski, Chór Opery i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku (przy-
gotowanie chóru prof. Violet-
ta Bielecka), Kowieńska Or-
kiestra Symfoniczna (dyrygent 
Martynas  Staškus), wizualiza-
cja – Robert Burzyński, Adam 
Ostaszewski, dźwięk – Justinas 
Ladyga, Valdas Karpuska, świa-
tło – Mateusz Łukaszuk, Karol 
Łobaczewski, Mateusz Bułate-
wicz, aktorzy Bartosz Urbano-
wicz, Grzegorz Jakowicz, redak-
tor Henryk Mażul. 

W lipcu Lublin obchodził 
chlubny jubileusz – 700-lecie 
miasta. Z tej okazji odbyło się 
wiele różnych imprez, wśród 
których była też uroczysta gala 
na Zamku Lubelskim, która 
miała miejsce 14 sierpnia. Pod-
czas spotkania uczestników oraz 
prezesów organizacji polonij-
nych, którzy reprezentowali Po-
lonię i Polaków zamieszkałych 
w 20 krajach świata z prezyden-
tem miasta Lublin Krzysztofem 
Żukiem, poszczególnym organi-
zacjom i działaczom polonijnym 
zostały wręczone medale prezy-
denta Lublina. Miło jest odno-
tować, że wśród wyróżnionych 
znalazł się Związek Polaków na 
Litwie – Zarząd Główny oraz 
prezes Wileńskiego Oddziału 
Miejskiego ZPL Alicja Pietro-
wicz i Wileńska Szkoła im. Szy-
mona Konarskiego, której de-
legacja z dyrektorem Walerym 
Jaglińskim na czele przebywała 

w Krakowie i Lublinie.
Z powodu tego, że Alicja Pie-

trowicz nie była obecna na lu-
belskiej uroczystości, medal zo-
stał dostarczony do Wilna. Tu, 
w imieniu władz miasta i lubli-
nian, z którymi Wileński Od-
dział Miejski ZPL i osobiście pani 
prezes Alicja Pietrowicz, m.in. 
uczestnicząc w konferencjach 
naukowych, wspólnych obcho-
dach znamiennych rocznic (np. 
podpisania Unii Lubelskiej), ści-
śle i bardzo owocnie współpra-
cował, medal Alicji Pietrowicz, 
w obecności prezesa ZPL Mi-
chała Mackiewicza i sekretarza 
ZPL Pawła Stefanowicza wręczy-
ła goszcząca w Wilnie Krystyna 
Romer-Plater – prezes Lubelskie-
go Oddziału Towarzystwa Mi-
łośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej. Była to wzruszająca chwila, 
świadcząca o serdecznych wię-
ziach łączących te dwa miasta. 

Medal prezydenta Lubli-

na jest przyznawany w dowód 
uznania za działalność i zaan-
gażowanie w rozwój miasta oraz 

zasługi na rzecz jego mieszkań-
ców… Jest nadzieja, że Szlak Ja-
giellonów, który przed wieka-

mi połączył Wilno z Lublinem, 
nadal będzie mostem łączącym 
rodaków.

Lublin – Wilno – serdeczne więzi

Przeniesienie Oratorium Po-
narskiego na płytę DVD dało 
możność zapoznania się z nim 
kolejnych odbiorców, którzy 
nie byli obecni na premierze i 
stać się jakże rozległym świadec-
twem straszliwej tragedii, która 
rozegrała się w Lesie Ponarskim. 

Na prezentację płyty do 
Wilna przybyli: Max Fedo-
tow – kompozytor ukraiński 
mieszkający w Polsce, solista 
Maciej Nerkowski oraz prof. 
Violetta Bielecka. Pani profe-
sor, kierownik chóru, zabie-
rając głos przeczytała list od 
dyrektora Opery Białostockiej 
Damiana Tanajewskiego. Zna-
lazły się w nim, między inny-
mi, takie słowa: „W imieniu 
własnym oraz artystów Ope-
ry i Filharmonii Podlaskiej 
pragnę serdecznie podzięko-
wać za udział w niezwykłym 
wspólnym projekcie, jakim był 
koncert premierowy (…). W 
ciągu zaledwie 3 lat w Pona-
rach z rąk hitlerowców i ich so-
juszników straciło życie około  
100 tys. osób. Przywrócenie 
pamięci o tych wydarzeniach 
uważamy za ważne zadanie i 
zaszczytem jest dla nas możli-
wość do przyczynienia się do 
popularyzacji wiedzy o histo-
rii tego miejsca”. 

