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PRZED ZŁOŻENIEM WIEŃCÓW

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska wraz z przedstawicielami placówki
dyplomatycznej odwiedziła Ejszyszki, gdzie przy Pomniku Powstańców Styczniowych z gospodarzami
rejonu złożyła wieniec. Działania powstańcze bezpośrednio dotyczyły Ziemi Ejszyskiej i jej mieszkańców.
Dwie granitowe stele tworzące pomnik symbolizują dwa narodowe państwa: Polskę i Litwę, a cztery stopnie
postumentu odmierzają cztery wieki wspólnej historii. Na stelach znajduje się napis w językach polskim i
litewskim: „Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy poświęcili swe życie, abyśmy żyli w wolnej i sprawiedliwej
ojczyźnie 1863-1864”.
JAK TRWOGA,
TO DO BOGA
Doskonale znamy to powiedzenie, którym określamy zachowanie tych, co to o istnieniu Stwórcy
przypominają sobie dopiero wtedy, kiedy stają bezsilni przed problemem czy troską. Takim wydał
się być w miniony wtorek mer Wilna, liberał, którego partia dalece
nie zawsze działa zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego. Ale
szukać sprzymierzeńca w słusznej

sprawie, to przecież nie grzech.
Więc mer, najwidoczniej wiedziony
tą myślą, zwrócił się do arcybiskupa Gintarasa Grušasa, by Kościół
przyczynił się do nakłaniania wilnian do aktywniejszego udziału w
renowacji domów wielomieszkaniowych oraz podwórzy. Mer przyznaje, że sporo wilnian pozytywnie
odbiera idee renowacji – zarówno
bloków jak i placyków przy nich,
ale jest też wielu wątpiących, do
których z trudem docierają argu-

menty w rodzaju rozklejonych w
mieście reklam, głoszących, że
„Odnowione podwórze ożywa”.
A miasto na ten cel jest skłonne
przeznaczyć 95 mln euro (nie lubimy być skromni i oszczędni –
stawiamy na milionowe wydatki.
Jako przykład może posłużyć „ratowanie” góry Giedymina, którego
koszty austriaccy specjaliści ocenili na trzykrotnie mniejszą kwotę)
– 10 euro na 1 m kw. Ale to nie
zachwyca wilnian, którzy nawet

w renowacji bloków niezbyt się
lubują: z 403 zrenowowanych na
Litwie w ubiegłym roku, w Wilnie
było zaledwie 48. Przeznaczono
na to 18,5 mln euro, z których 2/3
kwoty musieli uiścić mieszkańcy.
Czy Kościołowi uda się zaktywizować te procesy? Mer nie łudzi się,
że „agitacja” będzie się odbywała
podczas nabożeństw. O konkretach, jak zaznaczył arcybiskup,
jeszcze będzie mowa. A może by
tak poprosić Kościół o wsparcie w

jeszcze kilku sprawach. Być może,
jako instytucja ciesząca się praktycznie największym autorytetem
w państwie, mógłby np. wpłynąć
na budowę stadionu narodowego?
A może nawet zdołałby poruszyć
sumienie urzędników i wreszcie
Wilno by się uporało z ciążącym
od kilku dziesięcioleci zwrotem
ziemi prawowitym właścicielom?
Byłby to wspaniały prezent dla wilnian z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Litwę.
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MER ZDZISŁAW PALEWICZ Z AMBASADOR URSZULĄ DOROSZEWSKĄ PRZY POMNIKU W EJSZYSZKACH

22 stycznia, w ramach obchodów 155. rocznicy Powstania Styczniowego,
ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska odwiedziła rejon solecznicki.
W Ejszyszkach przedstawiciele Ambasady RP wraz z gospodarzami rejonu
oddali hołd powstańcom oraz wzięli udział w akademii upamiętniającej
Powstanie w Domu Polskim.
skach widnieją słowa w języku
polskim i litewskim – „Pamięci bohaterów tej ziemi, którzy
poświęcili swe życie, abyśmy
żyli w wolnej i sprawiedliwej
Ojczyźnie 1863-1864”.
Miejsce ustawienia monumentu zostało wybrane nieprzypadkowo, bowiem właśnie na
tym placu w XIX wieku ejszyski
wikariusz ks. Józef Horbaczewski jako pierwszy w powiecie

lidzkim ogłosił Manifest Rządu Tymczasowego. Tu gromadzili się powstańcy, prowadzeni
przez Ludwika Narbutta – syna
Teodora Narbutta, architekta
kościoła w Ejszyszkach. W szeregach powstańczych był m.in.
słynny włoski malarz Michał Elwiro Andriolli – ilustrator dzieł
Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego, Józefa Ignacego
Kraszewskiego…

poświęcając się gospodarstwu.
Młodszy brat Ludwika,
Bronisław, pisał o nim w swoim pamiętniku: „Widziałem
go w 1860 roku w Lidzie. Był
niewielkiego wzrostu, szczupły, blondyn, nieco łysy, z melancholijnym wyrazem na twarzy. Wielki zdrowy rozsądek,
uczciwość, miłość dla ludzi – to
były główne jego zalety, skromny w ułożeniu, chętny zawsze
dla każdego z pomocą”. Był
członkiem konspiracji w Armii Imperium Rosyjskiego, poprzedzającej wybuch Powstania
Styczniowego.
Po wybuchu Powstania Ludwik Narbutt jako jeden z pierwszych w rejonie Lidy stanął do
walki. 2 lutego 1863 roku wyruszył do Puszczy Rudnickiej na
czele świeżo sformowanego oddziału, w składzie którego, oprócz
niego, był jego brat i sześciu chłopów.
Narbutt cieszył się dobrą opinią w okolicy, dzięki czemu oddział ziemiańsko-włościański
szybko urósł w siłę. Do jego oddziału dołączył, między innymi,
Michał Elwiro Andriolli z kilkoma swoimi poddanymi. Oddział
Ludwika Narbutta wspierała
również jego siostra Teodora.
Oddział Narbutta stoczył
szereg potyczek z wojskami carskimi, zadając nieprzyjacielowi
dotkliwe straty. 16 lutego 1863
roku Narbutt zaatakował rosyjski pociąg pod Marcinkańcami
i odbił wiezionych rekrutów. W
dniu 9 marca 1863 roku doszło
w okolicach stacji kolejowej Rudziszki do bitwy 100-osobowego oddziału Ludwika Narbutta
z trzema rotami piechoty rosyjskiej i sotnią kozacką pod komendą Wimberga. Rosjanie,
zaatakowani znienacka, pierz-
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Powstanie Styczniowe wybuchło w styczniu 1863 roku w
Królestwie Polskim, a po miesiącu – na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Objęło swym zasięgiem tereny obecnej Polski, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. Mimo
początkowych sukcesów, niestety, zakończyło się klęską jesienią 1864 roku. W litewskiej
odsłonie Powstania zaistniała
również Ziemia Ejszyska. To
w hołdzie ziomkom-powstańcom oraz wszystkim uczestnikom znamiennego zrywu ku
niepodległości z lat 1863-1864
w centrum Ejszyszek w styczniu 2014 roku został odsłonięty pomnik. Cokół monumentu
tworzą cztery stopnie, symbolizujące 400 lat wspólnej historii
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego – każdy, jako jedno stulecie połączonych dziejów. Wznoszące się
nad postumentem stele – to
symbole dwóch współczesnych
państw – Litwy i Polski, ukoronowane godłami państwowymi
– Orłem i Pogonią. Stele są połączone dzwonem, którego bicie ma przypominać teraźniejszym i przyszłym pokoleniom
o bohaterach Powstania Styczniowego, sławnej przeszłości i
wspólnej historii, a jednocześnie przywoływać do działań
na rzecz przyszłości. Na obeli-

