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CZYŻBY NOWA MODA?
Miniony tydzień obfitował w Wil-
nie w polskie akcenty. Bardzo to 
nas, Polaków mieszkających na 
Litwie cieszy, bo i jakże by mogło 
być inaczej, kiedy widzimy, że na-
sza historia i kultura wychodzi poza 
ramy polskiej społeczności i jest 
prezentowana współobywatelom 
różnych narodowości. Mamy czym 
się szczycić jako spadkobiercy do-
robku swego narodu i wielkich jego 
synów, którzy pod naszym pięknym 
hasłem „Za wolność naszą i waszą” 
służyli swoim potencjałem myśli, 
ducha i oręża też innym narodom i 
byli, są uważani przez nie za swo-
ich bohaterów. Takim jest Tadeusz 
Kościuszko, którego 200. rocznicę 
śmierci uczczono również w Wilnie, 

Konkurs „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wyłonienie 
najlepszej placówki oświatowej z polskim językiem nauczania i najlepszego pedagoga. Kto zasługuje na to 
miano? Możemy pokusić się o stwierdzenie, że są to te szkoły, w których celem nadrzędnym jest przygotowanie 
młodych ludzi do spełnienia marzeń i samorealizacji oraz ci nauczyciele, dla których punktem honoru jest, by 
uczeń prześcignął mistrza. 

DYREKTORZY ORAZ PREZESKI KÓŁ „MACIERZY SZKOLNEJ” SZKÓŁ LAUREATEK

kończąc obchody jego roku. Uro-
czystości w Sejmie RL, Msza św., 
defilada – skromne, niezbyt liczne, 
ale się jednak odbyły w stolicy Li-
twy i to jest cenne, daje nadzieję, 
że dalej – będzie lepiej i wspólna hi-
storia za takową będzie coraz czę-
ściej publicznie uznawana. Ale… 
trudno pominąć milczeniem fakt, 
że wystawa o Tadeuszu Kościuszce 
prezentowana w Sejmie RL, przy-
gotowana w Macierzy za pieniądze 
polskiego podatnika, została przed-
stawiona w języku litewskim i an-
gielskim. A gdzie polski? Zabrakło. 
Dlaczego? Czy takie eliminowanie 
języka polskiego na wystawie or-
ganizowanej przez przedstawicieli 
Państwa Polskiego jest prawidłowe. 
Uparcie walczymy w ciągu ponad 

70 powojennych lat o zaistnienie 
języka polskiego w przestrzeni pu-
blicznej, bo to daje nam poczucie, 
że nasze trwanie przy ojczystym 
języku i kulturze jest naturalnym 
biegiem rzeczy tu, na tej ziemi. Ta 
nieobecność polskiego podczas ta-
kich wydarzeń jest bolesna. Tym 
bardziej, że w ciągu obchodów no-
torycznie podkreślano wspólną hi-
storię, walkę, cierpienia i zwycię-
stwa oraz bohaterów. Wydaje się, 
że właśnie takie okazje jak najlepiej 
służą temu, by dwa języki – polski 
i litewski zaistniały obok siebie… 
Przykra niespodzianka spotkała 
też kinomanów, którzy w ramach 
Festiwalu Filmu Polskiego wybra-
li się na film o Vincencie van Go-
ghu. Na dekady polskiej książki, 

polskie filmy tu, w Wilnie, w ciągu 
dziesiątków lat czekaliśmy zawsze 
z wielką niecierpliwością. Właśnie 
dlatego, by nacieszyć się polsko-
ścią, być w tym klimacie, słuchać 
poprawnego języka. Film o van Go-
ghu mieliśmy możność oglądać w 
języku angielskim z litewskimi na-
pisami. Wiadomo, litewski ma być, 
chcemy by współobywatele - Litwini 
poznawali polską kulturę, film, któ-
ry m.in. jest na Litwie ceniony. Ale 
podczas tygodnia filmu polskiego 
nie zabierajcie nam polskiego! Nie 
mamy go w publicznej przestrzeni 
tu za dużo, wręcz przeciwnie – sta-
nowczo za mało. Jak decydenci od 
języka imprez organicznie tego nie 
rozumieją, to mogliby przynajmniej 
uznać za ważki tak dziś modny ar-

gument: rosyjskie zagrożenie, eks-
pansję językową i kulturalną wiel-
kiego wschodniego sąsiada. Ciągle 
nam, Polakom zza Buga, wytyka 
się podatność na rosyjską kulturę, 
propagandę, a z polskiej się okrada. 
Mówienie o tym, że imprezy organi-
zowane m.in. przez Instytut Polski 
w Wilnie są skierowane nie tylko 
do Polaków, ale przede wszystkim 
do przedstawicieli innych narodo-
wości, chyba nie powinno służyć 
powodem do eliminowania z nich 
polskiego. Bo przychodząc na nie 
oni też chcą słyszeć język polski. 
Jesteśmy dumni z Polski i rozumie-
my wagę promocji kraju poza grani-
cami. Ale też chcemy tej polskości 
dla siebie. Czy jest to zbyt wygóro-
wane „chcenie”?  



19-25 października 2017 r., nr 42(1287) www.zpl.lt2

11 października już trady-
cyjnie w Domu Polskim w Wil-
nie odbyła się uroczysta gala 
– podsumowanie konkursu 
„Najlepsza szkoła – najlepszy 
nauczyciel” organizowanego od 
23 lat przez Stowarzyszenie Na-
uczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna”. 

Tego roku w ramach kon-
kursu na „najlepszą szkołę” i 
„najlepszego nauczyciela” po 
raz 23. zostały wyłonione naj-
lepsze szkoły średnie – gimnazja 
oraz odbyło się podsumowanie 
jubileuszowego – XV – plebiscy-
tu na najlepszą szkołę podsta-
wową. Gala, odbywająca się w 
przededniu Dnia Edukacji Na-
rodowej (obchodzonego w Pol-
sce też jako Dzień Nauczyciela) 
była okazją do przypomnienia 
historycznego wydarzenia, kie-
dy Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów dawała przykład Europie 
dbania o kształcenie młodego 
pokolenia, powołując Komisję 
Edukacji Narodowej – pierw-
sze w Polsce i Europie władze 
oświatowe – odpowiednik dzi-
siejszego ministerstwa oświaty. 
Niestety, na Litwie to wydarze-
nie sprzed 244 lat (14 paździer-
nika 1774 r.), jak i wiele innych 
kart wspólnej historii, nie jest 
akcentowane.

Podsumowanie konkursu 
co roku gromadzi honorowych 
gości, którzy swoją obecnością 
na święcie polskiej społeczno-
ści szkolnej dają wyraz szacun-
ku dla pracy nauczyciela, jego 
misji w społeczeństwie, która 
nabiera dodatkowego znacze-
nia kiedy chodzi o kształcenie 
w języku mniejszości narodo-
wych. Tego roku w gali wzię-
li udział: poseł do Parlamentu 
Europejskiego, przewodniczą-
cy AWPL-ZChR Waldemar 
Tomaszewski, posłowie na 
Sejm RL Michał Mackiewicz 
– prezes Związku Polaków na 

Litwie, Jarosław Narkiewicz i 
Leonard Talmont, ambasador 
RP na Litwie Urszula Doro-
szewska, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Marcin Zienkiewicz, 
merowie, radni, przedstawi-
ciele władz samorządowych z 
Wilna i Wileńszczyzny, prezes 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Mikołaj Falkow-
ski, poprzez którą Senat RP 
realizuje również programy 
wsparcia oświaty polskiej na 
Litwie. 

Goście, zabierając głos, kie-
rowali słowa podziękowania do 
nauczycieli za ich trud, życząc 
sukcesów i akcentując wagę ich 
pracy oraz znaczenie tradycyj-
nego modelu szkoły polskiej 
na Litwie. Oklaskami powita-
li zebrani ogłoszenie prezesa 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, że jeszcze w tym 
roku zostanie przyznany ocze-
kiwany tzw. bon maturzysty i 
wsparcie stypendialne pozyska-
ją studenci-Polacy studiujący na 
Litwie.