Na prezentację płyty przy-
byli wilnianie, członkowie kół 
Związku Polaków na Litwie oraz 
honorowi goście: prezes Związ-
ku Polaków na Litwie, poseł na 
Sejm RL Michał Mackiewicz, 
zastępca ambasadora Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Republi-
ce Litewskiej Grzegorz Marek 
Poznański, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 

Wilnie Marcin Zieniewicz. Pod-
czas prezentacji, która odbyła 
się w niekonwencjonalnej sce-
nerii – jej uczestnicy zostali za-
proszeni na scenę, gdzie za ku-
lisami, w zaimprowizowanej sali 
kinowej, zostały przedstawio-
ne poszczególne urywki utwo-
ru. Powrócić do tematu Orato-
rium, podzielić się wrażeniami 
uczestnicy imprezy mieli moż-
ność w trakcie miniprzyjęcia, na 
które zostali zaproszeni przez 
organizatora. 

Myśl napisania Oratorium 
Ponarskiego powstała, jak za-
znaczył autor libretta Edward 
Trusewicz, przed dwoma laty. 
Wiedzę o temacie znaną z książ-
ki śp. Heleny Pasierbskiej uzu-
pełnił studiowaniem materiałów 
archiwalnych. Wybrana forma 
spowiedzi pozwoliła autorowi 
przemówić językiem i argumen-
tami Egzekutora X – „strzelca 
ponarskiego” z „Ypatingasis 
būrys”. Autor nie dokonywał 
ani oceny, ani interpretacji oso-
by czy też wydarzeń, ogranicza 
się jedynie do kilku pytań zada-
nych przez spowiednika. Rolę 
sędziego całkowicie pozostawia-
jąc dla widza i słuchacza. 

Oratorium, składające się z 
prologu i ośmiu części, przed-
stawiając cały wymiar trage-
dii i zbrodni popełnionej w 
Ponarach na około stu tysią-
cach osób różnych narodo-
wości, wśród których najwię-
cej było Żydów, obywateli RP, 
wyraźnie akcentuje też wątek 
polski, opowiadając o zamor-
dowanej tu polskiej młodzieży 
ze Związku Wolnych Polaków, 
księżach, polskiej inteligencji, 
ukazuje też fakt udokumento-
wania zbrodni przez dzienni-
karza Kazimierza Sakowicza. 

Janina Lisiewicz

1 września, w kolejną rocznicę rozpoczęcia II 
wojny światowej, w Domu Polskim w Wilnie odbyła 
się prezentacja płyty DVD Oratorium Ponarskie. 
Zaprosiła na nią Fundacja „Kultura Wilna”.

MYŚL NAPISANIA 
ORATORIUM PONARSKIEGO 
POWSTAŁA, JAK 
ZAZNACZYŁ AUTOR 
LIBRETTA EDWARD 
TRUSEWICZ, PRZED 
DWOMA LATY
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IMPREZĘ ZAINAUGUROWAŁ EDWARD TRUSEWICZ
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Z inicjatywy Instytutu Polskiego, w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Naukowego „Erdvėlaivis 
Žemė”, 12 września w Wilnie odbędzie się seminarium 
„Kobiety w nauce". 

Międzynarodowe seminarium poświęcone będzie 
roli i znaczeniu, jakie kobiety odgrywają w różnych dzie-
dzinach nauki, szczególnie w naukach ścisłych. Swoimi 
osobistymi i zawodowymi doświadczeniami podzielą się 
przedstawicielki różnych państw europejskich.