W dniu 22 stycznia 2018
roku – 155. rocznicy Powstania
Styczniowego – u jego podnóża
odbyła się ceremonia składania
wieńców – oddania hołdu powstańcom. Wzięli w niej udział
przedstawiciele Ambasady RP w
Wilnie na czele z ambasador RP
na Litwie Urszulą Doroszewską,
władz rejonu wraz z merem, prezesem Solecznickiego Oddziału
Rejonowego Związku Polaków
na Litwie Zdzisławem Palewiczem, mieszkańcy miasteczka i
okolic, którym Pani ambasador
podziękowała, za pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego.
Po złożeniu wieńców uczestnicy ceremonii udali się do
Domu Polskiego w Ejszyszkach
na uroczystą akademię. Zebrani wysłuchali poetycko-historycznej prezentacji dziejów Powstania Styczniowego na tych
terenach przygotowanej przez
uczniów polskiego gimnazjum w
Ejszyszkach pod kierunkiem polonistki Wacławy Iwanowskiej).
Uczniowie przedstawili
zarys historyczny Powstania
oraz życiorys jednego z przywódców ruchu narodowowyzwoleńczego – Ludwika Narbutta. Pochodzący z polskiej
rodziny szlacheckiej Narbutt
uczył się w szkole pijarów w Lidzie. Za udział w konspiracji w
1850 roku został aresztowany
w Wilnie i w marcu 1851 roku
karnie wcielony do wojska rosyjskiego. Uczestniczył w walkach na Kaukazie, gdzie został
odznaczony za odwagę Orderem św. Anny 4 stopnia.
Na Litwę Ludwik Narbutt
wrócił w 1860 roku, w stopniu
podporucznika. W 1861 roku
ożenił się z młodą wdową Amelią z Kuncewiczów Siedlikowską.
Zamieszkał w Sierbieniszkach

GIMNAZJALIŚCI Z EJSZYSZEK PODCZAS UROCZYSTEJ AKADEMII
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Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskiego
w Ejszyszkach
***
Oddając hołd uczestnikom i
przywódcom Powstania Styczniowego w dniu jego 155. rocznicy ambasador RP na Litwie
Urszula Doroszewska oraz attaché wojskowy Ambasady RP
w Wilnie, pułkownik Mirosław
Wójcik złożyli wieńce na grobie rodzinnym jednego z przywódców Powstania – Aleksandra Oskierki na Rossie.
Delegacja Związku Polaków
na Litwie tradycyjnie uczciła
pamięć uczestników Powstania
Styczniowego składając wieńce pod krzyżem – symbolicznej
mogile przywódców Powstania
na placu Łukiskim w Wilnie.
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Jego talent miał niejedno imię…
Marian Dźwinel

chli tracąc sporo ludzi i sprzętu.
Kolejne bitwy i potyczki stoczono pod Nowym Dworem, Piłownią, koło Berszt, pod Kowalkami, nad jeziorem Dumbla.
5 maja 1863 roku w okolicach jeziora Pielasa, koło Dubicz,
oddział Narbutta został rozbity. W wyniku zdrady jednego
z mieszkańców Dubicz, który wskazał Rosjanom drogę do
obozowiska powstańców, śmierć
poniósł bohaterski dowódca oddziału i kilkunastu powstańców,
wielu dostało się do niewoli, a
pozostali poszli w rozsypkę…
Dalszy ciąg spotkania na
nucie patriotycznej kontynuowały dziewczynki z zespołu
„Fantazja” – wykonały piosenkę „Jest taki kraj”.
Zabierając głos ambasador
RP na Litwie Urszula Doroszewska powiedziała: „Jest dla
mnie wielkim zaszczytem, że w
155. rocznicę Powstania Styczniowego jestem w historycznych Ejszyszkach, których los
był związany z Powstaniem. W
znajdującej się pobliżu Puszczy
Rudnickiej odbywały się walki.
Przejeżdżali tędy różni znani
bohaterowie Powstania Styczniowego. Było ono bardzo ważne w naszych dziejach – Polski,
Litwy i Białorusi. Jest to nasza
wspólna historia”.
Mer rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz zwracając
się do uczestników obchodów
powiedział: „(…) historia udowodniła, że mimo porażki Powstania Styczniowego, było ono
zwycięskie dla narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.
– Bez tamtych zrywów nie
byłoby 1914 i 1918; bez tamtej ofiary nie byłoby 1920 i
1944; bez tamtej krwi nie byłoby 1989 i 1991. Nie byłoby
wolnej Polski i wolnej Litwy –
mówił Zdzisław Palewicz.
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„WILEŃSZCZYZNA” ODDAŁA HOŁD SWEMU ZAŁOŻYCIELOWI

Gdyby żył, 25 stycznia br.
śp. Jan Gabriel Mincewicz obchodziłby 80. urodziny. Ten jubileusz został uczczony koncertem
i wspomnieniowym wieczorem w
ubiegłą sobotę w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie.
Wspaniałą arią – „Chórem
niewolników” z opery „Nabucco” Giuseppe Verdiego w wykonaniu chóru Reprezentacyjnego
Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” została zainaugurowana wspomnieniowa
uroczystość, poświęcona pamięci Jana Gabriela Mincewicza „W
krainie życia”. Zabierając głos,
ksiądz Tadeusz Jasiński przeprowadził pewne paralele: ten
utwór Verdiego był w niełatwym
historycznym okresie nieoficjalnym hymnem Włoch, podobnie
jak utwór śp. Mincewicza „Wileńszczyzny drogi kraj”– jest
nieoficjalnym hymnem naszej
małej Ojczyzny, obaj twórcy żyli
78 lat – Jan Gabriel Mincewicz
odszedł 7 grudnia 2016 roku.
Potrafił, dzięki swojej ogromnej
pracowitości i talentowi, przeżyć życie niezwykle treściwie.
Jego sukcesy i osiągnięcia, jak
zaznaczył ksiądz Tadeusz oraz
inni mówcy, którzy tego wieczoru zabierali głos, miały swe
podłoże w wielkiej wierze i kroczeniu przez życie z imieniem
Boga. Wspólna modlitwa – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– zaintonowana przez ks. Tadeusza, była ofiarą zebranych,
czcząc jego pamięć.
Tak naprawdę trudno jest
ocenić, co wynikało z wygłoszonych referatów, osobistych
wspomnień ludzi, którzy znali
śp. Mincewicza, jaka z dziedzin,
w których się udzielał, była dla
niego najważniejszą. Do każdego podejmowanego obowiązku
czy pasji podchodził z niezwykłą powagą, precyzją, całkowitym zaangażowaniem. Był pedantem, w dobrym tego słowa
znaczeniu i dążył do perfekcji.
Miał swoje twarde przekonania
i jasne cele, od których nic nie

mogło go odwrócić, czy zmusić
im się sprzeniewierzyć. Takim
dał się poznać jako muzyk – organizator, kiedy osobiście musiał dopilnować nie tylko całości wykonania, ale też każdego
szczegółu. Takim był jako polityk, który nie dawał się nagiąć
do zmiany zdania, jeżeli to miało kolidować z jego wewnętrznym przekonaniem. Takim był
w sprawach wiary, w pragnieniu
przybliżania jej młodzieży…
W każdej z tych dziedzin potrafił się wykazać jako praktyk.
Swój talent muzyczny, poetycki, kompozytorski wykorzystał
do napisania utworów, w których wyjątkowo, bo najwidoczniej sercem, czuł w jakie słowa i
w jaką melodię ubrać miłość do
ziemi ojczystej; tworzenia zespołów. To jego zespół dziewczęcy „Stokrotki” był w latach
70. kilkakrotnym laureatem
prestiżowego konkursu „Dainų
dainelė”. A jeszcze była (i jest)
„Jutrzenka” i dzieło jego życia –
Reprezentacyjny Polski Zespół
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”,
który od pierwszego koncertu w
maju 1981 roku podbijał serca
widzów, bez przesady rzec można, na całym świecie. Jego droga koncertowa prowadziła spod
Wilna, z Niemenczyna przez
Polskę, kraje Starego Kontynentu, Wielką Brytanię do Stanów Zjednoczonych Ameryki i
Australii.
To on zapoczątkował wśród
polskich zespołów ludowych
wystawianie programów-widowisk. W pamięci widzów jest
żywy heroiczny program „Z dymem pożarów”; obrazki folklorystyczne, odzwierciedlające nasze tradycje i obyczaje „Wesele
wileńskie”, „Noc Świętojańska”
i wiele innych.
Ogromną zasługą śp. Mincewicza jest to, że nie tylko rozumiał wagę zachowania regionalnych pieśni, ich propagowania,
ale osobiście się przyczynił do
ich zbierania, opracowania i
wydania (w 1992 r. ukazał się