Witając przybyłych na uro-
czystość, prezes Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” Jó-
zef Kwiatkowski odnotował, że 
konkurs wraz z biegiem lat się 
rozwijał, rozszerzało się spek-
trum kryteriów, według których 
są oceniane placówki z polskim 
językiem nauczania działające 
na Litwie.

Przypomnijmy – przed po-
nad 20 laty podstawowym 
wskaźnikiem pomyślności pra-
cy szkoły był procent jej absol-
wentów podejmujących studia. 
Dziś możemy się pochwalić, że 
zdobyta w polskiej szkole ma-
tura pozwala polskiej młodzie-
ży być w czołówce podejmują-
cych studia. Prawda, wskaźnik 
ten od dwóch lat spada – w ub. 
roku wynosił 69,6 proc., w tym 

– 66,9 proc. Jest to wynik, jak 
zaznaczył prezes, sławetnego 
ujednolicenia egzaminu z ję-
zyka litewskiego. Jakościowo 
najlepiej zdali go uczniowie z 
Gimnazjum w Rukojniach, po-
zostawiając w tyle placówki wi-
leńskie (tu najlepiej poradzili 
sobie „Jan Paweł II” i „Mickie-
wicz”, którym dorównało rów-
nież Gimnazjum im. T. Konwic-
kiego w Bujwidzach).

Należy przyznać, że w pew-
nym stopniu następuje korekta 
priorytetów u młodych ludzi: 
często podejmują najpierw pra-
cę, bądź też kierują swe kroki do 
zawodówek – dobry fach nabiera 
ceny, bo gwarantuje pracę i do-
bre zarobki, co nie zawsze udaje 
się uzyskać młodemu absolwen-
towi wyższej uczelni. 

Jednak dla polskiej społecz-
ności, która tu, na Litwie, na 
skutek dwóch fal powojennej 

ekspatriacji poniosła dotkliwe 
ubytki inteligencji, kwestia po-
dejmowania studiów jest waż-
nym czynnikiem. Do pomyśl-
nej jego realizacji potrzebne jest 
więc solidne przygotowanie ab-
solwentów z poszczególnych 
przedmiotów. 

Obecnie rankingowanie 
szkół odbywa się według 15 
kryteriów, obejmuje wyniki z 
wszystkich egzaminów pań-
stwowych (10), ze szczegól-
nym wyróżnieniem jakości zda-
wanych egzaminów. 

Należy zauważyć, że w Wil-
nie nasi maturzyści składali śred-
nio po 3,27 egzaminów państwo-
wych (przy średniej 2,62). Spoza 
społecznych placówek ponad  
3 egzaminy państwowe wybiera-
li abiturienci gimnazjów w Tro-
kach, Dziewieniszkach (im. A. 
Mickiewicza), Butrymańcach 
(im. A. Krepsztul) oraz Bia-
łej Wace (im. E. Orzeszkowej). 
Najbardziej „jakościowo” skła-
dali je maturzyści czterech wi-
leńskich gimnazjów: na ponad  
2 proc. uzyskując wyniki w gra-
nicach 36-100 pkt (im. Jana  
Pawła II – 2,51; im. A. Mic-
kiewicza – 2,37; im. Wł. Syro-
komli – 2,22 i im. J. I. Kraszew-
skiego – 2,85 ). Spoza stolicy z 
podobnym wynikiem zdawali 
maturę absolwenci Gimnazjum 
w Niemenczynie (im. K. Par-
czewskiego – 2,15 proc. i około  
1 proc. uzyskując wyniki w gra-
nicach 86-100 pkt. Na 0,5 proc. 
(i powyżej) w tymże przedziale 
punktów składali egzaminy pań-
stwowe maturzyści stolicy oraz 
gimnazjaliści z Ejszyszek, Nie-
menczyna (im. K. Parczewskie-
go), Awiżeń, Egliszek (im. św. 
Jana Bosko), Kowalczuk (im. St. 
Moniuszki), Pogir, Białej Waki 

(im. E. Orzeszkowej) i Jaszun 
(im. M. Balińskiego).  

Najlepsze jakościowo wyniki 
absolwenci polskich szkół uzy-
skali tego roku z egzaminu z ję-
zyka angielskiego i rosyjskiego. 
Od paru lat są też lepsze wyniki 
z matematyki. Niestety, „trady-
cyjnie” słabe są oceny z takich 
przedmiotów jak fizyka, che-
mia, biologia, informatyka i na-
wet geografia. Wyniki powyżej 
40 proc. złożonych egzaminów 
na 36-100 pkt mają tego roku w 
swych świadectwach dojrzałości 
jedynie stołeczni gimnazjaliści z 
„Kraszewskiego” – 41,03 proc., 
Jaszun (im. M. Balińskiego) – 
41,18 i Dziewieniszek (im. A. 
Mickiewicza) – 60 proc., zaś w 
granicach 86 -100 pkt najwięk-
szy procent udało się zdobyć 
gimnazjalistom z Pogir (18,75), 
Jaszun (11,76) i „Kraszewskie-
go” (10,26).  

Józef Kwiatkowski odnoto-
wał, że spośród 818 tegorocz-
nych maturzystów polskich 
szkół, 810 przystąpiło do skła-
dania egzaminu z języka pol-
skiego. Jest to wyraz nie tylko 
szacunku dla języka ojczyste-
go, ale też zademonstrowanie 
naszej determinacji w dążeniu 
do tego, by język polski, przed 
10 laty wyrugowany z listy eg-
zaminów, powrócił na nią jako 
obowiązkowy, na co decyden-
ci od oświaty z MOiN nie chcą 
uparcie przystać.    

Nagradzanie najlepszych 
szkół i nauczycieli odbywało się 
z udziałem gości – sponsorów 
nagród. Już tradycyjnie swoich 
„najlepszych” pedagogów i pla-
cówki oświatowe nagradzali też 
przedstawiciele samorządów. 
Uroczystość swym występem 
urozmaicił zespół tańca „Sto 
uśmiechów” (kierownik Da-
nuta Grydź) z Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza i Szkoły-Przed-
szkola „Źródełko”. 

Janina Lisiewicz

Laury dla najlepszych
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SZKOŁY PODSTAWOWE TEŻ MAJĄ SWOJE WAŻKIE SUKCESY

M
arian Paluszkiewicz

NAUCZYCIELE TEGO ŚWIĄTECZNEGO DNIA BYLI W DOSKONAŁYM NASTROJU
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SZKOŁY LAUREATKI
1. Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (wśród 
szkół m. Wilna).
2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie 
(wśród szkół miast rejonowych).
3. Gimnazjum w Pogirach (wśród szkół rejonowych).
4. Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (wśród 
szkół rejonowych).  

 
SZKOŁY WYRÓŻNIONE  

Wśród  miast rejonowych:
1. Gimnazjum w Trokach.
2. Gimnazjum w Ejszyszkach.
3. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.  
Wśród szkół miasta Wilna:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
2. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.
Wśród szkół rejonowych:
1. Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach.
2. Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie.
3. Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach.
 

WYRÓŻNIONE  
SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach (rejon wileński).
3. Szkoła Podstawowa w Sużanach (rejon wileński).
4. Szkoła Podstawowa w Dajnowie (rejon solecznicki).

WYRÓŻNIENIA  
ZA AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNĄ 

1. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli  w Wilnie.
2. Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie.
3. Szkoła Lazdynai w Wilnie.
4. Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński).
5. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Su-
derwie (rejon wileński).
6. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
POLONIŚCI

1. Krystyna Witlicka – Gimnazjum w Mickunach.
2. Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K. Parczewskiego 
w Niemenczynie.
3. Łucja Minowicz – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w 
Wilnie.
4. Anna Jasińska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie.
5. Ilona Herman – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Ru-
dominie.
6. Krystyna Turkot – Gimnazjum im. M. Balińskiego 
w Jaszunach.
7. Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach.
8. Ludmiła Siekacka – Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
w Wilnie.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
LITUANIŚCI

1. Lilia Jeremiejewa – Gimnazjum w Rukojniach.
2. Irena Kropienė – Gimnazjum im. M. Balińskiego w 
Jaszunach.
3. Danguolė Vasiliauskienė – Gimnazjum w Trokach.
4. Halina Stankiewicz-Mordas – Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Wilnie.
5. Lina Spetylaitė – Szkoła  im. Sz. Konarskiego w Wilnie.
6. Marija Česonienė – Gimnazjum im. Wł. Syrokom-
li w Wilnie.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
MATEMATYKI

1. Jadwiga Bujel – Gimnazjum w Pogirach. 
2. Irena Kalinowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego 
w Niemenczynie. 
3. Anna Barkowskaja – Gimnazjum im. St. Moniuszki 
w Kowalczukach.
4. Nijola Siniawska – Gimnazjum im. św. Jana Bosko 
w Egliszkach.
5. Janina Nowicka – Gimnazjum  im. św. U. Ledóchow-
skiej w Czarnym Borze. 