Jednym z głównych gości seminarium będzie profesor 
Agnieszka Zalewska, była przewodnicząca rady Europej-
skiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, pierwsza ko-
bieta na tym stanowisku, wybitna fizyczka z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.  Swoimi doświadczeniami podzieli 
się także wybitna profesor Marcella Diemoz, dyrektor 
Narodowego Instytutu Fizyki Nuklearnej w Rzymie, 

członek wielu międzynarodowych komitetów badaw-
czych. Litwę reprezentować będzie dr Urtė Neniškytė z 
Katedry Neurobiologii i Biofizyki Uniwersytetu Wileń-
skiego, zajmująca się badaniami procesów zachodzących 
w mózgu, laureatka stypendium „L’Oréal – UNESCO”.

Spotkanie składać się będzie z krótkich prezentacji 
poświęconych indywidualnym doświadczeniom kobiet 
naukowców, warunkom rozwoju nauki oraz rozwią-
zaniom prawnym w konkretnych państwach. Zosta-
nie także poruszony problem „szklanego sufitu” oraz 
kwestia równości płci w nauce. Na koniec odbędzie się 
wspólna dyskusja na temat wyzwań stojących przed 
kobietami w nauce. Do udziału w seminarium zostali 
zaproszeni przedstawiciele instytucji badawczych, mię-
dzynarodowych organizacji, stowarzyszeń.

Seminarium odbędzie we wtorek, 12 września o 

godz. 17.00 w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. 
Język spotkania – angielski z tłumaczeniem na litew-
ski. Obowiązuje rejestracja na stronie Festiwalu Nauki: 
http://www.mokslofestivalis.eu/renginys/2017/mote-
rys-moksle-apvalaus-stalo-diskusija/. 

Wstęp wolny. 
Patronem dyskusji jest Maria Skłodowska-Curie – 

najsłynniejsza polska kobieta-naukowiec, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i che-
mii. W tym roku obchodzona jest 150. rocznica jej 
urodzin. Podczas otwarcia Festiwalu, 11 września o 
godz. 17.30 w Forum Cinemas Vingis, odbędzie się 
specjalny pokaz filmu „Maria Skłodowska-Curie” w 
reżyserii Marie Noelle.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Włoski 
Instytut Kultury, Festiwal Nauki „Erdvėlaivis Žemė”.

Międzynarodowe seminarium „Kobiety w nauce” w Wilnie

Troska Macierzy o polskie dzieci na Litwie
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SZCZĘŚLIWI POSIADACZE PREZENTÓW Z MACIERZY

wdzięczności za piękne wy-
prawki.

Do Domu Polskiego w Wil-
nie w sobotnie przedpołudnie 
przybyły dzieci ze szkoły w Lesz-

czyniakach na czele z dyrektor 
Marią Klimaszewską, Gimna-
zjum Inżynieryjnego im. Joachi-
ma Lelewela (dyrektor Edyta Zu-
bel). Tego roku gimnazjum to 
ma dwie pierwsze klasy polskie (i 
jedną rosyjską). Trzydzieścioro 

dzieci pod swą opieką mają panie 
Elwira Leszczewska i Swietłana 
Kriwka. W Gimnazjum im. św. 
Jana Bosko (dyrektor Zbigniew 
Czech) pierwsza klasa jest jed-
na i prowadzi ją Halina Michal-
kiewicz. Do Wilna przybyły 

też dzieci z Mickun (dyrekto-
rem gimnazjum w Mickunach 
jest Małgorzata Radzewicz) ze 
swoją panią Teresą Pawłowską, 
Szkoły Podstawowej w Kolonii 
Wileńskiej (dyrektor Artur Wa-
luczko) – pierwszą klasę prowa-
dzi tu pani Helena Ulewicz.

Należy odnotować, że po-
mimo wielkiej wartości moral-
nego wsparcia, okazania życzli-
wości i troski Państwa Polskiego 
o polskie dzieci poza granicami 
Macierzy, wyprawki szkolne są 
istotnym wsparciem finanso-
wym dla wielu rodzin, bowiem 
wyposażenie szkolnego torni-
stra w jakościowe, nowoczesne 
przybory kosztuje dość sporo i 
dla rodzin, w których rok szkol-
ny rozpoczyna kilka pociech, 
jest to duży wydatek. Właśnie 
rodzice dziękowali przedstawi-
cielom władz Polski za wsparcie.