„Zbiór polskiego folkloru Ziemi Wileńskiej”, zawierający 120
pieśni, zostały nagrane dwie
płyty). Wymagało to ogromnej
skrupulatnej pracy i on się tego
podjął.
Był ponadto pedagogiem z
powołania. Swego nauczyciela
muzyki doskonale do dziś pamiętają i z wielkim sentymentem i wdzięcznością wspominają jego byli uczniowie z Nowej
Wilejki i Niemenczyna. Uczył
ich rozumieć i kochać muzykę,
uczył ich religii i praktykowania wiary, zakładając nielegalne wówczas kółka religijne. No
i miał dla swoich uczniów czas,
wybierał się z nimi na bliższe i
dalsze wyprawy, obcując z młodzieżą, kształtując jej światopogląd.
Również w trosce o młode
pokolenie ułożył szereg podręczników do nauczania muzyki dla polskich szkół. Bo oświata
w języku ojczystym, jej znaczenie dla społeczności polskiej na
Litwie była jego wielką pasją i
obowiązkiem zarówno jako społecznego działacza – był przez
kilka (bodajże najtrudniejszych, jak zaznaczył europoseł
Waldemar Tomaszewski) lat
prezesem Związku Polaków na
Litwie, prezesem Wileńskiego
Rejonowego Oddziału ZPL; polityka – w ciągu trzech kadencji był posłem na Sejm Litwy i
pracował w komitecie oświaty i
nauki; urzędnika, kiedy piastując stanowisko wicemera rejonu
wileńskiego miał w swej pieczy
sprawy oświatowe.
O prawa rodaków jako autochtonicznej mniejszości narodowej, o tradycyjny model
szkoły polskiej na Litwie potrafił walczyć zarówno tu, na
Litwie, jak i na forach międzynarodowych, m.in. reprezentując Litwę w Radzie Europy. Nie
unikał ostrych tematów, zabierał głos i wypowiadał swoje zdanie nie zważając na koniunkturę czy polityczną poprawność.
Co roku, uczestnicząc w kon-

ferencjach „Polskie dziecko – w
polskiej szkole” (organizowanych przez Wileński Rejonowy
Oddział ZPL) potrafił zauważyć i zaakcentować priorytetowe
kwestie w danym okresie.
Dążąc do zgłębiania wiary ukończył studia teologiczne zdobywając tytuł doktora,
chciał i potrafił zachęcić ludzi
do głębszego zastanowienia się
nad wiarą. A wydając książkę wspomnień „Pod prąd” dla
wielu odkrył prawdę, że właśnie „pod prąd” warto iść w imię
osiągnięcia celu.
Był doskonałym organizatorem. Świadczy o tym nie tylko
„życiorys” „Wileńszczyzny”,
ale też drugiego jego dzieła – Festynu Kultury Polskiej „Kwiaty
Polskie”.
O tych i wielu innych aspektach działalności twórczej
śp. Jana Gabriela Mincewicza
podczas wieczoru mówili prezes-dyrektor Centrum Kultury
Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki Apolonia Skakowska,
poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, współpracujące z nim na
niwie muzycznej panie Alicja
Rusiecka i Janina Łabul oraz
Michał Treszczyński (zaprezentowali oni bogaty w fakty
historyczne referat obejmujący rozległy okres), dziennikarze (m.in. Walenty Wojniłło
podkreślił rolę śp. Mincewicza
jako jednego z pierwszych kronikarzy, który kręcił amatorskie
filmy z koncertów i wyjazdów
z młodzieżą). O współpracy z
nim mówili goście z Polski – Towarzystwa Miłośników Wilna i
Ziemi Wileńskiej – Józef Szyłejko i Władysław Korowajczyk;
współpracownicy – mer rejonu
wileńskiego Maria Rekść i kierownik wydziału oświaty samorządu rejonu wileńskiego Lilia
Andruszkiewicz. O wsparciu,
jakie udzielał dr Jan Gabriel
Mincewicz w tworzeniu wyższej polskiej uczelni w Wilnie
mówił prof. Romuald Brazis…
A ze sceny brzmiały jego
utwory i te, które ocalił od zapomnienia. W tańcu i piosence popisywało się nowe, młode
i starsze pokolenie „Wileńszczyzny” oraz wspaniałe dzieciaki z „Jutrzenki”, będące pod
opieką niezrównanej choreograf
Leonardy Klukowskiej, która
jako tancerka, a później choreograf towarzyszyła założycielowi „Wileńszczyzny” – zespołu,
który ma już za sobą 35-letni
twórczy dorobek.
Pamięć o śp. Janie Gabrielu Mincewiczu przetrwa w jego
utworach, książkach – pokłosiu talentu i tytanicznej pracowitości.
Janina Lisiewicz
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ROK 1939
Nowa Wilejka, to nieduże
miasteczko, szybko przekonało się czym jest nadchodząca
wojna, bo już w jej przededniu, 26 sierpnia była przepełniona rezerwistami. 27 sierpnia ogłoszono zbiórkę do
kopania rowów ochronnych.
29 sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego do
wojska zostaje powołany dyrektor szkoły nr 1 Eugeniusz
Królikowski, zastępuje go pan
Siewruk.
30 sierpnia 1939 roku w
Polsce, przez prezydenta RP
Ignacego Mościckiego, zostaje
ogłoszona powszechna mobilizacja mężczyzn do lat 40. Więc
zdolni do noszenia broni meldują się w swoich jednostkach
lub w innych wyznaczonych
miejscach. Józef Rzepiela, burmistrz Nowej Wilejki, poszedł
do wojska, na jego miejscu
urzęduje radny pan Mackiewicz. J. Rzepiela, ostatni polski burmistrz Nowej Wilejki,
jest na liście zamordowanych
w Katyniu.