6. Teresa Michniewicz – Gimnazjum  im. Wł. Syro-
komli w Wilnie.
7. Wiesława Dowejko – Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Wilnie. 
8. Irena Świglińska – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego 
w Solecznikach.
9. Wanda Raczyńska – Gimnazjum im. M. Balińskiego 
w Jaszunach.
10.  Raisa Nowickaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul w 
Butrymańcach.
11.  Wanda Talmont – Gimnazjum w Ejszyszkach.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
HISTORI

1. Alina Kiriłowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego 
w Niemenczynie.
2. Waleria Adamaitis – Gimnazjum im. ks. J. Obremb-
skiego w Mejszagole.
3. Robert Polakowski – Gimnazjum im. F. Ruszczyca 
w Rudominie.
4. Albert Wołk – Gimnazjum im. S. Batorego w Ława-
ryszkach.
5. Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie.
6. Waldemar Szełkowski – Gimnazjum im. J. I. Kra-
szewskiego w Wilnie.
7. Anna Nester – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w So-
lecznikach.
8. Laima Narodowskaja – Gimnazjum im. E. Orzeszko-
wej w Białej Wace.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
BIOLOGII-CHEMII

1. Tatjana Mincewicz – Gimnazjum im. T. Konwickiego 
w Bujwidzach (biologia).
2. Krystyna Wojciechowicz – Gimnazjum im. F. Rusz-
czyca w Rudominie (biologia).
3. Lucja Čečiotkinienė – Gimnazjum im. św. Kazimie-
rza  w Miednikach (biologia).
4. Margaryta Szpilewska – Gimnazjum im. A. Mickie-
wicza w Wilnie (biologia).
5. Ewelina Grycewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Wilnie (biologia).
6. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J. Śniadec-
kiego w Solecznikach (biologia).
7. Walentyna Ćwilik – Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
w Dziewieniszkach (biologia).
8. Danuta Mureikienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckie-
go w Solecznikach (chemia).
9. Ingrida Pawłowska – Gimnazjum im. M. Balińskiego 
w Jaszunach (chemia).
10. Marian Kuzborski – Gimnazjum w Trokach (che-
mia).
11. Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie (chemia).

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1. Renata Krasowska – Gimnazjum im. St. Moniuszki 
w Kowalczukach.
2. Żana Narbutienė – Gimnazjum  im. św. U. Ledóchow-
skiej w Czarnym Borze. 
3. Daiva Bernatavičienė – Gimnazjum w Trokach.
4. Maria Kleczkowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie.
5. Irena Litwinowicz – Gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza w Wilnie.
6. Aurelija Urbonavičienė – Szkoła  im. Sz. Konarskie-
go w Wilnie.
7. Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im. E. Orzeszko-
wej w Białej Wace. 
8. Regina Malinowskaja – Gimnazjum im. A. Krepsztul 
w Butrymańcach.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
JĘZYKA ROSYJSKIEGO

1. Jelena Gurskaja – Gimnazjum  w Zujunach.
2. Anna Czerniawska – Gimnazjum im. St. Moniuszki 
w Kowalczukach.

3. Tatjana Oskirko – Gimnazjum im. św. Jana Bosko w 
Egliszkach.
4. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Par-
czewskiego w Niemenczynie. 
5. Halina Untanienė – Gimnazjum im. Wł. Syrokom-
li w Wilnie.
6. Teresa Barkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokom-
li w Wilnie.
7. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszko-
wej w Białej Wace.
8. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach.
9. Stela Sankowska – Gimnazjum im. L. Narbutta w 
Koleśnikach.
10. Walentyna Jaglińska – Gimnazjum im. P. K. Brzo-
stowskiego w Turgielach.
11.  Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
w Dziewieniszkach.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
FIZYKI-INFORMATYKI

1. Danuta Golnis – Gimnazjum w Pogirach (fizyka).
2. Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Wilnie (fizyka).
3. Regina Nikrewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach (fi-
zyka).
4. Alina Špakauskienė – Gimnazjum w Pogirach (in-
formatyka).
5. Jolanta Andrukonienė – Gimnazjum w Ejszyszkach 
(informatyka).
6. Jelena Masalska – Gimnazjum im. św. R. Kalinow-
skiego w Niemieżu (informatyka).
7. Irena Giniewicz – Gimnazjum w Rukojniach (infor-
matyka).

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
MUZYKI-CHOREOGRAFII

1. Olga Krasodomska – Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Bezdanach (muzyka).
2. Irena Iljina – Gimnazjum im. św. St. Kostki w Pod-
brzeziu (muzyka).
3. Edward Mogilnickij – Gimnazjum im. H. Sienkiewi-
cza w Landwarowie (muzyka).
8. Iwona Grigienė – Gimnazjum w Połukniu (chore-
ograf).

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Alina Szyrwińska – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w 
Rudominie (geografia).
2. Valdemaras Sumskas – Gimnazjum w Awiżeniach 
(wf).
3. Mark Waitonis – Gimnazjum w Mickunach (wf).
4. Elwira Cejko – Gimnazjum  „Żeimiana” w Podbro-
dziu (rysunki, technologie).
5. Jolanta Borys – Gimnazjum Inżynieryjne  im. J. Lele-
wela w Wilnie (plastyka, technologie).
6. Waldemar Oleszkiewicz – Gimnazjum im.Wł. Syro-
komli w Wilnie (technologie).

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Elwira Lavrukaitienė – Szkoła Podstawowa im. A. Stel-
machowskiego w Starych  Trokach (klasy początkowe).
2. Irena Szostak – Progimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie (polonista).
3. Nadieżda Rusiecka – Progimnazjum im. Jana Pawła 
II w Wilnie (angielski).
4. Leokadia Kurdeko – Progimnazjum im. Jana Pawła 
II w Wilnie (matematyka).
4. Anna Grycewicz – Szkoła Podstawowa w Mościsz-
kach (religia). 
5. Łucja Łapszewicz – Szkoła Podstawowa im. M. Zdzie-
chowskiego w Suderwie (historia).
6. Henryka Pawlun – Szkoła Podstawowa w Sużanach 
(technologie).
7. Iwan Warsocki – Szkoła Podstawowa w Dajnowie 
(fizyka). 
8. Diana Markiewicz – Szkoła Lazdynai  w Wilnie (an-
gielski, metodyk teatru).

Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel
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Zadanie I
Poniżej zamieszczamy 15 pytań wraz 

z odpowiedziami, z których należy wy-
brać właściwą oraz krótko – w kilku zda-
niach – dać ocenę wydarzenia czy po-
staci.

1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000 
b) 1126 
c) 966 
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przy-

szłych i obecnych dziejów Polski i Pola-
ków w świecie

2. Bitwa wojsk książąt polskich 
pod Legnicą (koło Wrocławia) z roku 
1241  była obroną przed:

a) najazdem baronów niemieckich
b) nawałą turecką
c) „potopem szwedzkim”
d) Wikingami
e) Tataro - Mongołami
Oceń znaczenie tej bitwy dla dalszych 

losów Polski i Zachodniej Europy. 
3. Pierwszym historycznym władcą 

Państwa Polskiego (księciem polskim) 
był:

a) Władysław Herman
b) książę Witold
c) Mieszko
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
Oceń znaczenie powstania państwo-

wości polskiej w X wieku dla przyszłości 
narodu. 

4. Pierwszym, koronowanym w 
1025 r., królem Polski był: 

a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Jagiellończyk
e) Stefan Batory
Oceń znaczenie międzynarodowe 

uzyskania przez Państwo Polskie statu-
su samodzielnego Królestwa.