Po oddaniu hołdu pamię-
ci tych, co walczyli o wolność 
– polskim legionistom, spoczy-
wającym na Cmentarzu Wojsko-
wym na Antokolu i litewskim 
patriotom, którzy zginęli pod-
czas wydarzeń styczniowych 
w 1991 roku, polska delegacja 
udała się do Solecznik. Tam w 
Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego odbyła się uroczystość 
przekazania tornistrów i wypra-
wek szkolnych dla pierwszokla-
sistów rejonu. Tego roku jest ich 

Na to pytanie postanowił znaleźć 
odpowiedź minister komunikacji 
Rokas Masiulis po kolejnym ma-
ratonie niekończącego się łatania 
dziur na litewskich asfaltowych 
drogach. Drogach niezwykle dro-
gich – kosztujących 60 tys. euro 
za 1 km. Wydane w ciągu ostat-
nich lat 4 mld euro dały Litwie 
możność na nowo pokryć roz-
ległą ich siatkę, ale co z tego, 
skoro nieomal tuż po oddaniu ko-
lejnego odcinka do eksploatacji 
zjawiają się wyboje i znów ru-
sza technika, by łatać dziury w 
asfalcie. Jeszcze nie tak dawno 

tu 257 – 189 z nich będzie się 
uczyło w języku polskim, 53 – 
w litewskim i 15 – w rosyjskim.

Raduje fakt, że polskie gimna-
zja cieszą się dobrą renomą i rodzi-
ce chętnie oddają tu swoje dzieci. 
Rekordową liczbę pierwszaków 
ma tego roku Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach – 71 
(dyrektor Irena Wolska), Gim-
nazjum w Ejszyszkach – 32 (dy-
rektor Robert Śliżewski). Jest to 
wynik pracy nauczycieli, jak też 
ocena działalności miejscowej 
władzy (zdecydowana większość 
radnych jest z ramienia AWPL-
-ZChR, przedstawiciele tej par-
tii stoją u steru rejonu od ponad 
20 lat). W ciągu minionych lat 
umiejętnie potrafiła ona (mer re-
jonu Zdzisław Palewicz, dyrek-
tor administracji – Józef Rybak) 
zatroszczyć się o należyte upa-
miętnienie autentycznej historii 
tej ziemi, stworzyć odpowiednią 
siatkę placówek oświatowych, 
wśród których jest też szkoła sztuk 
pięknych, czynią kroki w kierun-
ku poprawy sytuacji ekonomicz-
nej i troszczą się o podniesienie 
poziomu i kultury życia. Działa-
nia te tworzą fundament tożsa-
mości człowieka. A jedynie wolni, 
świadomi ludzie potrafią budować 
nowoczesną gospodarkę, kształ-
tować stosunki międzyludzkie, 
stworzyć zdrową wspólnotę. 
Warto o tym pamiętać wybiera-
jąc szkołę dla swojego dziecka.

Janina Lisiewicz

sławiąca się bardzo dobrymi dro-
gami Litwa, dziś musi z goryczą 
przyznać: 60 ich proc. jest złej 
lub zaledwie zadowalającej ja-
kości. Taki stan wyczerpał cier-
pliwość nie tylko kierowców, ale 
też ministra, no i dał komendę, 
by z 33 dróg, które w ostatnich 
latach zostały wyasfaltowane od 
nowa, wziąć próbki – wycinać 
wybrane bryły asfaltu i badać, 
jakie jest podłoże, a próbki wy-
słać do Instytutu Dróg w Szwe-
cji. Takie czynności będą niemało 
kosztowały, ale porządek z dro-
gami wreszcie, jak uznał minister, 