NA DWORCU
ROZKŁAD
TYLKO PO LITEWSKU,
ZASZŁA ZMIANA
SZYLDU NA
POCZCIE,
JEST W JĘZYKU
LITEWSKIM – PAŠTAS

LATA WOJNY I OKUPACJI
Pierwszego września 1939
roku, piątek. Wojna. Wystrzały
armatnie słychać coraz bliżej,
huk samolotów spowodował,
że schowaliśmy się do piwnicy. Tego dnia dzieci do szkoły
nie poszły.
Bombowce niemieckie następnego dnia rzuciły bombę
koło domu Władysława i Heleny Zumbrzyckich. Codzienne
życie przerywają alarmy lotnicze, nad koszarami obserwowano bombowiec. Odczuwają się
problemy z cukrem.
Zajęcia w szkole rozpoczęły
się dopiero 11 września. Funkcje dyrektora Szkoły Powszechnej nr 1 tymczasowo pełni pan
Węgrowicz.
Już następnego dnia alarm,
dzieci prowadzą przeczekać
do pobliskich zarośli przy ul.
Szkolnej (Akacijų g.). Gimnazjum im. św. Kazimierza, znajdujące się przy torach kolejowych, lekcje tego dnia również
rozpoczęło w naszym gmachu.
A trzynastego września inspektor kazał mi pełnić rolę
kierownika szkoły, więc układam plan zajęć.
(O losach autorki rękopisu
„Zarysu dziejów Nowej Wilejki” L. Ussowicz, jest podane
szerzej do dyspozycji czytelnika na łamach „Magazynu Wileńskiego” 2016/3 w artykule
„Żyła wedle: „Nauczyciel musi
wciąż promieniować”).
15.09.1939 W Drukarni
Artystycznej „Grafika”, Wilno ul. Tatarska 22, nakładem
szkół powszechnych w Nowej
Wilejce przy współudziale Zarządu Miejskiego w Nowej Wilejce i Wydziału Powiatowego
w Wilnie wydano 1część (34

strony) „Zarysu dziejów Nowej Wilejki”. Reszta pracy nie
doczekała się wydania z powodu rozruchy wojennej. Oto jak
ubolewa nad tym w pamiętnikach autorka.
01.11. Poszłam do „Grafiki”, tam zgliszcza i popioły z
mojej pracy, bolszewicy drukarnię w piecu palili, maszyny i
czcionki wywieźli do Rosji. Co
się dało z mojej pracy zebrać,
to mi maszynistka pani Turska
przygotuje w sobotę. Pech jak
zawsze mnie prześladuje.
4.11. Pani Anielska w
zgliszczach i rupieciach wydobywała potargane kartki ruszczycowskie. Pech, moja praca
zniszczona. Trochę tylko ocalało arkuszy, w każdym razie
całości nie ma. Ocalały klisze.
7.11. U fotografa Kazimierza Lelewicza, który mieszkał
w Nowej Wilejce za kościołem
(członek Związku Polskich Artystów Fotografików Kazimierz
Lelewicz 1896 -1986, uczeń F.
Ruszczyca i J. Bułhaka – przyp.
red.), są negatywy zdjęć do
książki. Fotografie wojskowych
i druk o nich zniszczony.
23.12. Informacja od Wyszyńskiej: podobno jakaś pani
przy ul. Tatarskiej ma cały zwój
mojej pracy – ściągnęła bolszewikom, przyniosła część moich
klisz – 29 sztuk.
15 września 1939 rok. Piątek. Samoloty bombardowały
Wilno i Nową Wilejkę. Jeden
pocisk wpadł do piwnicy Pieczkowskiej, dwie kobiety zabiło
pod łaźnią. Okropna była detonacja: ściany i ziemia drżały...
16.09.1939. Sobota. Spodziewałam się, że dziś już nie
będzie bomb. A tymczasem w
czasie czwartej lekcji alarm.

Więc do krzaków, a tu cała
eskadra sowieckich bombowców, wciąż krążą nad krzakami po rzuceniu bomb nad Wilnem, nad koszarami i w innych
miejscach, z karabinów maszynowych też siekli. Potem się
okazało, że trzy bomby spadły przy koszarach obok stajni. Siedzieliśmy w krzakach do
14., wciąż padał deszcz. Gimnazjum też siedziało i żołnierze
z końmi. Do domu wróciłam z
rozklekotanymi nerwami. Okazało się, że wileńska radiostacja
została uszkodzona. Pozostaliśmy odcięci od wiadomości
ze świata.
17.09.1939. Niedziela. O
godz. 5.30 już jesteśmy na nogach. Zagadkowy warkot samolotów w powietrzu. Niebo
mgliste, obciążone chmurami.
Butkiewiczowa przynosi wiadomość, że jakoby samoloty sowieckie lecą na pomoc Polsce.
Czyżby tak? Alarm na krótko
przed mszą. Zaraz jednak go
odwołano. Samoloty zaś lecą i
lecą. Na mszę już nie poszłam.
Wieczorem słuchaliśmy radia.
Sowieci o 4. nad ranem przekroczyli granicę polską.
18.09. Poniedziałek. Wczoraj leciały nie żadne bombowce, tylko polskie samoloty, które widocznie wywoziły akta z
Wilna, bo i dziś to trwa. Bardzo
smutno, samoloty lecą nisko z
jesiennym jękiem żurawi.
19.09. Bolszewicy już w
Wilnie i Nowej Wilejce. Przez
cały dzień rozchwytują i rabują porzucone koszary. Pośród
tego chaosu, usiłując utrzymać
zdruzgotany spokój rodzin, dostosowując się do realiów, załamane kobiety i dzieci przy ul.
Połockiej witały wojska sowiec-

kie z kwiatami i jabłkami, ludność polska nie znała, nie rozumiała zamierzeń i intencji
nowych gospodarzy.
21.09. Kołodziej został
burmistrzem Nowej Wilejki, podaje zmiany w szkole –
z przedmiotów nauczania należy usunąć religię i historię,
także modlitwę przedlekcyjną.
Dwudziestego trzeciego
września kolejny raz wznowiono lekcje.
6.10. Ulicą Kojrańską
(Gandrų g.) jechała rosyjska
ciężka artyleria motorowa w
kierunku koszar. Ziemia jęczała, góry drżały. Ulicą 3 Maja
(Kojelavičiaus g.) szła piechota nie tylko jezdnią, ale i chodnikiem.
W okresie silnych niedoborów żywności, spowodowanych
wojną, rozpoczyna działać system kartkowy, już od dwunastego października w Nowej
Wilejce chleb wydaje się według kartek.
14. 10. Jedlina przy cmentarzu kościelnym, zmarł ojciec
ks. Araszkiewicza – spoczywa
na Cmentarzu Bernardyńskim.
Z „Elektryku” wszystko wywieźli do Rosji – śrubki żadnej
nie zostało, z lniarni Mozera –
len, z papierni – papier.
23.10. Na ul. Połockiej suną
naładowane auta po wierzch
(tabuny koni, stada bydła)
– wszystko skierowane na
wschód.
28.10. Węgrowicz poszedł
do Kuczkuryszek, Kołodziej
urzęduje. Wspólnej modlitwy
porannej przed lekcjami nie
ma, tydzień temu Gaidis zdjął
obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z napisem „Dzięki
Ci, Matko, za Wilno” a zawiesił obraz Najświętszego Serca
Jezusa. Dziś w Wilnie powitanie Litwinów.
29.10. Naprzeciw cerkwi w
Nowej Wilejce również brama
powitalna dla Litwinów z napisem „Niech żyje armia. Witajcie”. Polska ludność w miarę
spokojnie przyjmuje zmianę, z
większym zaciekawieniem niż
niechęcią spoglądając na nowe
mundury. W bramie Piórko z
chlebem i solą, rabin i trochę
hołoty. Na dworcu rozkład tylko po litewsku, zaszła zmiana
szyldu na poczcie, jest w języku litewskim – Paštas. Od kilku
dni policja litewska w swoich
kolorowych mundurach, niby
w stroju „grenadierskim” wywołuje zaciekawienie.
Mieszkańców Nowej Wilejki przerażają okresowe systematyczne wywózki na wschód.
Zazwyczaj nocą enkawudziści przeprowadzają rewizje i
aresztowania. Zatrzymanych,
głównie mężczyzn, wywożą
do obozów. Przy ul. Kojrańskiej (Gandrų g.) strzelano –
pogrom Żydów. Notatka na
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oddzielnej kartce: „Przywiezionych autami wsadzali do
wagonów z rurą ustępową.
Wagony bez wentylacji, okna
zakratowane blachą, drzwi zamknięte...”.

Wspomnienie wywózek
na Sybir wciąż budzi koszmar. Pewna zrozpaczona pani
z Poznania na dworcu w Nowej Wilejce 23 kwietnia 1942,
mąż wojskowy został zesłany do

Rosji. Z wagonu wyrzucił kartkę do niej, pisana na opakowaniu tytoniowym, przechowuje
ją jak relikwię. Listy wywiezionych przez władze sowieckie
publikuje „Kurier Wileński”.

Wspominając święta
UROCZYSTA CHWILA DZIELENIA SIĘ OPŁATKIEM
Z PREZES ODDZIAŁU IRENĄ BEJNAR

Od wielu lat społeczność polska Podbrodzia podtrzymuje tradycję świątecznych spotkań bożonarodzeniowo-noworocznych,
kiedy w rodzinnym gronie znajomych i przyjaciół, członków
Związku Polaków na Litwie zbiera się, by podzielić się opłatkiem,
złożyć sobie życzenia oraz posłuchać kolęd i wesoło się zabawić.
Organizatorem tych spotkań jest
radna, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie i wiceprezes ZPL
Irena Bejnar.
Tego roku spotkanie takie odbyło się 13 stycznia w siedzibie
Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL, która się znajduje
w Podbrodziu. Przybyło na nie
ponad 50 osób z Podbrodzia oraz
okolicznych wsi, w których działają koła ZPL, łączące ludzi w różnym wieku – zarówno młodzież
jak i seniorów.
Imprezę swoją obecnością zaszczycił dyrektor administracji
samorządu rejonu święciańskie-

go Andrius Šarėjus oraz starosta
Podbrodzia Edward Worszyński i
wicestarosta Oksana Jurgielaniec.
Serdeczne świąteczne życzenia złożyła zebranym gospodyni
spotkania – prezes Irena Bejnar.
Życzyła, by ich serca napełniły
się dobrocią, radością, miłością
do bliźnich oraz pokoju w rodzinach i na świecie, dobrobytu i
pomyślnego 2018 roku. Pozdrowienia kierowali do zebranych
Edward Worszyński i Andrius
Šarėjus.
Pamiętając o tragicznej wymowie dnia 13 stycznia, minutą
milczenia uczczono pamięć ofiar,
które poległy w obronie niepodległości.
Po złożeniu życzeń sobie nawzajem przez rodaków i przełamaniu się opłatkiem, nastał czas
na śpiewanie kolęd. Zaintonowała je Halina Ingielewicz wraz
z obecnymi członkami chóru
kościelnego, a już po chwili do
śpiewu dołączyli wszyscy obecni. Brzmiały piękne, dobrze zna-

ne kolędy: „Wśród nocnej ciszy”,
„Przybieżeli do Betlejem”, „Lulajże, Jezuniu”, „W żłobie leży”
i wiele innych.
Następnie odbyły się różnorodne gry i zabawy, które zaaranżowała Danuta Stępień. Były to
gry integracyjne, sprzyjające lepszemu poznaniu się zebranych, z
elementami tańców oraz scenkami z bajki „Czerwony Kapturek”.
Na obecnych czekał też suto zastawiony świąteczny stół, o którego przygotowanie zadbali członkowie ZPL.
Czas spędzony w gronie znajomych i przyjaciół upływał bardzo szybko, ale w sercu każdego
z nas zostawił miły, radosny ślad.
Za co serdecznie dziękujemy organizatorce świątecznego spotkania, prezes Irenie Bejnar. No
i czekamy na kolejne. Przecież już
niedługo będziemy mieli zapusty.
Waleria Sawicka,
członkini koła ZPL w
Podbrodziu

1.11. Wszystkich Świętych.
Przy kościele pod płotem siedzieli rzędem żebracy. Trochę
świec na straganie kościelnym.
Po okupacji Litwy przez ZSRR
również ludność Nowej Wilejki zmuszona była do wymiany
złotych na lity, 50 zł = 25 litów
(1 zł=50 cnt), lity pozostawały
w obiegu od czerwca 1940 do
25 marca 1941r., żonaci mogli
wymienić po 100 zł, samotni
zaś po 50 zł („Lietuvos Aidas”,
nr 657, 30 X 1939).
7. 11. W szkole inspektorzy Litwini zdziwieni, że nie
ma dzieci litewskich. Właśnie
tak, jak pisze Tomas Venclova: „W roku 1939 Litwini wielce się zdziwili, kiedy po odzyskaniu Wilna w mieście i jego
okolicach nie znaleźli uciemiężonych i stęsknionych za Litwą rodaków”. Ludwika Ussowicz również notuje w swym
pamiętniku zasłyszaną wypowiedź, że Litwini mówią:
„Dziwne miasto Wilno – język
polski, władza litewska, wojsko
sowieckie”.
11.11. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że bolszewicy na Ochronkę im. biskupa
W. Bandurskiego w Nowej Wilejce dali cukru i kaszy, Litwini
jeszcze nie.
Mężczyźni pod chórami w
kościele huknęli głośno pieśń
„Boże coś Polskę”, dach kościoła się nie zawalił, ale ówczesny kierownik szk. nr 1 przy
ul. Szkolnej – Kołodziej kazał
zdejmować w klasach krzyże.
19.11. Władze litewskie
przejmowały wraz z całym mieniem instytucje gospodarcze.
Tak też się stało z ,,Jodemką”,
fabryką przetworów mięsnych
w Nowej Wilejce. Poznaniaków
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zwolniono, fabrykę zaś przekształcono w instytucję państwową, której nowa nazwa –
„Maistas”.
2.12. Podobnie szkoły powszechne przejmują nowi, litewscy dyrektorzy. Kierownikiem polskiej szkoły mianowany
jest były nauczyciel z Dziewieniszek Žylinskas, po polsku nie
zna. Duksa jest dla wszystkich
tłumaczem. Historię mamy wykładać po litewsku.
9.12. Dowiedziałam się,
że w poniedziałek mam iść
do szkoły powszechnej nr 2,
moje przedmioty będą prowadziły p. R. Kamieniecka i p. Jasiewiczówna. Moim świętym
obowiązkiem było uczyć jęz.
polskiego, gdy wojna się rozpoczęła, sama tego języka nie
porzuciłam, zabrano mi go. Jeśli chodzi o mnie, będzie mi i
w szkole powszechnej nr 2 dobrze, żal mi tylko dzieci i rozpoczętej pracy.
11.12. Rozpoczął się kurs języka litewskiego, prowadzi Helena Duksowa (Duksienė). Zajęcia
odbywają się dwa razy tygodniowo po pracy od 15.00 do 18.00 w
pomieszczeniu Gimnazjum im.
św. Kazimierza. Zawsze po lekcji j. litewskiego jakiś pędrak biegnie przez szatnię i woła śpiewnie „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Nowym burmistrzem N.
Wilejki – p. Stokowski (Stakauskas). Ks. Sadowski musiał ukrywać się przed bolszewikami, dwie noce spał w
zakrystii. Tłum dusił w sobie
głuchy gniew.
(Cdn.)
Opracowała
Teresa Brazewicz
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Z Wilnem w życiorysie

HIERONIM
STROYNOWSKI
W utworzonej w 1797 roku
przez gubernatora Wilna Nikołaja Repnina Komisji Edukacyjnej Litewskiej (KEL) znalazł się
także Hieronim Stroynowski.
Razem z Marcinem Poczobutem
byli oskarżani przez KEL przed
kolejnymi gubernatorami o sabotowanie decyzji władz rosyjskich. Kiedy w roku 1799 podał
się do dymisji podupadający na
zdrowiu rektor Marcin Poczobut, zorganizowanie wyboru nowego rektora stało się okazją do
ograniczenia przez gubernatora autonomii uczelni i odebrania jej prawa do elekcji rektora.
Profesorom pozwolono jedynie
wytypować trzech kandydatów,
spośród których rektora miał
wyznaczyć gubernator. Hieronim Stroynowski, przedstawiony
jako jeden z kandydatów (zarazem cieszący się największym poparciem środowiska), został zaakceptowany przez gubernatora
i rozpoczął urzędowanie jesienią
1799 roku.
W odpowiedzi na przedstawiony przez KEL następnemu
gubernatorowi – Michałowi Kutuzowowi – projekt zmian statutu Szkoły Głównej Wileńskiej,
Stroynowski przekonywał gubernatora, że żądania KEL, by ustanowić pośredniczącego między
radą uczelni a Komisją Edukacji
Litewskiej dyrektora uniwersytetu, spowodują dezorganizację
uczelni i pociągną znaczne wydatki. Zanosząc skargi na KEL,
Stroynowski uważał, że lepszym
wyjściem będzie jej likwidacja i
podporządkowanie uczelni bezpośrednio gubernatorowi. Dodatkowym zagrożeniem dla Szkoły
Głównej stały się działania cieDokończenie.
Początek patrz w nr. 3

szących się poparciem Pawła I jezuitów, którzy w granicach Rosji
przetrwali kasatę i zabiegali o odzyskanie szkół litewskich, w tym
Akademii w Wilnie. Jezuita połocki Gabriel Gruber na początku roku 1800 nakłonił cara, by
wszystkie szkoły na Litwie oddać
temu zakonowi. Gdy uzyskał zgodę na zajęcie budynków uniwersyteckich, Stroynowski sprzeciwił
się temu i mimo zakazu zbiorowych petycji, wystosował apel do
cara o zachowanie Szkoły Głównej Wileńskiej w jej dotychczasowej postaci. W rezultacie, z
rozkazu cara 14 stycznia 1800
roku Hieronim Stroynowski został aresztowany i osadzony na
dwa tygodnie o chlebie i wodzie
w wileńskim klasztorze dominikanów. Śmierć Pawła I i wstąpienie na tron Aleksandra I odsunęły
zagrożenie dla uczelni wileńskiej.
Z okazji uroczystości, zorganizowanych w Wilnie dla
uczczenia koronacji nowego cara, Stroynowski wygłosił
„Mowę na obchód koronacji cesarza Aleksandra I” i dał w niej
wyraz nadziejom, jakie z osobą sympatyzującego Polakom i
oświeconego monarchy łączyło
społeczeństwo, zwłaszcza ludzi
nauki i kultury. Wiosną 1802
roku z inicjatywy Adama Jerzego Czartoryskiego, został Stroynowski zaproszony do Petersburga, by wziąć udział w pracach
nad reformą szkolnictwa w Cesarstwie Rosyjskim. Rok przebywał w Petersburgu, pracując nad
reformą edukacji rosyjskiej, opartą na polskich doświadczeniach
Komisji Edukacji Narodowej.
Prace te w poważnym stopniu
uwzględniały interesy szkolnictwa polskiego na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i przyczyniły się do zachowania jego
wysokiej pozycji.
Przychylność Aleksandra

I oraz wpływy Adama Jerzego Czartoryskiego wykorzystał
Stroynowski, zabiegając – jako
rektor – o rozwój Szkoły Głównej Wileńskiej. Przy jego udziale
opracowano statut pt. „Ustawy
czyli ogólne postanowienia Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu i szkół jego wydziału”.
Dzięki przeszczepieniu na grunt
rosyjski przez Stroynowskiego
wzorów organizacyjnych KEN,
przywrócono w nim zwierzchność uczelni nad szkołami niższego szczebla. Zreformowanemu uniwersytetowi przyznano
znaczne fundusze.
W czasie pobytu w Petersburgu Stroynowski pomagał Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu
w pracach nad raportem o katolickich seminariach duchownych w Rosji. Do niego dołączono projekt utworzenia przy
Uniwersytecie Wileńskim centralnego seminarium dla duchowieństwa katolickiego z całego
cesarstwa, finansowanego ze
środków kościelnych. Stroynowski zamierzał nadać seminarium
charakter elitarny i kształcić w
nim duchownych, przeznaczonych na wyższe stanowiska w
Kościele, co stało się powodem
sprzeciwów profesorów z innych
seminariów. Car Aleksander I nakazał realizację projektu i Stroynowski został przewodniczącym
komitetu, działającego w Wilnie dla utworzenia Seminarium
Głównego przy Uniwersytecie
Wileńskim. Prezes Kolegium
Duchownego Rzymskokatolickiego w Petersburgu arcybiskup
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz sprzyjał planom utworzenia seminarium, ale wobec trudności ze znalezieniem gmachu i
ustaleniem relacji seminarium z
Uniwersytetem i biskupstwem
wileńskim, prace przeciągnęły
się na kilka lat.
W roku 1803 Hieronim
Stroynowski został wybrany na
rektora Uniwersytetu Wileńskiego na następną kadencję.
Prowadził szeroką korespondencję w różnych sprawach uczelni, m.in. z Hugonem Kołłątajem,
Tadeuszem Czackim oraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk.
Ówczesne plany edukacyjne Tadeusza Czackiego, który zamierzał zorganizować na Wołyniu
silny ośrodek naukowy, zapoczątkowały niechęć oraz rywalizację między wileńskim środowiskiem uniwersyteckim ze
Stroynowskim na czele, a twórcami gimnazjum w Krzemieńcu:
T. Czackim i H. Kołłątajem.
We współpracy z A. J. Czartoryskim realizował Stroynowski rozbudowę Uniwersytetu Wileńskiego, powiększając
prawie dwukrotnie liczbę katedr. Wobec wakatu na 17 katedrach, zgodnie z intencjami
Adama Jerzego Czartoryskiego,
Stroynowski podjął akcję angażowania wybitnych uczonych,
zwłaszcza cudzoziemców, których zachęcano wysokim upo-

sażeniem. Do różnych uczelni,
instytutów i towarzystw naukowych, m.in. Oxfordu, Cambridge, Jeny i Królewskiego Londyńskiego Towarzystwa Naukowego
oraz do czasopism naukowych:
„Le Moniteur” i „Journal Encyclopédique”, Stroynowski polecił rozesłać ogłoszenia o planowanych konkursach na objęcie
katedr.
Dzięki wspólnym staraniom
Stroynowskiego i Adama Czartoryskiego w roku 1804 zgodzili się przyjąć katedry w Wilnie,
m.in. niemieccy lekarze Jan i Józef Frankowie, filolog klasyczny
Gotfryd Ernst Groddeck oraz filozof Jan Henryk Abicht. Wśród
zatrudnionych znaleźli się też
Polacy, m.in. matematycy Zachariasz Niemczewski i Tomasz Życki oraz fizyk Stefan Stubielewicz.
Hieronim Stroynowski czuwał także nad organizowaniem
szkolnictwa niższego szczebla i
opracowywał instrukcje dla wizytatorów. W jednej z nich, przeznaczonej dla rejonów Grodna i
Wilna, nakazywał wizytatorom
zbieranie informacji o języku
żmudzkim i jego zasięgu, łącznie
z tekstami pieśni oraz opowiadań
i przysyłanie do Uniwersytetu
zebranych materiałów.
Posunięcia kadrowe Stroynowskiego doprowadziły w
pewnym momencie do konfliktu z kuratorem Adamem Jerzym
Czartoryskim. Faworyzowanie
przez Stroynowskiego cudzoziemców, m.in. przyznawanie im
wyższych pensji i niezwracanie
uwagi na nadużycia niektórych
wykładowców, wywołało protesty polskich profesorów, zwłaszcza Jędrzeja Śniadeckiego i Stanisława Bonifacego Jundziłła. Z
kolei zatrudnieni cudzoziemcy
zarzucali Stroynowskiemu, że faworyzuje księży. Arbitralne decyzje rektora, zwłaszcza w zakresie
zarządzania należącymi do Uniwersytetu beneficjami, budziły
coraz większy opór i już w roku
1805 skłoniły Adama Jerzego
Czartoryskiego do poszukiwania następcy.
Stroynowski, znużony trudami rektorskimi i powtarzającymi się konfliktami ze społecznością akademicką, zaczął zwracać
większą uwagę na własną karierę kościelną. Dzięki poparciu
Adama Jerzego Czartoryskiego
i Aleksandra I objął biskupstwo
pomocnicze łuckie, przyjmując
w roku 1806 z rąk biskupa Kaspra Cieciszowskiego święcenia
biskupie.
W czerwcu 1806 roku Stroynowski złożył dymisję ze stanowiska rektora Uniwersytetu Wileńskiego, a w lipcu tegoż roku
brał udział w czynnościach,
zmierzających do przygotowania
przejęcia urzędu przez nowego
kandydata, Jana Śniadeckiego.
Ze stanowiska Stroynowski ustąpił 29 lipca 1806 roku i wyjechał
na Wołyń, do diecezji łuckiej. W
sierpniu 1806 roku został odznaczony przez cara Aleksandra I

Orderem świętej Anny I klasy.
W 1806 roku nastąpiło zatwierdzenie przez cara Aleksandra I statutu wileńskiego Seminarium Głównego i placówka
została otwarta 24 maja 1808
roku. Czteroletni kurs, zaprojektowany głównie przez Stroynowskiego, przewidywał dla
alumnów, oprócz nauki teologii, prawa kościelnego i Pisma
Świętego, obowiązkowe zajęcia
uniwersyteckie z literatury łacińskiej i polskiej, historii naturalnej, botaniki, fizyki, agronomii
i higieny. Obowiązywała też nauka greki i języków hebrajskiego
oraz rosyjskiego, a do wyboru,
niemieckiego lub francuskiego.
Alumni mieli usługiwać chorym
kolegom i uczyć swych służących
katechizmu.
W marcu 1807 roku Hieronim Stroynowski przebywał ponownie w Wilnie. Po dokonaniu
przez cara zmian w składzie Kolegium Duchownego Rzymskokatolickiego Stroynowski, jako
kandydat kapituły łuckiej, został
powołany na członka Kolegium
i w związku z tym przeprowadził się do Petersburga. Po zgonie biskupa wileńskiego Jana Nepomucena Kossakowskiego (26.
IX. 1808 r.) arcybiskup Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz wyznaczył Hieronima Stroynowskiego na administratora diecezji
wileńskiej.
Wówczas też został Stroynowski prezesem Wileńskiego
Towarzystwa Dobroczynności.
Przebywał jednak przeważnie w
Petersburgu, zajmując się bieżącymi sprawami Kolegium oraz
projektami przekształcenia Kolegium Duchownego Rzymskokatolickiego w kolegium biskupów,
na wzór Synodu Prawosławnego.
Administrując diecezją wileńską
z Petersburga, nie miał nad nią
należytej kontroli. Uważano, że
beneficja obsadzał niewłaściwymi osobami, a duchowieństwo
diecezjalne miało mu za złe preferowanie interesów Uniwersytetu Wileńskiego; zarzucano mu
też błędy w zarządzaniu finansami diecezji.
W styczniu 1812 roku w aktach kapituły wileńskiej zanotowano, że Stroynowski ma być
tytułowany „graffem”; być może
otrzymał wówczas tytuł hrabiowski, którego używał także
jego brat Walerian.
Hieronim
Stroynowski
był kolekcjonerem dzieł sztuki, przede wszystkim obrazów,
głównie o treści religijnej. Z
pozostawionego w zbiorach rodzinnych inwentarza wynika,
że nabył wiele dzieł malarstwa
włoskiego, flamandzkiego, holenderskiego i francuskiego podczas podróży do Włoch, Francji
i Holandii. Do najcenniejszych
dzieł w jego kolekcji należał,
według inwentarza zbiorów,
kupiony za 500 dukatów „Jeździec polski” („Lisowczyk”)
Rembrandta van Rijn, pochodzący z kolekcji Stanisława Au-
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Opracowała
Albina Drzewiecka

Tytuł „Polak Roku 2017”
zdobyła Regina Markiewicz
Joanna Bożerodska

gusta. Ponadto posiadał liczne
kopie znanych dzieł: „Zaparcie
się świętego Piotra” Gerrita van
Honthorsta, „Burza” Ludolfa
Blackhuysena, „Aniołek grający na harfie” Anthony’ego van
Dycka. Miał też kopię „Świętego Hieronima” Georga Reniego, wykonaną przez Franciszka
Smuglewicza.
Miłośnik sztuki kolekcjonował także rzeźby. Katedrze wileńskiej ofiarował obraz „Chrystus
w Emaus”.
Biblioteka Hieronima Stroynowskiego liczyła blisko 2 500
tomów. Kolekcję zamierzał przekazać Kościołowi i na edukację
sierot, jednak nie zdążył sporządzić testamentu.
Zmarł Hieronim Stoynowski
5 sierpnia 1815 roku w folwarku plebanii świętojańskiej Czarci
Kąt (obecnie Elniakampis) niedaleko Wilna, który wówczas
należał do Uniwersytetu Wileńskiego. Zgodnie z jego wolą
pochowano go w grobowcu rodzinnym Stroynowskich w Horochowie na Wołyniu, w majątku
brata Waleriana.
18 października 1815 roku
w Wilnie, w kościele św. Jana odbyła się uroczysta msza żałobna
za duszę zmarłego rektora Hieronima Stroynowskiego. Staraniem Uniwersytetu w kościele
umieszczono piękny majestatyczny katafalk, przy którym był
napis złotymi literami o zasługach Hieronima Stroynowskiego
– rektora, biskupa i naukowca.
Kilka lat później w kościele
śś. Janów powstał pomnik według projektu Karola Podczaszyńskiego. Istnieje do dziś. Jest
to jedna z najlepszych prac tego
architekta. Kazimierz Jelski
wykonał popiersie Hieronima
Stroynowskiego. Na białej marmurowej płycie jest epitafium,
u dołu, na metalowej tablicy,
umieszczono herb Hieronima
Stroynowskiego.
Hieronim
Stroynowski
przez profesora Josefa Franka
był wspominany jako „człowiek
szczupły, średniego wzrostu, o
miłym, rozumnym obliczu; obejściem przypominał zakonnika,
a po francusku mówił z wielką
łatwością”.
Mimo że był lojalistą, u niego zbierali się profesorowie, by
po bitwie pod Austerlitz (1805)
pić zdrowie Napoleona.
Jego działalność jako rektora
budziła wiele kontrowersji, jednak większość autorów przyznaje, że wspólnie z Adamem Jerzym
Czartoryskim zapoczątkowali
rozkwit uczelni wileńskiej. Jego
dzieło „Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki
politycznej i prawa narodów”
stało się na kilka dziesięcioleci
jednym z najważniejszych polskich podręczników prawa i ekonomii.

W ubiegłą niedzielę odbyła się
gala plebiscytu dziennika „Kurier
Wileński” – „Polak Roku 2017”.
Honorowy tytuł zdobyła kierownik wydziału oświaty i sportu samorządu rejonu solecznickiego
Regina Markiewicz.
Jubileuszowa – XX – edycja
konkursu zgromadziła liczną
rzeszę czytelników i sympatyków gazety oraz laureatów plebiscytu. Tradycyjnie w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczysta gala podsumowania konkursu o tytuł „Polaka
Roku 2017”, w którym zostało
wytypowanych 10 kandydatów.
W dziesiątce znalazły się osoby
dobrze znane społeczności polskiej na Wileńszczyźnie oraz Litwie: o. Marek Adam Dettlaff,
gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Ryszard Jankowski, prezes Wędziagolskiego
Oddziału Związku Polaków na
Litwie; ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie; Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej
Rejonu Wileńskiego; Artur Lud-

kowski, dyrektor Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, społeczny doradca ds. mniejszości narodowych
premiera rządu Litwy; Regina
Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu samorządu rejonu solecznickiego; dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista,
pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku;
dr Józef Szostakowski, historyk
literatury, wileński poeta i przewodnik; Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPLZChR; Dariusz Żybort, lekarz,
wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie,
członek Społecznego Komitetu
Opieki nad Starą Rossą.
W wyborze z zacnego grona
kandydatów zwycięzcy plebiscytu
bierze udział kapituła, składająca
się z laureatów poprzednich edycji
konkursu oraz czytelnicy. Należy
odnotować, że w jubileuszowym
wydaniu konkursu wzięło udział
6500 czytelników, którzy nadsyłali kupony z nazwiskami faworytów. Jak się okazało po podliczeniu
głosów, najwięcej, bo ponad 2 tysiące, zdobyła Regina Markiewicz

Studia w Polsce

i to ona została posiadaczką tytułu
i nagrody w postaci pucharu.
Różnie oceniany plebiscyt,
który dla jednych jest miłą przygodą, zaś dla innych sprawą traktowaną bardzo poważnie, bez
wątpienia jest sympatyczną imprezą, która pozwala chociaż w
pewnym stopniu wyrazić uznanie i podziękować tym ludziom,
którzy w swej działalności społecznej, pracy zawodowej, realizowaniu pasji i zamiłowań angażują
się całym sercem, potrafią zapalić do działania innych, zachęcają
do twórczej pracy, czy po prostu
uczą wyjścia poza krąg własnych
potrzeb i problemów – dostrzec
ludzi, którzy są wokół nas i potrzebują naszej pomocy.
Że tak jest, świadczą o tym
nazwiska osób, które w ciągu
dwudziestu lat zdobywały te tytuły. Pierwszym zwycięzcą plebiscytu (w 1988 roku) był śp. Jan
Gabriel Mincewicz. Dwukrotnie
tytuł ten przypadał przewodniczącemu AWPL-ZChR Waldemarowi Tomaszewskiemu. W gronie
zwycięzców byli zarówno ks. Józef Aszkiełowicz, jak i siostra Michaela Rak, Zdzisław Palewicz,
Edward Trusewicz, ks. Dariusz
Stańczyk – ogółem 18 osób doskonale znanych na Wileńszczyźnie.
Tegoroczni laureaci – to również ludzie, którzy niosą wiele światła i robią zdecydowanie
więcej niż muszą z racji swych
obowiązków czy stanowisk. Oto
dr Irena Mikłaszewicz z zaangażowaniem naucza polskiego i przybliża Polskę dla studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.
Niestrudzony prezes Wędziagolskiego Oddziału ZPL w 2017 roku
dokonał rzeczy wręcz niezwykłej –
założył w Wędziagole niedzielną
szkółkę języka polskiego. W ubiegłym roku wielki sukces odniosła
Edyta Tamošiūnaitė, która została
wicemerem stolicy, co bez wątpienia było wynikiem jej działalności
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jako radnej na niwie oświaty. Józef
Szostakowski realizując swą pasję –
wydał kolejne książki, ocalając od
zapomnienia spuściznę Wileńszczyzny… Artur Ludkowski został
społecznym doradcą premiera ds.
mniejszości narodowych i to jest
zarówno jego osobisty sukces, jak
i społeczności polskiej. Zabierając
głos podczas uroczystej gali laureaci konkursu byli bardzo skromni i
małomówni – po prostu dziękowali
tym, kto zauważył ich pracę i wytypował do tytułu „Polaka Roku”.
Zaś zwyciężczyni plebiscytu pani
Regina Markiewicz, która od lat
pełni wcale niełatwe obowiązki kierownika wydziału oświaty i sportu
w rejonie solecznickim podkreśliła,
że wszystko to, co mamy w sobie
najlepszego wynosimy z domu, z
rodziny. I apelowała o to, byśmy,
tak samo jak czynili to jej babcia i
mama, potrafili zaszczepić swoim
dzieciom miłość do ojczyzny, ale
też godność narodową, aby oni z
kolei przekazali ją swoim dzieciom.
Pani Reginie jej polskość wcale „nie
przeszkadza” kierować placówkami, gdzie nauczanie odbywa się w
różnych językach. Co potwierdza
starą jak świat prawdę, że człowiek
z szacunkiem odnoszący się do swego języka, kultury, narodu potrafi
też uszanować innych.
Serdeczne pozdrowienia dla
laureatów i zwyciężczyni konkursu od redaktora „Kuriera Wileńskiego” Roberta Mickiewicza oraz
wydawcy dziennika Zygmunta
Klonowskiego, współpracowników, przyjaciół i członków rodzin,
upominki i morze kwiatów były
jakże miłym akcentem oddania
hołdu tym wspaniałym ludziom.
Galę uświetnił śpiew Miss
Polki Litwy 2017 Agaty Dorodko – uczennicy Gimnazjum w
Ejszyszkach, okolice których są
małą ojczyzną pani Reginy Markiewicz, co było dla niej miłą niespodzianką oraz popisy „Kapeli
Wileńskiej”. Nie zabrakło w ich
występie piosenki „o Reginie” i
było to dodatkowym sympatycznym akcentem uroczystości.
Janina Lisiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą studiów w Polsce (absolwenci szkół polskich, studenci i in.), adresowaną do osób narodowości polskiej, na spotkanie z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz wybranych
uczelni polskich, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. w godz. 15.00-16.00 w Domu Kultury Polskiej (sala duża).
W czasie spotkania będą mieli Państwo okazję zapoznać się z aktualnymi zasadami naboru na programy stypendialne przeznaczone dla osób narodowości polskiej, a także zapoznać się z ofertami poszczególnych uczelni. Poniżej przedstawiamy program spotkania organizowanego przez Ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Program spotkania
Termin: 8 lutego (czwartek) w godz. 15.00-16.00
Przewidywana formuła spotkania:
• przedstawienie uczestników spotkania, prezentacja NAWA – możliwości stypendialne dla Polonii i Polaków za granicą (ok.
10 min);
• prezentacje uczelni: Projekt Study in Poznan, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
• sesja Q&A (ok. 10 min);
• networking z udziałem przedstawicieli uczelni polskich, podczas którego uczestnicy spotkania będą mogli bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami wybranych uczelni polskich na temat konkretnej oferty edukacyjnej – ok. 15 min.
Uczestnicy: maturzyści polskiego pochodzenia zainteresowani podjęciem studiów na polskich uczelniach (w tym ze stypendium
Rządu Polskiego), studenci i absolwenci Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy mogą być zainteresowani studiami
magisterskimi lub innymi studiami w Polsce
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Z okazji Pięknego Jubileuszu 55. Urodzin Władimirowi CZAŁASZOWI wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, realizacji planów i spełnienia marzeń oraz
wszystkiego, co pomaga żyć w miłości, przyjaźni, pogodzie ducha
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału
Rejonowego ZPL

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.

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW i INŻYNIERÓW POLSKICH NA LITWIE (STIP)
ZAPRASZA NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863
ROKU I KU CZCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W 110. ROCZNICĘ ŚMIERCI.
MSZA ŚW. ODBĘDZIE SIĘ W KOŚCIELE DUCHA ŚW. 27 STYCZNIA O GODZINIE 9.30

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)

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo
zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na marzec i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach.

Adres do korespondencji:
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Podzielamy ból i składamy wyrazy współczucia

Marinie Woropajewej
z powodu śmierci

Brata
Członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

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