5. Unia Lubelska z 1569 r. ozna-
czała:

a) Połączenie Królestwa Polskiego z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim

b) Podporządkowanie Litwy Króle-
stwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesar-
stwa Niemieckiego

d) Utworzenie Rzeczypospolitej, 
wspólnego państwa  narodów polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego

e) Wprowadzenie pańszczyzny w Pol-
sce i na Litwie

Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubel-
skiej. 

6. „Potopem” w literaturze histo-
rii Polski nazywamy:

a) Zalanie państwa w czasie wielkiej, 
„stuletniej” powodzi w roku 1611

b) Wielkie bunty kozackie pod przy-
wództwem hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego

c) Najazd Szwedów na Rzeczpospo-
litą

d) Wojny inflanckie (liwońskie) Pol-
ski z Państwem Rosyjskim

e) Zniszczenie przez Polaków wo-
jennej floty szwedzkiej pod Gdańskiem

Oceń zdarzenie, które wybrałeś od-
powiadając na to pytanie.

7. Konstytucja 3 Maja 1771 r. 
była:

a) Pierwszą Konstytucją w ówczesnej 
Europie i drugą na świecie po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

b) Aktem uregulowania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Rosyj-
skim

c) Aktem znoszącym pańszczyznę w 
Królestwie Polskim i na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego

d) Zawarciem sojuszu politycznego z 
rewolucyjną Republiką Francuską

e) Kodeksem praw cywilnych w ów-
czesnej Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń jej znaczenie.
8. Trzy rozbiory Polski w latach 

1772 – 1793 – 1795 oznaczały:
a) Poparcie dla reform ustrojowych 

podjętych przez mieszczan i chłopów
b) Niewolę polityczną Polski przez 

123 lata
c) Wprowadzenie nowej konstytucji 

w zaborze rosyjskim
d) Zjednoczenie Ziem Polski i Litwy 

pod nowym rządem
e) Ideę europejskiego zjednoczenia 

nowoczesnych narodów

Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego
„Znam historię Polski”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo! 
Bieżący rok kończymy obchodami 150. rocznicy urodzin wybitnego polityka, męża stanu, który w dziejach Polski odegrał niezwykle do-

niosłą rolę – doprowadził do jej odrodzenia po 123 latach zaborów i niewoli – Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. A już w przyszłym 
roku będziemy obchodzili kolejną znamienną rocznicę w dziejach narodu, ściśle związaną z Marszałkiem – Stulecie Odrodzenia Państwa 
Polskiego. 

Jubileusze i rocznice skłaniają do spojrzenia wstecz, powtórki z historii, podsumowań, wyciągania wniosków.  Wkraczając w jubileuszo-
wy dla Państwa Polskiego rok, Związek Polaków na Litwie ogłasza Konkurs „Znam historię Polski”.  

Mając na celu zaangażowanie jak największej liczby uczestników w różnym wieku i o różnych zdolnościach i pasjach, proponujemy Pań-
stwu trzy zadania do wyboru. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedno z nich.

* odpowiedzi na pytania z dziejów Polski;
* praca pisemna, prezentująca ocenę tematu dotyczącego historii kraju, wybitnej osobowości lub wkładu Polaków do światowej skarbnicy nauki, 

kultury, wojskowości;
* przedstawienie prac fotograficznych, obrazujących zarówno miejsca ważne dla historii Polski jak i rozsławiające kraj pięknem architektury, 

przyrody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
Możecie Państwo wybrać jedną z nich:

„A’Polonia – wartości moich 
czasów” – w dniu 15 październi-
ka odbyła się w Domu Polskim w 
Wilnie prezentacja książki pod 
takim tytułem o Apolonii Ska-
kowskiej, kierowanym przez nią 
w ciągu 25 lat Centrum Kultu-
ry Polskiej na Litwie im. St. Mo-
niuszki i o ludziach, którzy wraz 
z panią dyrektor Centrum two-
rzyli wartości moich (swoich) 
czasów autorstwa dziennikarek 
wileńskich śp. Haliny Jotkiałło i 
Krystyny Adamowicz.  

Książka, na której stronach 
znalazło się również mnóstwo 
zdjęć jest swego rodzajem kalen-
darzem minionego ponad ćwierć-
wiecza, kiedy żeśmy bardzo czę-
sto mieli okazję używać słowa 
„pierwszy”, „po raz pierwszy”. 
Miała ku temu jak najbardziej 
prawo również pani Apolonia. To 
ona zapoczątkowała tradycyjną 
„Wigilię polską w Wilnie”, pierw-
sze kaziuki i dożynki – dziś po-
wszechnie odbywające się na Wi-
leńszczyźnie i goszczące w Polsce.

Wartości moich czasów
Je

rz
y 
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BOHATERZY I GOŚCIE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM „GRZEGORZANIE”
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Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla 
życia społecznego, politycznego i ekono-
micznego Polaków pod zaborami.

9. Legiony Polskie gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego (1797 - 1807) 
były:

a) Ochotniczym Wojskiem Polskim 
u boku wojsk Napoleona I utworzonym 
dla wspólnego wyzwolenia Polski spod 
władzy zaborców

b)  Armią zaciężną Cesarstwa Fran-
cuskiego

c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do 
wyzwolenia chłopów polskich z pańsz-
czyzny

d) Sojusznikami militarnymi Anglii 
i Austrii

e) Siłami dążącymi do zdobycia ko-
lonii dla przyszłego Państwa Polskiego 
na Madagaskarze

Oceń rolę i znaczenie powstania oraz 
walk Legionów Polskich w dziejach Woj-
ska Polskiego.

10. Polskie Powstanie Styczniowe 
1863 - 1864 r.: 

a) Pokonało armie zaborcze na ob-
szarze zaborów rosyjskiego i austriac-
kiego (Galicja)

b) Doprowadziło do ustanowienia 
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich

c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłasz-
czyło chłopów na posiadanej ziemi 

d) Wprowadziło po raz pierwszy po-
wszechny pobór do Wojska Polskiego

e) Zlikwidowało szkolnictwo pań-
stwowe w trzech zaborach (rosyjskim, 
pruskim i austriackim)

Oceń skutki i znaczenie Powstania 
Styczniowego (1863 - 1864) dla losów 
Polaków w zaborze rosyjskim.

11.  Legiony Polskie brygadiera 
Józefa Piłsudskiego (1914 - 1917) 
były: 

a) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu uzyskania autonomii Galicji oraz 
Wielkopolski

b) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu wywalczenia niepodległości Polski 

c) Oddziałami rewolucyjnymi dążą-

cymi do likwidacji nierówności klaso-
wych

d) Pomocniczymi jednostkami woj-
skowymi powołanymi początkowo dla 
ochrony linii kolejowych na froncie au-
striacko - rosyjskim

e) Częścią I Korpusu Polskiego w Ro-
sji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego

Oceń rolę i znaczenie Legionów Pol-
skich brygadiera Piłsudskiego dla przy-
gotowania kadr przyszłego Wojska Rze-
czypospolitej Polskiej.

12.  22 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski stanął na czele odradzają-
cego się Państwa Polskiego przyjmu-
jąc tytuł urzędu:

a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Pań-

stwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dzie-

le odbudowy, obrony i zjednoczenia Pań-
stwa Polskiego powstałego po 11  listo-
pada 1918 r. 

13. Traktat pokojowy kończący  
I wojnę światową w imieniu Polski 
(w Wersalu – Francja), zapewniają-
cy powstanie Odrodzonego Państwa 
Polskiego, podpisał:

a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich 
Józef Piłsudski

b) Przewodniczący Komitetu Naro-
dowego Polskiego Roman Dmowski

c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Ty-

tus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji 

gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobi-

stość (osobistości), które odegrały czo-
łową rolę  w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uza-
sadnij swój wybór.

14. „Cudem nad Wisłą” nazywa-
my:

a) Ocalenie Królestwa Polskiego 
przed wojskami szwedzkimi po bitwie 
pod Warką 7 kwietnia 1756 r., wygraną 

przez hetmana Stefana Czarnieckiego
b) Obronę warszawskiej reduty na 

Woli, w trakcie Powstania Listopadowe-
go 1831 r., przez oddziały gen. Józefa 
Sowińskiego

c) Zwycięstwo Wojska Polskiego 
nad armią bolszewicką pod Warszawą  
w dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.

d) Odzyskanie przez Polskę Pomo-
rza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez 
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10 
lutego 1920 r.

e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-
-litewskich nad Krzyżakami pod Grun-
waldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna) 
15 lipca 1410 r.

Wskaż, twoim zdaniem, jedną z naj-
ważniejszych zwycięskich bitew Wojsk 
Polskich na przestrzeni dziejów i uza-
sadnij swój wybór. 

15. W wyniku rozbicia armii pol-
skiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej te-
rytorium przez najeźdźców Polska 
utraciła na rzecz Związku Radziec-
kiego:

a) 30 proc. swego terytorium
b) 51 proc. terytorium
c) około ¼  przedwojennego obszaru
d) tylko obszary zamieszkałe przez 

mniejszości narodowe – Białorusinów i 
Ukraińców

e) obszary z dominującą ludnością 
wyznania prawosławnego

Wskaż, twoim zdaniem, najważniejsze 
przyczyny wybuchu II wojny światowej

Zadanie II 
Z pięciu tematów należy wybrać je-

den i rozwinąć go, dając jak najbardziej 
uzasadnioną odpowiedź (minimalny 
rozmiar pracy – dwie strony kompu-
terowe). 

Tematy prac twórczych: 
1. Kogo ze znanych mężów stanu, 

działaczy, polityków uważasz za najbar-
dziej zasłużonego dla Państwa Polskiego 
oraz narodu i dlaczego? 

2. Jakie wydarzenie w dziejach Pań-
stwa Polskiego, twoim zdaniem, było naj-
bardziej znamiennym i zaważyło na bie-
gu jego historii? 

3. Kto z wybitnych Polaków swoją 
działalnością, twórczością najbardziej 
rozsławił, twoim zdaniem, imię Polski 
w świecie? 

4. Jakie odkrycie, wynalazek czy ideę 
podarowane światu przez Polaka, uwa-
żasz za najbardziej ważne? 

5. W jakich bitwach stoczonych poza 
granicami kraju Polacy czynem potwier-
dzili hasło, które zdobiło powstańcze 
sztandary w XIX wieku: „Za wolność na-
szą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

Zadanie III
W konkursie fotograficznym należy 

przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-bia-
łych lub kolorowych, których treść ob-
razuje powyżej podane treści.

Odpowiedzi i prace twórcze mogą 
być indywidualne jak też zbiorowe, 
wiek uczestników Konkursu nie jest 
reglamentowany. Na Państwa odpo-
wiedzi i prace czekamy do 11 li-
stopada (decyduje data wysłania). 
Mogą być przesyłane pocztą na ad-
res: Wilno, ul. Naugarduko 76 lub 
drogą emailową: biuro@zpl.lt z do-
piskiem „Na konkurs”

Konkurs jest adresowany do obywa-
teli Litwy oraz Polaków zamieszkałych 
poza granicami Polski.

 Konkurs zostanie podsumowany do 
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150. 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zwycięzców czekają wartościowe na-
grody. Konkurs jest współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą poprzez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”. Nagrody 
zostaną wręczone podczas uroczystej gali 
podsumowania Konkursu. O jej dacie 
i miejscu poinformujemy zwycięzców i 
uczestników Konkursu dodatkowo.

Zapraszamy do aktywnego udziału w 
Konkursie – twórczej powtórce z ojczy-
stych dziejów, których znajomość jest nie 
tylko sprawą honoru, ale też daje nam 
świadomość swoich korzeni. 

Związek Polaków na Litwie

Z Apolonią Skakowską łą-
czy się również Festiwal Kultury 
Kresowej w Mrągowie – to ona 
w trakcie festiwalu „Pieśń znad 
Wilii” wybiera zespoły z Litwy. 
Ponadto to jej Centrum patronu-
je takiej miłej imprezie jak „Roz-
śpiewane przedszkole”, festiwal 
dzieci i młodzieży muzycznie 
uzdolnionych. Nie byłoby może 
w tym mnóstwie inicjatyw i funk-
cji nic dziwnego, gdyby Centrum 
nie było faktycznie reprezento-
wane przez jedną osobę. A tak 
jest, oczywiście, przy życzliwej, 
twórczej współpracy zespołów, 
kierowników placówek oświato-
wych, ludzi zaangażowanych i ak-
tywnych, również sławnych – jaką 
jest znana śpiewaczka operowa 
pochodząca z Landwarowa Tere-
sa Żylis-Gara, czy też niezrówna-
na Barbara Wachowicz. To m.in. 
ona nazwała ją A’Polonia. No i 
się okazało, że jeden człowiek w 
ciągu jednego życia może się przy-
czynić do organizacji tak wielu 
rzeczy. I nie tylko się przyczynić, 

ale też być ich pomysłodawcą i 
realizatorem, czuwającym nad 
każdym szczegółem. Utyskując 
na brak czasu warto przewerto-
wać książkę „A’Polonia – warto-
ści moich czasów” i zrozumieć, że 
czas dzielony (na coś i dla kogoś) 
się mnoży. A jeszcze ma Apolo-
nia czas na własną twórczość – 
jej wiersze znalazły się nie tylko 
w zbiorkach poezji, ale też stały 
się słowami piosenek, które wy-
konują zespoły z Wileńszczyzny. 
Szczególnie wiele ma ich w swym 
repertuarze zespół „Grzegorza-
nie”. No i posiada to subtelne 
wyczucie estetyki, wprost rygo-
rystyczne dbanie o każdy szcze-
gół. Bo uważa, że jak się coś robi, 
to ma być zrobione jak się należy.

Pani Apolonia autorkom 
książki, które towarzyszyły jej 
w ciągu minionych lat życia, w 
jej twórczej działalności uchyliła 
też nieco drzwi i okien do swojej 
prywatności. Kochająca siostra, 
mama, babcia, świekra – tyle ról, 
uczuć…

Jednak najważniejszym boha-
terem wspomnianej książki jest 
motyw ludzkiego współdziałania, 
służenia wspólnej sprawie – pol-
skiej, tu, na naszej ziemi. Bo tak 
już jest, że ktoś musi być tą siłą 
napędową, tym, komu bardziej od 
innych na czymś zależy i wtedy 
wystarczy kilka słów, przyjaznych 
gestów, koleżeńskiej prośby, nie-
kiedy też bardziej uargumento-
wanego „wpływu” i wiele da się 
zrobić. Kiedy patrzymy na zdję-
cia, na których ta drobna kobieta 
pełni tak różne funkcje, trudno 
się nie zdziwić, że ma taką siłę.

W wydaniu, jak w kalejdosko-
pie przewijają się lata, wydarzenia, 
ludzie… Tworzą obraz życiorysu 
kobiety, która we wczesnej młodo-
ści wytyczyła sobie cel i w ciągu ca-
łego życia konsekwentnie do niego 
dążyła. Był to szlachetny cel – słu-
żenia ojczystej kulturze, oświacie, 
promowaniu polskości, ojczystego 
języka. Bohaterka wytrwała w nim 
w ciągu kilku dziesięcioleci. I jest 
szczęśliwa! W wydaniu znalazła 

się też poezja bohaterki, jej rozwa-
żania i myśli na temat otaczającej 
jej rzeczywistości. Jest to też swo-
isty pomnik tym ludziom – często 
wielce zasłużonym dla ojczystej 
kultury, z którymi bohaterce dane 
było w życiu współdziałać i któ-

rym składa słowa podziękowania. 
Książka, licząca prawie 300 stron 
jest sympatycznie spisaną historią 
naszej społeczności w tym cieka-
wym okresie wielkich przemian. 

Janina Lisiewicz
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W dniu 17 października w 
Wilnie odbyła się XIV edycja 
konkursu „Mistrz ortografii”. 

Komisja w składzie: doc. dr 
Barbara Dwilewicz i doc. dr Ire-
na Masojć (wykładowczynie Li-
tewskiego Uniwersytetu Eduko-
logicznego) sprawdziła 39 prac 
pisemnych – dyktanda pt. „List 
z podróży”. Uczestnikami XIV 
edycji konkursu „Mistrz orto-
grafii”, tradycyjnie organizo-
wanego przez Stowarzyszenie 

Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna”, byli 
uczniowie ze szkół polskich re-
jonów: wileńskiego, solecznic-
kiego, trockiego oraz miasta 
Wilna. 

Honorowy tytuł: „Mistrza 
Ortografii” w XIV edycji kon-
kursu komisja postanowiła przy-
znać: Sabinie Pileikaitė z Gimna-
zjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie 
(polonistka Łucja Minowicz); II 
miejsce – Gintarė Dziminskaitė ze 

Szkoły im. Sz. Konarskiego w Wil-
nie (polonistka Lucyna Jaglińska); 
III – Aleksandrowi Pietkiewiczowi 
z Gimnazjum im. Wł. Syrokom-
li w Wilnie (polonistka Danuta 
Korkus).

Dodatkowo Komisja po-
stanowiła wyróżnić następu-
jących uczestników: Ernesta 
Gulbickisa z Gimnazjum im. 
K. Parczewskiego w Niemen-
czynie (polonistka Krystyna 
Rostowska), Kamilę Samaka-
lową z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie (polonistka 
Czesława Osipowicz); Natalię 

Mistrz ortografii

42 członków stołecznej rady 
(przeciwko – 5 i 1 głos został 
uznany za nieważny).

 Edyta Tamošiūnaitė jest 
pierwszą kobietą na tym sta-
nowisku. W jej gestii znajdą się 
kwestie oświaty oraz energety-
ki. Szczególnie te pierwsze  nie 
są jej obce, ponieważ  w swoim 
życiorysie ma pracę na stano-
wisku dyrektora szkoły, wice-
ministra oświaty, a jako radna 
obecnej kadencji należała do 
Komitetu Kultury, Oświaty i 
Sportu.

 Zapytana o  odczucia i 
priorytety na nowym stanowi-
sku wicemer powiedziała: „Je-
stem wdzięczna AWPL-ZChR, 
która jest przykładem uczci-
wej i odpowiedzialnej polity-
ki, za to, że zaproponowała mi 
objęcie tego stanowiska. Dziś 
mieszkańcy Wilna czekają na 
konstruktywną pracę i dobre 
decyzje na rzecz miasta. Cze-
kają na kompetentną, odpo-
wiedzialną i uczciwą pracę i 
jestem gotowa do spełnienia 
tych oczekiwań. Szczególną 

uwagę będziemy poświęcali 
dla obrzeży Wilna, doskona-
leniu infrastruktury przy pla-
cówkach oświatowych oraz za-
kończeniu, bardzo bolesnego 
dla wilnian, procesu zwrotu 
ziemi”.

Edyta Tamošiūnaitė od 
2002 roku pracowała jako dy-
rektor Gimnazjum  im. Ferdy-
nanda Ruszczyca w Rudominie. 
Od 2007 do 2013  –  w Admini-
stracji Samorządu Miasta Wil-
na, gdzie w latach 2007-2009 
pełniła funkcję zastępcy dy-
rektora Departamentu Kultu-
ry i Oświaty, od 2009 do 2011 
kierowała Wydziałem Kultury 
Fizycznej i Sportu w Departa-
mencie Kultury, Sportu i Tu-
rystyki, a od 2011 była zastęp-
cą dyrektora administracji. 
11 stycznia 2013 objęła sta-
nowisko wiceministra oświa-
ty i nauki, które piastowała do 
września 2014 roku. Ostatnio 
kierowała też biurem frakcji 
ECR (Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów) na 
Litwie.

Urbanowicz z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie (polo-
nistka Czesława Osipowicz); 
Śnieżanę Bogucką ze Szkoły-
-Centrum Wielofunkcyjnego w 
Mościszkach (polonistka Da-
nuta Czerniawska); Patrycję 
Gajszinową z Gimnazjum w 
Rudziszkach (polonistka Da-
nuta Tuniewicz).

Komisja gratuluje nagrodzo-
nym uczestnikom, dziękuje za 
udział wszystkim uczniom, któ-
rzy przystąpili do dyktanda oraz 
składa podziękowania na ręce 
nauczycieli polonistów, którzy 

przygotowali uczestników kon-
kursu. 

Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie 
„Macierz Szkolna” wszystkim 
uczestnikom wręczyło dyplo-
my za udział oraz książki. Lau-
reatom I-III miejsca przyznano 
dyplomy i nagrody rzeczowe, 
zaś osobom wyróżnionym – dy-
plomy i słowniki.

Konkurs został dofinanso-
wany przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach spra-
wowania opieki nad Polonią i 
Polakami za granicą.

CO NAM ZOSTAŁO Z IDEAŁÓW  
POWSTANIA STYCZNIOWEGO?

Jak rozdzielić dziedzictwo Zygmunta Siera-
kowskiego i Konstantego Kalinowskiego po-
między Litwinów, Polaków i Białorusinów i 
czy jest to konieczne? Dlaczego ideały wol-
ności z XIX wieku są dziś nadal aktualne? 
Jaką politykę historyczną Polska i Litwa po-
winna prowadzić w ramach Unii Europejskiej 
i czy jest w niej także miejsce dla Białorusi? 
Jak godnie upamiętnić bohaterów Powsta-
nia Styczniowego 1863/1864 roku, których 
szczątki odnaleziono w Wilnie?

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć 
uczestnicy panelu dyskusyjnego „Co nam zo-
stało z ideałów Powstania Styczniowego?”, 
który Instytut Polski w Wilnie,
Ambasada RP w Wilnie wspólnie z Uniwer-
sytetem Witolda Wielkiego oraz partnerami
organizują 24 października br. w Wilnie oraz 
25 października w Kownie. 

Wilno ma nową wicemer

Stanowisko wicemera Wilna 
objęła radna z ramienia AWPL-
-ZChR Edyta Tamošiūnaitė. 

Związek Polaków na Litwie 
podwójnie cieszy się  z tej no-
minacji, bowiem jest ona człon-

kiem Rady Związku. Nie może 
też nie budzić satysfakcji to, że 
na jej kandydaturę głosowało 

Kwesta na rzecz Rossy

Od ponad 25 lat Społeczny 
Komitet Opieki nad Starą Ros-
są zbiera środki na odnawianie 
pomników na wileńskiej Ros-
sie. W ciągu tych lat uczniowie 
polskich szkół oraz organiza-
cje społeczne z Wileńszczyzny 

brali aktywny udział w wio-
sennych i jesiennych pracach 
porządkowych na Rossie. Od 
kilku lat trwa też piękna akcja 
„Światełko dla Rossy”. W tym 
okresie odnowiono ponad 80 
pomników i wzniesiono 5 no-

wych. W większości pozyskane 
środki pochodziły od ofiaro-
dawców z zagranicy. W dniach 
1-2 listopada 2014 roku Spo-
łeczny Komitet Opieki nad 
Starą Rossą i Polskie Stowa-
rzyszenie Medyczne na Litwie 
zorganizowały pierwszą kwe-
stę na cmentarzach Wileńsz-
czyzny.

Społeczny Komitet Opieki 
nad Starą Rossą i Polskie Stowa-
rzyszenie Medyczne na Litwie 1 
listopada 2017 roku organizu-
je czwartą kwestę „Pomnikom 
Rossy” na cmentarzach Wi-
leńszczyzny. Wszystkich chęt-
nych wzięcia udziału w kweście 
zapraszamy do odbioru puszek 
do kwestowania w dniach 23, 
24, 25, 26, 27, 30 październi-
ka od godziny 8.00 do godzi-
ny 19.00 w DKP (Dom Kultury 
Polskiej) w Wilnie, w siedzibie 
Polskiego Stowarzyszenia Me-
dycznego na Litwie (ul. Naugar-
duko 76, pok. 105, wejście od ul. 
Kauno). Informacja pod nr. tel. 
868510604.

Koordynator kwesty,
Dariusz Żybort
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WICEMER EDYTA TAMOŠIŪNAITĖ
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„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. 

 
Program Międzynarodowego festiwalu teatralnego 

„VIII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” 
 19 – 23 października 2017 r. 