musi być. Po poczynieniu pierw-
szych wybiórczych otworów, na-
wet bez gruntownych badań w 
niektórych miejscach dało się 
zobaczyć nieuzbrojonym okiem 
widoczne usterki: „chudszy”, niż 
to wymagają normy pas tłucznia; 
tłuczeń okazał się być zmieszany 
z piaskiem i zwykłymi kamienia-
mi. Taka osnowa nie daje nale-
żytego zabezpieczenia przed de-
formacją nawierzchni, która, jak 
widzimy, zarówno w mieście jak 
i poza jego granicami, prowadzi 
do powstawania pęknięć, dziur, 
wybojów, które nie tylko niszczą 
samochody, ale też stwarzają sy-
tuacje zagrażające bezpieczeń-

stwu jazdy. Pytany o to, czego 
minister chce dopiąć prowadząc 
te badania, pan Masiulis zazna-
czył, że ma dostać odpowiedź 
na pytanie, czy taką jakość za-
wdzięczamy usterkom w aktach 
określających normy co do ilo-
ści i jakości stosowanych ma-
teriałów, czy też zaniedbaniom 
drogowców albo pospolitej kra-
dzieży materiałów, która pozwala 
„zaoszczędzić” na kosztach wy-
konawcy, a dla państwa podnosi 
do astronomicznych sum koszty 
eksploatacji dróg. Co ma być z 
tymi, kogo uda się przyłapać na 
krętactwie? Mają za to ponieść 
konsekwencje. Wydaje się, że 

do tego będzie prowadziła da-
leka droga i nie mniej wyboista 
niż ta, co się znajduje pod koła-
mi naszych samochodów. Bo już 
teraz, po pierwszych próbach ba-
dania dróg dały się słyszeć gło-
sy wykonawców robót, że taki 
stan podłoża – to zwykły brak 
kontroli dostawców materiałów 
itp. Jakby się jednak ta sprawa z 
drogami nie skończyła, fakt pod-
jęcia próby gruntownej kontroli 
jakości przynajmniej kolejnych 
drogowców być może zniechę-
ci do kradzenia i partaczenia. I 
znów będziemy się mogli szczy-
cić litewskimi drogami. Oby tak 
się stało!. 

CO SIĘ KRYJE POD ASFALTEM?

Dokończenie ze str. 1
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W Wędziagole, w Polskiej Bi-
bliotece (ul. Kiejdańska 26), zo-
stała otwarta sobotnia szkółka ję-
zyka polskiego. Każdej soboty, o 
godzinie 12.00, będą się tu od-

bywały lekcje, podczas których 
dzieci będą się uczyły języka pol-
skiego, zapoznają się z polską li-
teraturą piękną, będą grały w róż-
ne gry, doskonaliły i rozszerzały 

nawyki obcowania w języku pol-
skim. Dzieci, uczące się języka 
polskiego, będą też miały okazję 
zapoznać się i spotykać w biblio-
tece z uczniami z różnych miast 

Polski, którzy często ją odwiedza-
ją podczas podróży śladami bo-
haterów twórczości pisarzy, lau-
reatów Nagrody Nobla Henryka 
Sienkiewicza i Czesława Miłosza. 

Na początku bieżącego roku 
szkolnego dziesięcioro dzieci 
wyraziło chęć uczyć się języka 
polskiego. W sobotę, 2 wrze-
śnia, o godz. 12.00 odbyła się 
pierwsza lekcja, którą prowa-
dziła nauczycielka Leonia Pio-
trowska. Rozdała ona uczniom 
zeszyty i elementarze – mają 
służyć do nauki podstaw języka. 
Korzystając z pomocy techno-
logii informacyjnych, nauczy-
cielka zaprezentowała dzieciom 
materiał poglądowy. Wędzia-
golscy uczniowie uważnie słu-
chali tego, co mówiła nauczy-
cielka, notowali w zeszytach. 
Poproszeni o powtórzenie na-
uczonych słów i zdań, popraw-
nie odpowiadali. Zapytani o to, 
skąd znają sporo polskich słów, 
mówili, że czasami słyszą, jak w 
języku polskim obcują dziad-
kowie i rodzice. Po lekcji poże-
gnaliśmy się do następnej sobo-
ty. Byliśmy mile zdziwieni, że 
niespełna po godzinie, kilkorga 
uczniów, którzy byli na lekcji, 
powróciło do Polskiej Biblioteki 
prosząc nauczycielkę, o ile jest 
to możliwe, by tego dnia jesz-
cze dodatkowo z nimi popra-
cowała. To wydarzenie napa-
wa nadzieją, że dzieci chcą się 
uczyć języka polskiego, im się 
to podoba...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