Czas Miejsce Spektakl 
19 października 

18:30 
Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 

Teatr na Pohulance 

„EMIGRANCI”	(aut.	Sławomir	Mrożek),		
reżyser	Piotr	Cyrwus		

(Polskie	Studio	Teatralne	–	Teatr	STUDIO,)	
Litwa)		OTWARCIE	FESTIWALU	

20 października 

13:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

 „KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina		

(Studio	Teatralne	“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	
Polskiej	“Dom	Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 

16:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„PRZESILENIE”	(aut.	Elżbieta	Lewak),		
reżyser	Elżbieta	Lewak,	Polska 

19:00 
 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„TAMARA	L	.”	(aut.	Kazimierz	Braun),	reżyser	
Kazimierz	Braun		

(Salon	Poezji,	Muzyki	i	Teatru,	Kanada) 
21 października 

15:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SZEWCY”	(aut.	Stanisław	Ignacy	Witkiewicz),	
reżyser	Stanisław	Melski		

(Polski	Teatr	Ludowy	we	Lwowie,	Ukraina)	
	

 
18:30 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SEKSMISJA”	(aut.	Juliusz	Machulski),		
reżyser	Agnieszka	Salamon		

(Teatr	AA	Vademecum,	Austria) 
22 października 

13:00 Pałac Kultury w Trokach 
Koncert zespołu folklorystycznego SZAMOTUŁY 

(Poznań, Polska) 
(Wstęp wolny) 

14:00 Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 

„KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina	(Studio	Teatralne	
“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	Polskiej	“Dom	

Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 
15:00 Wileński Teatr „Lėlė” „WDOWY“ (aut. ) reżyser Robertas Čuta  

(Teatr Królewski w Trokach, Litwa) 

18:00 Wileński Teatr „Lėlė” 

„DROGA”  
Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla		

(Towarzystwo	Teatralne	pod	Górkę,	Polska)			
ZAMKNIĘCIE	FESTIWALU	

23 października 

11:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”  
(aut. Kornel Makuszynski), reżyser Sławomir Gaudyn  
(Polskie Studio Teatralne w Wilnie – Teatr STUDIO, 

Litwa) 
 
Cena Biletu 3 € - dzieciom i młodzieży szkolnej, emerytom, 
                     5 € - bilet normalny 
Bilety odbywające  się w Teatrze na Pohulance  są też do nabycia w sieci TIKETA 
Informacja: +37065264613 
 
 

„PERŁY POLSKIEJ MUZYKI”
KONCERTY ORKIESTRY KAMERALNEJ „CAMERATA MAZOVIA”
Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Sochaczewskim Centrum Kul-
tury, dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego oraz 

Klasztorem Wniebowzięcia NMP w Wilnie serdecznie zapraszają na 
koncerty „Perły polskiej muzyki” w wykonaniu orkiestry kameralnej 

„Camerata Mazovia”.

Bezpłatne koncerty odbędą się:
21 października, o godz. 16.00, w Pałacu Rezydencji w Zatroczu 

(ul. Užtrakio 17, Troki).
22 października, o godz. 14.00 (po Mszy św. o godz. 13.00),  

w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie  
(ul. Pranciškonų 1A). 

Przed koncertem odbędzie się otwarcie wystawy o życiu św. Mak-
symiliana M. Kolbe, przygotowanej przez Instytut Polski w Wilnie 

oraz Instytut Pamięci Narodowej.

WYSTAWA  
„OJCIEC MAKSYMILIAN MARIA KOLBE. 

1894-1941”
W WILNIE

Niezwykłą i heroiczną historię życia ojca 
Maksymiliana Marii Kolbe przypomni wysta-
wa „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe. 1894-
1941”, którą organizuje w Wilnie Instytut 
Polski oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku.
 
Uroczyste otwarcie wystawy „O. Maksymilian 
Maria Kolbe. 1894-1941” odbędzie się w nie-
dzielę, 22 października br., o godz. 14.00 (po 
Mszy św. o godz. 13.00), w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie 
(ul. Pranciškonų 1A). Otwarciu wystawy to-
warzyszyć będzie koncert orkiestry kameral-
nej „Camerata Mazovia” z Sochaczewa, któ-
ra wykona koncert „Perły muzyki polskiej”. 
W programie uroczystości zabrzmią utwory 
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, 
czy Ignacego Jana Paderewskiego. Wystawa 
potrwa do 12 listopada br. Wstęp wolny.
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„Emigranci” (aut. Sławomir Mrożek). Reżyser: Piotr Cyr-
wus, kierownik artystyczny: Lilia Kiejzik. Polskie Studio Te-
atralne w Wilnie. Występują: Piotr Cyrwus, Edward Kiejzik. 

„Emigranci” – to dramat, w którym przedstawione są dwa 
odmienne światy: emigrantów, którzy porzucili swój kraj dla 
zarobku i całkiem odmienny świat osób, które wyjechały z po-
wodów politycznych. Los chciał, że intelektualista i robotnik 
są skazani na siebie. Spektakl ukazuje różnice i stereotypy, któ-
re utrudniają życie tych osób. Czas pokaże czy granice zosta-
ną przełamane.

Spektakl zaprezentowany będzie jako wspólny projekt 
artystyczny Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie - Teatru STUDIO i Teatru 
Polskiego w Warszawie im. Arnolda Szyfmana.

„Przesilenie” (aut. Elżbieta Lewak). Reżyser: Elżbieta 
Lewak, choreograf: Tomasz Kudłacz, reżyser wokalu: Moni-
ka Łada-Bieńkowska, producentka: Wiktoria Marzena Dą-
browska, grafik: Kaja Dulińska, fotograf: Jan Wodziński. 
Projekt twórców niezależnych (Polska). 

Jest taka noc w roku – noc najkrótszych ciemności. Święto 
ognia i wody, urodzaju i płodności. Noc ognisk, ziół i kwia-
tu paproci. Inspiracją do stworzenia spektaklu „Przesilenie” 
stała się „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskie-
go. Autor nawiązuje w niej do słowiańskiej tradycji świętowania wieczoru letnie-
go przesilenia, ale porusza też znaczenie relacji z Bogiem, naturą, drugim czło-
wiekiem i samą sobą. A taka refleksja w zabieganej codzienności współczesnego 
człowieka – współczesnej kobiety – jest dziś niezwykle potrzebna. Z tego powodu 
naturalnym wydaje się fakt, że wśród opowiadanych w „Przesileniu” historii nie 
zabrakło miejsca na opowieści kobiet współczesnych. Co łączy kobiety XXI wieku 
z pannami renesansowej polskiej wsi i prasłowiankami? Co je dzieli? Czego mogą 
się od siebie nauczyć i w jaki sposób mogą sobie pomóc? Między innymi te pytania 
chcemy zadać, ale szukać na nie odpowiedzi będziemy już wspólnie z widzami.

„Kartoteka” (aut. Tadeusz Różewicz). Reżyser: Lubow 
Siomczyna. Studio Teatralne „Ferdydurke” (Tomsk, Rosja). 
Występują: Aleksei Voitovich, Natalia Svada, Olga Gule-
vskaya, Evgeny Didenko, Liubov Semchina, Stanislav Do-
rabiallo, Margarita Ivnitskaia, Stanislav Wojewodka, Elena 
Zrazhevskaya.

„Kartoteka” – jest to dramat jednego z czołowych współcze-
snych polskich poetów i pisarzy – Tadeusza Różewicza (urodzo-
nego w 1924 r.). Utwór, napisany w końcu lat pięćdziesiątych, 
zaliczyć można do niezwykle ważnego nurtu dramaturgii – teatru 
groteski i absurdu. Forma ta – według autora – najlepiej nadaje 
się do pokazania współczesnego świata i sytuacji współczesnego 

człowieka. Każda scena, każdy gest ma symboliczne znaczenie, wymaga interpretacji, 
przy czym interpretacja ta nie może być jednoznaczna. Podajmy przykład – bohater leży 
w łóżku – jest zmęczony życiem, czy jest wobec niego zbuntowany, a może wszystko to 
mu się śni, lub tylko przypomina sobie swoje życie? Dramatyczne sytuacje, wewnętrzne 
napięcia i konflikty, przeżyte zdarzenia, które sprowadzone zostają w ostateczności do 
śmieszności, groteski, są metaforą ludzkiego życia, w którym tak trudno odnaleźć same-
go siebie. Człowiek zatraca się w absurdalności świata i już nie wiadomo kim właściwie 
jest... tak jak Bohater Kartoteki, który zatracił nawet swoje prawdziwe imię. 

„Tamara L.” (aut. Kazimierz Braun). Reżyser: Kazi-
mierz Braun, scenografia: Joanna Dąbrowska. Salon Poezji, 
Muzyki i Teatru (Kanada). Występują: Maria Nowotarska, 
Agata Pilitowska. 

Wszystko w tej sztuce ma swą funkcję i uzasadnienie. 
Autor misternie splótł obraz ze słowem traktując malarstwo 
Łempickiej jako element akcji. Każdy kolejno wyświetlony 
portret malarki odsłania jej nową twarz. Agata Pilitowska 
jako młoda Tamara jest świetna. Pasuje do tej roli zarówno 
zewnętrznie jak i wewnętrznie. Ze swobodą przechodzi od 
nagłych, histerycznych wybuchów do cichych zwierzeń. W 

pełni przeistacza się w drugiej części sztuki, gdzie gra lekarkę, córkę Tamary, 
która z cierpliwością i troską odpłaca swej niezbyt czułej matce za brak serca w 
młodości. Wewnątrz Tamary toczy się dramat malarza pragnącego wyzwolić się 
ze wszelkich ograniczeń. Jej świat błyszczy agresywnością i światłem, na które 
jest nadzwyczaj wrażliwa. To właśnie światło dostrzeżone w twarzy zakonnicy 
sprawiło, że zapragnęła ją sportretować. Nie znajdując wspólnego języka z Mat-
ką Przełożoną ucieka w cynizm i arogancję. Jest upojona własną sztuką i z nią 
wiąże ogromne ambicje. Postacie malarki i zakonnicy różni sposób postrzega-
nia światła, ale obydwie trawi ogień wewnętrzny, bo każda z nich na swój spo-
sób przeżywa dramat istnienia. 

„Seksmisja” (aut. Juliusz Machulski). Reżyser: Agnieszka Sa-
lamon, produkcja: Beata Paluch. Teatr AA Vademecum (Austria). 
Występują: Katarzyna Bartnik, Agnieszka Gęgotek-Osuch, Anna 
Hoenig, Joanna Kierońska, Beata Paluch, Monika Skwarczyńska, 
Ewelina Starościk, Dorota Subocz, Paulina Środa, Maximilian Jasiń-
ski, Andrzej Kieroński, Piotr Kwaśny, Adam Pietraszkiewicz, Paweł 
Wójcik, Paweł Wyziński.

W roku 1984 polityczna sytuacja w Polsce była bardzo trudna. 
Polacy tęsknili za odrobiną rozrywki i oderwania się od ponurej 
rzeczywistości. 

Młody polski reżyser Juliusz Machulski nakręcił w tym czasie 
swój drugi film pt. „Seksmisja”. Film ten w bardzo szybkim czasie 

osiągnął niesamowitą popularność, nie tylko w Polsce, ale także w innych wschodnioeu-
ropejskich krajach, a szczególnie w ZSRR. 

Film jest postapokaliptyczną utopią science fiction. Opowiada o świecie, w którym 
mężczyźni zostają całkowicie wyeliminowani przez broń genetyczną. Pozostają tylko ko-
biety, którym udaje się opracować metodę bezpłciowego rozmnażania się.

W tym świecie pojawiają się nagle dwaj mężczyźni, zahibernowani tuż przed wybu-
chem globalnej wojny, która zlikwidowała mężczyzn. W roku 2044 zostają wykopani w 
stanie zamrożenia przez zespół archeolożek. Mężczyźni po przebudzeniu postanawiają 
przywrócić światu dawny porządek. Film kończy się oczywiście happy endem.

Polonijny Teatr AA Vademecum zrealizował własną, sceniczną wersję „Seksmisji”, 
opartą w znacznej mierze nie na filmie, a na oryginalnym scenariuszu Juliusza Machul-
skiego, który nierzadko odbiega od bardzo dobrze znanej wersji filmowej.

Spektakl jest połączeniem dwóch światów: świata rządzonego przez kobiety i świata 
kółka gospodyń domowych. 

Ubogaceniem spektaklu jest polska muzyka ludowa, która komentuje i podkreśla wy-
darzenia dziejące się na scenie. 

„Szewcy” (aut. Stanisław Ignacy Witkiewicz). Reżyser: Sta-
nisław Melski, Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina).  

To dramat polityczny, w którym przedstawiona jest przy-
szłość społeczeństwa. Najstraszniejszą, tragiczną prawdą, któ-
ra jest ukazana w spektaklu, jest to, że ludzie, którzy doszli do 
władzy, stają się takimi samymi urzędnikami jak ci od których 
władza była przez nich zabrana. Każdy władca staje się tyranem 
i ciemiężycielem swego narodu. Dramat ukazuje, że każdy prze-
wrót jedynie pogarsza sytuację i nic nie zmienia. 

„Wdowy” (aut. Sławomir Mrożek). 
Reżyser: Robertas Čuta. Teatr Królewski 

w Trokach. Spektakl w języku litewskim.
Akcja spektaklu toczy się w kawiarni o miernej reputacji. W 

kawiarni pojawiają się dwie wdowy, które właśnie pochowały 
swych mężów. Spędzając lekko swój czas w towarzystwie, wspo-
minają o swych mężach nieudacznikach, którzy rzekomo zgi-
nęli walcząc na szpady. Jednakże wdowy są przekonane, że tak 
naprawdę jeden z nich umarł – bo zapomniał szalika i się prze-
ziębił, a drugi – nie zjadł śniadania. 

Po co jednak wdowy szły do kawiarni? Na spotkanie z ko-
chankami, którzy także, jak się okazało, są pochowani.                                                       

„Droga” – spektakl muzyczny Wojciecha Młynarskiego i Je-
rzego Derfla. Spektakl w wykonaniu samego kompozytora i Sta-
nisława Górki, wielokrotnie z sukcesem grającego już w Wilnie. 
Założyciel formacji pan Stanisław Górka jest absolwentem Wy-
działu Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz 
profesorem w tejże sławetnej uczelni. Od 1992 roku prowadzi 
Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”. Przez 27 lat był związany z 
prześwietnym Teatrem Współczesnym w Warszawie. Prawdziwy, 
czyli telewizyjny rozgłos przyniosła mu ostatnimi czasy rola sym-
patycznego kościelnego Zbyszka w serialu „Plebania”. 

„Przygody Koziołka Matołka” (aut. 
Kornel Makuszyński). Reżyser: Sławomir Gaudyn, kierownik 
artystyczny: Lilia Kiejzik. Polskie Studio Teatralne w Wilnie.

Spotkać teraz komiks Makuszyńskiego i Walentynowicza na ryn-
ku jest praktycznie niemożliwe, więc młodzież z Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie, mogła go czytać, jeśli znalazła na strychu u 
rodziców. Przedstawienie jest kolorowe, śmieszne, zrobione w formie 
teledysku. Tam bardzo szybko zmieniają się sceny i dziecko nie ma 
czasu na nudę, jest dużo piosenek, dużo muzyki. W Londynie ro-
biłem Koziołka trzy razy, to te dzieci polsko - angielskie nie bardzo 
rozumiejąc po polsku, bawiły się świetnie. Przedstawienie można 
zrozumieć nie rozumiejąc języka, wystarcza kolor, obraz i muzyka. 

Już 19 października w Wilnie zostanie zainaugurowana 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”, 
którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik. To kulturalne wydarzenie objął patrona-
tem marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Repertuar tegorocznej edycji dzięki swojej różnorodności potrafi zaciekawić i zadowolić 
widza o różnych gustach i w różnym wieku. Warto skorzystać z okazji, by zapoznać się z twórczością rodaków zarówno z Polski, jak też 
zamieszkałych w innych krajach, dla których twórczość, teatr jest jednym z łączników z Macierzą, polską kulturą i ojczystym językiem. 
Poniżej zamieszczamy anonse festiwalowych spektakli.

„Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”