W Wędziagole została otwarta  
sobotnia szkółka języka polskiego

Chodząc wraz z gościem po 
starym, historycznym przyko-
ścielnym terenie, sfotografo-
waliśmy się na pamiatkę przy 
grobach rodzinnych poety, lau-
reata Nagrody Nobla Czesława 
Miłosza. 

Następnie wszyscy udaliśmy 
się do sali imprez w Wędziagole, 
gdzie odbyło się spotkanie miej-

scowych mieszkańców z prze-
wodniczącym Sejmu RL. 

Podczas rozmowy wędziago-
lanie mówili o problemie, który 
od lat budzi zatroskanie – bra-
ku wodociągu i kanalizacji w 
części miasteczka. Problem ten 
od dawna jest znany miejscowej 
władzy, ale nikt nie podejmował 
się jego rozwiązania. 

Ta sytuacja świadczy o so-
cjalnym wykluczeniu wędzia-
golan. Przewodniczący Sejmu 
RL, prof. V. Pranckietis przy-
znał: jeżeli w obecnych czasach 
nie ma inżynieryjnych komu-
nikacji, to nie ma też cywili-
zacji. Szanowny gość obiecał 
wyjaśnić wszystkie możliwo-
ści naprawienia tej sytuacji. 
Mieszkańcy miasteczka pro-
sili również o pomocy w spra-
wie remontu dachu kościoła 
pw. św. Trójcy w Wędziago-
le. Przewodniczący Sejmu RL 

Spotkanie z przewodniczącym Sejmu RL

Z DOSTOJNYM GOŚCIEM NA PRZYKOŚCIELNYM CMENTARZU

obiecał jeszcze raz przybyć do 
parafii wędziagolskiej i szcze-
gółowo zbadać ten problem. 

Spotkanie z przewodni-
czącym Sejmu RL Viktorasem 
Prenckietisem pozostawiło 
bardzo dobre wrażenie: uważ-
ny, serdecznie obcujący, potrafił 
cierpliwie wysłuchać o wszyst-

kich problemach, doradzić i, ku 
naszemu zdziwieniu, znający ję-
zyk polski i obcujący w tym ję-
zyku.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 

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, ogło-
szenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życze-
nia czy wyrazy współczucia członkom Związku 
bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, or-
ganizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je na-
leży na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub 
faks 233 10 56.

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.

UCZNIOWIE SOBOTNIEJ SZKÓŁKI ZE SWOJĄ NAUCZYCIELKĄ W POLSKIEJ BIBLIOTECE

Późnym popołudniem 28 sierpnia mieszkańcy 
miasteczka spotkali się z przewodniczącym  
Sejmu RL, prof. Viktorasem Pranckietisem, który 
przybył do Wędziagoły.
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Wpłata na Zułów:
Władysław Jankowski (Gdańsk) – 20 EUR.

Szanowni Państwo,
przypominamy, że środki finansowe na odbudowę 

miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można 
wpłacić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

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

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

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

Instytut Polski w Wilnie oraz Bractwo Bartnicze 
zapraszają do Ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie  
14 września br. o godz. 18:00 na otwarcie wystawy 
plenerowej prof. Krzysztofa Hejke „Ostatni bartnicy 
Europy, których spotkałem”, przedstawiającej ginącą 
tradycję ziem Polski, Litwy i Białorusi. W otwarciu 
udział weźmie autor zdjęć oraz bartnik. 

Wystawa w niezwykle interesujący i przej-
mujący sposób opowiada o najstarszej formie 
pszczelarstwa – bartnictwie, polegającym na cho-
wie pszczół w barciach, czyli w wydrążonych 
pniach drzew. Ekspozycja składa się z wielko-
formatowych zdjęć autorstwa Krzysztofa Hejke 
oraz autentycznych narzędzi bartniczych. W 
ramach wystawy odbędą się pokazy sztuki bart-
niczej i warsztaty. 

Prof. Krzysztof Hejke to ceniony polski fotograf, 
operator, wydawca. Jest wykładowcą Łódzkiej Szkoły 
Filmowej, podróżnikiem, dokumentalistą wypraw 
wysokogórskich. Swoje prace prezentował na po-
nad 140 wystawach indywidualnych w kraju i za 
granicą. Przez ostatnie kilkanaście lat przemierzał 
Europę Środkowo-Wschodnią rejestrując ostatnich 
bartników zamieszkujących Polskę, Litwę, Białoruś 
oraz Ukrainę. 

Dzięki staraniom profesora w 2016 r. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wpi-

sało bartnictwo na Krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Obecnie Krzysztof Hej-
ke wspólnie z Bractwem Bartnym oraz białoruskimi 
bartnikami podejmuje działania na rzecz wpisania 
bartnictwa na listę reprezentatywną niematerialne-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Ideą projektu jest ocalenie pamięci o ostatnich 
tradycyjnych bartnikach, ale także promowanie do-
konań młodych adeptów sztuki bartniczej czerpią-
cych od nich wzorce i inspiracje, reaktywujących 
tak zwane neobartnictwo oraz, tak modne ostatnio, 
pszczelarstwo miejskie. 

Wystawa eksponowana jest w Ogrodzie Ber-
nardyńskim. Będzie ją można oglądać od 14 do 21 
września. Wstęp wolny.

W dniach 14-15 września odbędą się warsztaty 
bartnicze dla dzieci i młodzieży z polskich i litew-
skich szkół. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale 
wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: 
agataantoniewicz@o2.pl lub pod numerem telefonu 
867057570. Liczba miejsc ograniczona. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Brac-
two Bartnicze.

Partner: Parki Miejskie m. Wilna, Litewskie Cen-
trum Kultury Ludowej 

Patronat honorowy: Ministerstwo Środowiska 
Republiki Litewskiej

OSTATNI BARTNICY EUROPY
WYSTAWA W OGRODZIE BERNARDYŃSKIM w WILNIE
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Masza św. dla dzieci
Od niedzieli, 3 września, w kościele bł. Jerzego 
Matulewicza w Wilnie została wprowadzona 

dodatkowa Msza św. dla dzieci – w każdą  
niedzielę o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy na

XIII Festyn Kultury Polskiej „Trzymajmy się razem”, 
organizowany przez Jezioroski Oddział Rejonowy  

Związku Polaków na Litwie,

który odbędzie się 16 września br.  
w Domu Kultury miasteczka Turmont 

Program:
godz. 12.00 – Msza święta w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

godz. 13.00 – oddanie hołdu poległym młodym patriotom  
na cmentarzu w Bartkiszkach; 

godz. 13.30 – uroczyste otwarcie imprezy w DK.

Uczestniczą: Polskie Studio Teatralne w Wilnie, zespoły: „Zgoda”, 
„Srebrne pasemko”, „Melodia”, „Tumielanka”, grupa taneczna „Vivo”, 
solistki: Anna Łotoczko - Šukelienė, Inesa Łotoczko, laureatki Konkursu 
Piosenki do słów Agnieszki Osieckiej: Monika Rynkiewicz, Bożena Stel-

makowa, Paulina Klimaszewska oraz Katarzyna Szydłowska.

Wstęp wolny

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

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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Marytė KAIRIENĖ wiązankę serdecz-
nych życzeń: zdrowia, tylko pogodnych 
i jasnych dni, szacunku i miłości najbliż-
szych oraz wielu łask i błogosławieństwa 
Bożego

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Jubileuszu 55. Urodzin  
Janowi LEGENISOWI najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, pogody ducha, 
spełnienia marzeń i realizacji planów ży-
ciowych oraz szczęścia osobistego 

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL


