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Sławiono Pana piosenką i wierszem
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W minioną niedzielę, 13 maja, w Wilnie odbył się 28. Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, wysławiamy!”. 
Po raz drugi organizowany był po odejściu do Pana jego pomysłodawcy Jana Gabriela Mincewicza i stał się kolejnym 
przypomnieniem tego wielkiego człowieka, który swoim życiem i działalnością potwierdził maksymę, że po treściwym życiu 
pozostają czyny i dokonania. Śp. Jan Gabriel Mincewicz pozostawił ich wiele – festiwal pieśni i poezji religijnej jest jednym z 
nich. 
Tegoroczna impreza religijna zgromadziła wyjątkowo dużą liczbę uczestników – prawie pół setki. Byli to soliści, zespoły, poeci 
w różnym wieku i różnych narodowości.
Chwalono Pana zarówno utworami stricte religijnymi, klasyką, jak i piosenkami czy też wierszami własnego autorstwa 
wykonawców.
Impreza spotkała się z dużym zaciekawieniem zarówno wykonawców i twórców, jak też widzów. W Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie witała zebranych doradca mer rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz. Serdeczne słowa powitania pani 
Andruszkiewicz kierowała do widowni i uczestników festiwalu, a także przywołała pamięć pomysłodawcy festiwalu śp. Jana 
Gabriela Mincewicza, który w ciągu swego długiego i pięknego życia tak wiele potrafił zrobić i zostawić w spadku rodakom. 

PODCZAS GALOWEGO KONCERTU

KTOŚ ZASIAŁ BURZĘ. 
CO BĘDZIEMY  
ZBIERALI?
Całkiem niedawno pisaliśmy o li-
stach z poczty elektronicznej z ad-
resem „tulipana” i nieprawdą byłoby 
powiedzieć, że nie poruszyły one spo-
łeczeństwa. Ale jakby tego było za 
mało, media zamieściły tzw. „pażymę” 
Departamentu Bezpieczeństwa Pań-
stwowego, której treść w jakiś sposób 
stała się dostępna dla dziennikarzy. 
Należy odnotować, że Litwa kocha 
się w „pażymach” („zaświadcze-
niach”), wydawanych przez różnego 
rodzaju instytucje, które mają dbać 
o bezpieczeństwo państwa, a więc 

również jego obywateli, czyli nas. 
Warto też przypomnieć, że właśnie 
tego rodzaju „dokument” odczytany 
w Sejmie przez ówczesnego jego 
przewodniczącego, dał początek 
sławetnemu procesowi oskarżenia 
prezydenta Paksasa. 
Jaką rolę ma odegrać najnowsza 
notatka z pewnością jeszcze się do-
wiemy. Dziś wiadomo, że „utwór” 
Departamentu Bezpieczeństwa 
Państwowego z utajnionymi (za-
ciemnionymi) fragmentami tekstu 
wywołał burzę emocji i domysłów, 
co się kryje w utajnionych linijkach. 
Doszło do tego, że liczone są lite-
ry mogące się zmieścić w zaciem-

nionych fragmentach i podstawiane 
nazwiska i nazwy… 
Notatka z „cieniami” ukazała się na 
kilka tygodni przed tym, jak sejmo-
wy komitet bezpieczeństwa pań-
stwowego miał ogłosić jej treść po 
odpowiednim opracowaniu poda-
nych w niej wiadomości. Powstaje 
pytanie: dlaczego? A za nim inne: 
komu to było na rękę? I bodajże naj-
ważniejsze – kto uruchomił przeciek 
dokumentu, który był skierowany do 
wspomnianego komitetu sejmowe-
go i kierownictwa kraju?
Jeżeli na dwa pierwsze pytania już w 
ciągu tygodnia szukają odpowiedzi 
zarówno politycy, politolodzy, dzien-

nikarze oraz szeregowi obywatele, to 
na trzecie pytanie nie ma chęci szu-
kać nawet autor „dzieła”, czyli DBP.
Zarówno partie, jak i wszelkiego ro-
dzaju komentatorów ciekawi najbar-
dziej to, by jak najwięcej psów za-
wiesić na konkurentach i zawczasu 
przewidzieć, co i kto kryje się w za-
malowanych linijkach oraz kolejnych 
odcinkach notatki.
W tej sytuacji „oczekiwania na nie-
spodziankę” umyka szerszej anali-
zie jeszcze jeden bardzo ważny wą-
tek: dlaczego zebrane w ciągu ponad 
dziesięciu lat (!) fakty korupcyjnego 
działania jednego z najpotężniejszych 
koncernów, łączącego w swym im-

perium również media, nie skłoniły 
osoby z kierownictwa kraju do pod-
jęcia chociażby prewencyjnych dzia-
łań mogących zapobiec zdobywaniu 
wpływów i zarabianiu ogromnych pie-
niędzy. Podobno czekano na dowo-
dy. Kilkanaście lat! Czy obecnie ich 
wystarczy, by omawiany w notatce 
koncern poniósł jakąkolwiek odpo-
wiedzialność, a nie zaskarżył państwo 
np. w europejskich strukturach praw-
nych o naruszenia. Przecież w ciągu 
tych lat solidnie się wzmocnił zarów-
no finansowo jak i o wpływy. Może 
być ciekawie, albo nijak – wszystko 
rozejdzie się po kościach. Czyżby i 
taki wariant jest możliwy?
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12 maja w filii Szyrwinckie-
go Centrum Kultury w Szaw-
lach odbyła się konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza Szyr-
winckiego Oddziału Rejonowe-
go Związku Polaków na Litwie.

W obradach uczestniczyli 
delegaci z pięciu kół: szyrwinc-
kiego na czele z prezes Teresą 
Radziun, miedziuckiego (prezes 
Alberta Ruskań), jawniuńskie-
go (prezes Janina Wołejszo), 
szawelskiego (prezes Stanisław 
Jagliński) oraz borskuńskiego 
(prezes Marian Bujnicki). Na 
konferencję przybyli również 
goście: Rita Tamašunienė – po-
seł na Sejm RL, przewodniczą-
ca Szyrwinckiego Oddziału Re-
jonowego AWPL-ZChR, Edyta 
Tamošiūnaitė – wiceprezes Wi-
leńskiego Oddziału Miejskiego 
ZPL, wicemer miasta Wilna.

W konferencji sprawozdaw-
czo-wyborczej uczestniczyło  
40 osób. Obecnie Szyrwincki 
Oddział Rejonowy ZPL liczy 
165 członków. 

Zagajając konferencję Ste-
fania Tomaszun – prezes od-
działu, złożyła sprawozdanie 
z pracy za minioną trzyletnią 
kadencję. W swym wystąpie-
niu zaznaczyła, że członkowie 
oddziału aktywnie uczestni-
czą w ogólnozwiązkowych im-
prezach. Cieszyła się z tego, że 
w tym roku bardzo dużo ludzi 
uczestniczyło w paradzie pol-
skości w Wilnie, pomimo, że w 
rejonie szyrwinckim jest tylko 
jedno starostwo, gdzie większość 
mieszkańców stanowią Polacy. 

Prezes odnotowała, że roda-
cy aktywnie uczestniczą rów-
nież w organizowaniu świąt, 
m.in. obchodów niepodległości 
Polski, biorą udział w uroczysto-
ściach w Zułowie, Ponarach, na 
Rossie, aby uczcić pamięć tych, 
którzy oddali swe życie w walce 
o naszą wolność. Stefania Toma-
szun mówiła o tym, jak członko-
wie oddziału opiekują się groba-
mi żołnieży poległych w wojnie 
w 1920 roku, które znajdują się 
na cmentarzu w Szyrwintach. 

Członkowie Szyrwinckie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
współpracują z wydziałem kon-
sularnym Ambasady RP w Wil-

Polskość i wiara nas jednoczy

nie. Uczestniczyli oni w konkur-
sie „Miejsca Pamięci Narodowej 
na Litwie”. W jego ramach od-
naleźli dotąd nieznany grób 
Mikołaja Klimaszewskiego – 
powstańca 1863 roku, który 
znajduje się na cmentarzu w 
Szyrwintach. Załatwili wszyst-
kie niezbędne dokumenty na 
odnowienie pomnika i grobu. 
Jednak z braku środków prace 
porządkowe jeszcze się nie od-
były, więc zwrócili się do Am-
basady RP w Wilnie z prośbą o 
wsparcie tej inicjatywy.

Przy aktywnym udziale mło-
dzieży został nakręcony film pt. 
„Jaką tajemnicę kryje kaplica w 
Izabelinie”. Badając dzieje tej 
miejscowości przewertowanych 
zostało wiele dokumentów ar-
chiwalnych i osobistych, ksią-
żek, zostały przeprowadzone 
spotkania ze starszymi ludźmi, 
którzy pamiętają świetność Iza-
belina, jego historię. Za tę treści-
wą pracę młodzież została wy-
różniona trzydniową wycieczką 
do Trójmiasta, z czego bardzo 
się cieszyła. Teraz czynione są 
starania, aby to miejsce było sto-
sownie upamiętnione.

Przedstawiciele wszystkich 
pokoleń brali udział w piel-
grzymkach rowerowych do 
krzyży, znajdujących się na te-
renie szyrwinckiego samorządu, 
a także w pobliskich miejscowo-
ściach samorządu wileńskiego. 
W Roku Miłosierdzia Bożego 
rowerowa pielgrzymka została 
poświęcona dzieciom, ludziom 
starszym, chorym. Podczas niej 
rodacy odwiedzili Borskuńską 
Szkołę Podstawową, uczestni-
czyli w Święcie Rodzin. Razem z 
dziećmi, społecznością szkolną 
i rodzicami odprawili nabożeń-
stwo majowe. Kolejnym celem 
pielgrzymki był Dom Opieki 
Społecznej w Podbrzeziu. Mo-
dlitwa majowa została odmó-
wiona razem z ks. proboszczem 
Markiem Gładkim, a następnie 
zespół „Czerwone Maki”, który 
jest kołem napędowym w każ-
dym poczynaniu, dał koncert. 
Był też wspólny posiłek.

W drodze powrotnej człon-
kowie oddziału odwiedzili gro-
by pomordowanych rodaków we 

wsi Glinciszki. W miejscu ich 
stracenia modlono się, złożono 
kwiaty, zapalono znicze. 

Pielgrzymkę zakończono w 
zagrodzie u państwa Waleriana 
i Ludmiły Kropów, gdzie na mo-
dlitwę majową zebrała się cała 
wieś Wiciuny (starostwo olań-
skie). Po przebytej trasie był od-
poczynek, obiad i zabawa.

Prezes mówiła również o 
spotkaniu rodaków, których 
przodkowie są pogrzebani na 
cmentarzu w Uliczełach. W jego 
ramach uporządkowany został 
cmentarz, odnowiona brama i 
umieszczona tablica z napisem 
„Tu spoczywają mieszkańcy wsi 
Ejciuny, Gaj, Uliczeły”. Dlacze-
go zaistniała potrzeba takiego 
upamiętnienia? Ano dlatego, że 
tych wsi już faktycznie nie ma, a 
cmentarz pozostał. Na tę okazję 
została wydana książka autor-
stwa Władysławy Orszewskiej-
Kursevičienė pt. „Byliśmy, jeste-
śmy, będziemy”.

W swym referacie Stefania 
Tomaszun przypomniała rów-
nież o tym, że członkowie od-
działu uczestniczyli w Zlotach 
Turystycznych Rodzin i mo-
gli się pochwalić dobrymi wy-
nikami w zawodach, organizo-
wali bliższe i dalsze wycieczki, 
zwiedzając miejsca miłe każde-
mu Polakowi. Podkreśliła, że 
marzeniem jest zorganizowa-
nie wycieczki do Polski, bo nie 

każdy wiejski człowiek ma oka-
zję na jej zwiedzenie. 

Prezes odnotowała, że od-
dział wiele uwagi poświęca pro-
mocji kultury polskiej. Członki-
nie zespołu „Czerwone Maki” 
zbierają, opracowują i wykonu-
ją pieśni śpiewane od dziesię-
cioleci na Wileńszczyźnie. Or-
ganizowane są koncerty, pieśni 
wileńskie brzmią w ojczystych 
stronach i za granicą – w Polsce. 

Stefania Tomaszun cieszyła 
się z tego, że Polacy w rejonie 
szyrwinckim prenumerują pol-
skie gazety. Ale, jak zaznaczy-
ła, są to w większości ludzie w 
starszym wieku, bo młodzieży, 
jak i w całej Litwie, jest niewie-
le i ta po ukończeniu szkoły li-
tewskiej już nie garnie się do ję-
zyka polskiego, bo go słabo zna. 
Prezes zauważyła, że rodacy w 
rejonie mają wszystkie warun-
ki do tego, żeby dzieci oddawać 
do polskiej szkoły: jest transport 
i pięknie odnowiona szkoła w 
Mejszagole. Niestety, pokutuje 
stereotyp, że po polskiej szkole 
trudniejszy jest start. A w rze-
czywistości, jak zaznaczyła, po 
polskiej szkole są o wiele więk-
sze szanse, bo dziecko poznaje 
dodatkowo jeszcze jeden język, 
a także historię i kulturę swoich 
przodków. A ponadto nauczanie 
i wychowanie w polskich pla-
cówkach oświatowych jest na 
bardzo dobrym poziomie.

Zwracając się do zebranych, 
prezes wyraziła radość, że or-
ganizowany przez oddział Fe-
styn Kultury Polskiej „Śpiewaj z 
nami” jest wspaniałą jego wizy-
tówką. W tym roku odbędzie się 
już XIV święto i co roku na festy-
nie występuje wiele zespołów z 
kraju i z zagranicy. Przybywają 
goście z Polski: w ubiegłym roku 
była kapela „Mżawka” z Węgo-
rzewa, w tym roku zaproszono 
chór „Ojczyzna”. Przypomniała 
również o występach zespołów 
z Mińska: „Lalki Corporation” 
oraz chóru „Czerwone Maki”. 

Po wysłuchaniu sprawozda-
nia, delegaci konferencji ocenili 

pracę Szyrwinckiego Oddziału 
Rejonowego ZPL na „dobrze”. 
Anna Gejgalienė podziękowa-
ła prezes Stefanii Tomaszun za 
pracę.

Zabierając głos posłanka 
Rita Tamašunienė podkreśliła, 
że Szyrwincki Oddział, chociaż 
nie ma dobrych warunków do 
działalności prowadzi rozległą 
i wszechstronną pracę społecz-
ną. Przy okazji podziękowała 
za realizację projektu dotyczą-
cego historycznego Izabelina i 
obiecała, że dołoży starań, aby 
miejsce ważne dla każdego ro-
daka zostało odpowiednio upa-
miętnione. 

Prezes koła w Borskunach, 
Marian Bujnicki, zapropono-
wał Stefanię Tomaszun na sta-
nowisko prezesa oddziału na 
następną kadencję. Delega-
ci podtrzymali tę propozycję i 
jednogłośnie wybrali Stefanię 
Tomaszun na prezesa.

Na konferencji zosta-
li zatwierdzeni delegaci na  
XV Zjazd ZPL: Stefania Toma-
szun, Marian Bujnicki, Teresa 
Radžiunienė, Alberta Ruskań, 
Janina Wołejszo, Stanisław Ja-
gliński i Rasa Tamošiūnienė.

Do Rady Związku Polaków 
na Litwie została wydelegowana 
Stefania Tomaszun.

Po konferencji, wszyscy 
obecni udali się do kaplicy na 
nabożeństwo majowe, a po mo-
dlitwie wrócili do sali, w któ-
rej odbył się koncert z okazji 
Dnia Matki pt. „Kocham cię, 
Mamo!”.

W koncercie uczestniczyli: 
„Czerwone Maki”, zespół mło-
dzieżowy z domu pobytu dzien-
nego „Arka”, Teresa Radziun i 
Patrycja Galinauskaitė oraz Jo-
lanta Łapińska. Swoje wiersze 
napisane na tę okazję przeczy-
tała miejscowa poetka Włady-
sława Orszewska-Kursevičienė.

Na zakończenie koncertu 
dziewczynki z zespołu „Arka” 
wręczyły wszystkim mamom 
kwiaty, ufundowane przez Edy-
tę Tamošiūnaitė, a przewodni-
cząca Jawniuńskiego Towa-
rzystwa Kultury Polskiej Rasa 
Tamošiūnienė zaprosiła na 
kawę.
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ZWIĄZEK ŁĄCZY RÓŻNE POKOLENIA

Stanisław Jagliński

PODCZAS OBRAD KONFERENCJI
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W ubiegłą niedzielę, mło-
dzież (pięć osób) ze szkółki 
niedzielnej języka polskiego 
„Uśmiech” pod kierownictwem 
prezes Jezioroskiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Teresy 
Narkevičienė wraz ze swoją 
nauczycielką Anną Łotoczko-
Sukelienė udała się na cmentarz 
w Bartkiszkach. Młodzi ludzie 

uporządkowali zaniedbane gro-
by, zadbali też o należyty wy-
gląd zbiorowej mogiły – sym-
bolicznego miejsca pochówku 
polskich patriotów.  

Jak już nieraz pisaliśmy do-
stojny krzyż oraz tablice pamiąt-
kowe ku czci poległych zosta-
ły tu ustawione przed paroma 
laty staraniem Zarządu Główne-

Młodzież zadbała o cmentarz
UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ Z PREZES I SWOJĄ NAUCZYCIELKĄ PRZY 
POMNIKU KU CZCI POMORDOWANYCH RODAKÓW

W dniach 12-13 maja 23-oso-
bowa grupa z Laudy i Żmudzi go-
ściła w Gołdapi na zaproszenie 
Gołdapskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku na czele z prezes Zo-
fią Burel. Przed rokiem seniorzy z 
Gołdapi przebywali w Kiejdanach. 

W wiosennym wypadzie do 
Macierzy uczestniczyła połączona 
grupa rodaków z trzech rejonów: 
kiejdańskiego, poniewieskiego i 
radziwiliskiego. Z Kiejdan i oko-
lic – rodacy i Polski Zespół Pieśni 
Ziemi Kiejdańskiej „Issa” pod kie-

rownictwem Walerii Wansewicz; z 
okolic Poniewieża i okolic – grupa 
filii Kiejdańskiego UTW, ucząca 
się języka polskiego na czele z na-
uczycielką języka polskiego UTW, 
prezes koła ZPL w Poniewieżu Re-
giną Czyrycką i prezes klubu „Ak-
tywne kobiety”, dyrektor Szkoły 
dla Słabosłyszących i Głuchych, 
organizatorka Festiwali Kultu-
ry Polskiej w Poniewieżu Danutė 
Kriščiūnienė oraz siostra zakon-
na Jadwiga Hanna Biwil. Grupa z 
Pacunel wyruszyła pod przewod-

nictwem dyrektora Podstawowej 
Szkoły w Pacunelach Anatolijusa 
Gailiūnasa, aktywnego i bardzo 
życzliwego organizatora spotkań 
rodaków na sienkiewiczowskiej 
Laudzie.

Splendoru imprezie dodało 
przybycie na spotkanie - konfe-
rencję burmistrza Gołdapi Toma-
sza Luty i starosty powiatu gołdap-
skiego Andrzeja Ciołka, którzy 
współfinansowali pobyt rodaków 
z Litwy w Polsce. Z nowym pro-
gramem koncertowym wystąpi-

ły zespoły gołdapskiego UTW i 
kiejdańska „Issa”, swą twórczość 
prezentowała poetka, prezes Od-
działu ZPL „Lauda” Irena Du-
chowska.

Grupa miała okazję uczestni-
czyć we Mszy św. w katedrze pw. 
NMP Matki Kościoła w Gołda-
pi, podziwiać część sanatoryjną, 
skosztować wód źródlanych, spa-
cerować pod tężnią, odpocząć w 
grocie solnej. Gospodarze zatrosz-
czyli się również o to, byśmy mogli 
zwiedzić Gołdap, Muzeum Pusz-
czy Rominckiej w Żytkiejmach, 
wysłuchać koncertu leśnego, zo-
baczyć ekspozycje przedstawiające 
replikę życia w puszczy oraz mosty 
w Stańczykach.  

Bardzo duże wrażenie wywar-
ły na nas dwa wiadukty kolejowe 
zbudowane w latach 1917-1918, 
wpisane do rejestru zabytków nie-
ruchomych województwa war-
mińsko-mazurskiego. Są to ele-
menty nieczynnej infrastruktury 
linii kolejowej łączącej Gołdap z 
Żytkiejmami. Czasami nazywa-

ne są Akweduktami Puszczy Ro-
minckiej. Mosty należą do najwyż-
szych w Polsce. Konstrukcja ich 
jest 5-przęsłowa, długość wyno-
si 180 m, wysokość – do 36,5 m. 
Pod wiaduktami przepływa rzeka 
Błędzianka.

Historia powstania mostów 
została stosunkowo niedawno 
zbadana. Jak się okazało, naj-
pierw wybudowano most połu-
dniowy (budowa trwała w latach 
1912-1914, ukończono ją w 1917 
roku), a później, w 1918 roku – 
most północny. Obie budowle są 
względem siebie równoległe, a ar-
chitektura wyglądem przypomi-
na rzymskie akwedukty w Pont-
-du-Gard.  

Goszcząc w Dubieninkach by-
liśmy podejmowani przez grupę 
rodaków na czele z Bożeną Buzą.

Wyjazd do Macierzy dofinan-
sował samorząd rejonu kiejdań-
skiego.

Grupa serdecznie dziękuje 
wszystkim organizatorom i spon-
sorom tej wyprawy.

go Związku Polaków na Litwie 
i prezesa, posła Michała Mac-
kiewicza. 

Taka akcja jest pięknym 
przykładem łączności pokoleń 
i kolejną lekcją historii swojej 
małej Ojczyzny, poznawania śla-
dów polskiego dziedzictwa na 
tej ziemi.

W gościnnej Gołdapi

W jubileuszowym roku dla 
państwowości Polski i Litwy 
Związek Polaków na Litwie 
zwołuje swój kolejny – XV zjazd. 
Już mamy za sobą zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze w kołach 
i konferencje w większości od-
działów Związku.

11 maja odbyła się sprawoz-
dawczo-wyborcza konferencja 
Święciańskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL, która miała miejsce w 
siedzibie oddziału w Podbrodziu.

Pod nieobecność wieloletniej 
prezes oddziału Ireny Bejnar, 
która nie mogła wziąć udziału 
w obradach i złożyć sprawoz-
dania z powodu choroby, kon-
ferencję zagaił członek oddzia-
łu, poseł na Sejm RL Zbigniew 
Jedziński. 

Sprawy organizacyjne przebie-
gły sprawnie. Ze sprawozdaniem 
o pracy oddziału w mijającej ka-
dencji delegatów konferencji za-
poznał prowadzący. Podkreślono, 
że prezes Irena Bejnar z oddaniem 
sprawie pracowała przez wiele lat, 
wiele uwagi udzielając sprawie 
krzewienia oświaty i kultury pol-
skiej na Ziemi Święciańskiej.

Prezes koła ZPL w Prenach 
Antoni Jundo, w swoim wystą-
pieniu życzył pani Irenie szyb-
kiego powrotu do zdrowia, do 

jego słów dołączyli się też pre-
zesi: Wacław Wiłkojć, Sławomir 
Alancewicz i inni. 

Podczas dyskusji została wy-
łoniona kandydatka na stanowi-
sko prezesa Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL. Anna 
Łastowska jest aktywną, mają-
cą autorytet wśród młodzieży i 
starszych mieszkańców osobą. 
Kandydatka zdobyła zdecydowa-
ną większość głosów delegatów. 
Wiceprezesami oddziału zosta-
ły: Alicja Pieślak i Olga Lipska.

Warto odnotować, że na pre-
zesa koła w Nowych Święcia-
nach na kolejną kadencję zo-
stał wybrany jego wieloletni 
prezes i zaangażowany działacz 
związkowy Wacław Wiłkojć, a 
na jego wiceprezesów – Marija 
Ažubalienė i Jan Borowik.       

W kole ZPL w Święcianach 
został wybrany nowy zarząd. 
Prezesem koła została Lina 
Menčinskienė, wiceprezesem – 
Czesława Tomienko.

Na konferencji zatwier-
dzono listę kandydatów na  
XV zjazd Związku Polaków na 
Litwie, którzy będą reprezento-
wali Święciański Oddział Rejo-
nowy ZPL.

Walery Jemieljanow

Konferencja nad Żejmianą

RODZINNE ZDJĘCIE UCZESNIKÓW IMPREZY

PREZES ODDZIAŁU (OD LEWEJ) WRAZ ZE SWYMI ZASTĘPCAMI
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Rok 1968. Po ukończeniu 
ośmiu klas w Wileńskiej Szkole 
Średniej nr 19 (obecnie Gimna-
zjum im. Władysława Syrokom-
li) bardziej namówiona przez 
rodziców, niż z osobistego twar-
dego przekonania, pomyślnie 
zdałam egzaminy i wstąpiłam 
do Szkoły Pedagogicznej w No-
wej Wilejce. Było nas w grupie 
ponad 30 osób. Zdecydowanie 
przeważały dziewczęta. Chłop-
ców było kilku. Byłam mile za-
skoczona, kiedy nowi koledzy 
wybrali mnie na starostę kur-
su, chyba zadecydowały o tym 
wyniki wstępnych egzaminów, 
bo przecież jeszcze nie znali-
śmy się. Imponowało to zaufa-
nie, ale, jak się okazało, była to 
wielka odpowiedzialność. Gdy 
pewnego razu cały kurs (przy-
szłych nauczycieli!) uciekł z lek-
cji, ukarano mnie, jako starostę, 
która nie potrafiła temu zapo-
biec – nie otrzymałam stypen-
dium, a były to wówczas niema-
łe pieniądze – 20 rubli. 

Wychowawczynią nasze-
go kursu była pani Olga Algi-
na, wykładowczyni chemii. Od-
czuwaliśmy jej matczyną opiekę 
i troskę. Starała się znaleźć „klu-
czyk” do każdego serca. Więk-
szość dziewcząt pochodziła z 
okolicznych rejonów. 15-16 
- latki znajdowały się w ciągu 
tygodnia poza domem i często 
potrzebowały porady, pomocy 
nie tylko w sprawach nauki, ale 
też tych życiowych, poczynając 
od tego jak się ubrać na impre-
zę, kończąc na sprawach wybo-
ru dalszej drogi, partnera. Na 
czwartym roku kilka dziewcząt 
już miało swoich wybranków. 
Pani Algina nie unikała poważ-
nych dyskusji. Pamiętam, jak na 
jednej z pierwszych lekcji wy-
chowawczych ktoś z nas powie-
dział, że nie da się wytrzymać 
tak intensywnej nauki w ciągu 
czterech lat, że to bardzo dłu-
gi okres czasu. I wtedy wycho-
wawczyni powiedziała: „Kocha-
ni, bardzo szybko miną nie tylko 
te cztery, ale i czterdzieści lat”.

O tym, że miała rację dziś 

już doskonale wiemy. Tego roku 
mija 50 lat od pierwszych eg-
zaminów i pierwszych lekcji w 
szkole pedagogicznej. Po pierw-
szym roku nauki zostało nas w 
grupie 28, w tej liczbie znalazł 
się jedyny chłopak – Jan Mażej-
ko. Chyba nie było mu z nami 
łatwo, ale wytrwał do końca. 
Wiem, że od lat pełni obowiąz-
ki dyrektora szkoły.

Chociaż, jak wspomniałam, 
większość dziewcząt pochodziła 
z bliższych i dalszych wsi i mia-
steczek (wilnianki były tylko 
trzy) i była pozbawiona ciepła 
domowego na co dzień, czasa-
mi zazdrościłam koleżankom, 
że mieszkały blisko szkoły, gdyż 
wynajmowały pokoiki w Nowej 
Wilejce. Ja, wilnianka, codzien-
nie musiałam wstawać o szóstej 
rano, by na czas dotrzeć na ulicę 
Mostową, gdzie był przystanek 
autobusu nr 4, który kursował 
do Nowej Wilejki i wypełnio-
nym po brzegi starym autobu-
sem odbyć dość długą podróż 
(jeszcze nie było obecnej no-
wej drogi). A po lekcjach i za-
jęciach pozalekcyjnych, które 
często kończyły się około godzi-
ny 17.00, znów wracałam wie-
czorem przepełnioną „czwórką” 
do domu. 

Pomimo upływu lat, nie za-
tarły się w pamięci wspomnie-
nia o wielu nauczycielach, o ich 
gruntownej znajomości swego 
przedmiotu, cierpliwości i jakże 
ciepłym stosunku do nas.

Drżeliśmy przed matematy-
ką i wymagającym panem Sur-
kowym, który wchodził do kla-
sy z surową miną, ale w gruncie 
rzeczy był miłym człowiekiem. 
Z kolei przed panem Henry-
kiem Morozem, który uczył nas 
arytmetyki, nie odczuwaliśmy 
żadnego strachu. Mogliśmy nie-
kiedy z nim porozmawiać, czy 
zapytać „nie na temat”, a on z 
chęcią podejmował wątek, cza-
sami sam robił takie przerywniki 
w lekcji i lubił opowiadać nam, 
np. o swojej córeczce. Pan Hen-
ryk prowadził również zajęcia 
z fotografii. To było coś wspa-

niałego! Właśnie dzięki panu 
Morozowi mogłam poznawać 
tajniki i doskonalić nawyki fo-
tografowania. Jego lekcje przy-
dają się mi do dziś. Rodzice mieli 
dość dobry, jak na tamte czasy, 
aparat fotograficzny „Zorkij” i 
sprawiało mi wielką frajdę bie-
ganie po mieście z aparatem fo-
tograficznym, robienie zdjęć, 
ich wywoływanie… Pan Moroz 
nauczył nas „oszczędzać” błonę 
fotograficzną i nie fotografować 
byle jak. To dzięki tej pasji po-
wstawały nasze szkolne archiwa. 
Szkoda, że z upływem lat nie-
wiele zdjęć się zachowało.

Mieliśmy też przedmiot „wy-
raziste czytanie”. Uczyła go nas 
pani Apolonia Skakowska. Przy-
znam, trochę nudziliśmy się na 
tych zajęciach i nie zawsze się 
nam udawało artystycznie prze-
czytać jakiś urywek. Jednak do-
ceniliśmy je podczas pracy jako 
nauczyciele klas początkowych: 
wyrazistość czytania i wyczucie 
tekstu bardzo się nam przydały 
w pracy z młodszymi dziećmi.

Mieliśmy szczęście być 
uczniami pana Wiktora Tu-
rowskiego: drobny, energicz-
ny, wchodził do klasy zawsze 
uśmiechnięty. Nie wiem dla-
czego, ale kojarzył się mi ze 
Stanisławem Moniuszką. Wie-
le dziewcząt namówił do śpie-
wania w „Wilii”. W szkole pe-
dagogicznej prowadził również 
chór, do którego uczęszczałam.

Z panią Ludmiłą Kondura-
łową, która miała u nas lekcje 
muzyki, rozumiałyśmy się do-
skonale. Tak się złożyło, że jako 
jedyna z kursu dobrze grałam 
na pianinie, bo już od kilku lat 
uczyłam się muzyki. Miała ona 
taki zwyczaj, że zadając do na-
uki kolejny utwór, zawsze gra-
ła go najpierw sama. Bardzo lu-
biliśmy te chwile – słuchaliśmy 
zauroczeni. Właśnie pani Kon-
durałowa stworzyła na naszym 
kursie zespół dziewczęcy „Fili-
pinki” (na wzór popularnego w 
tamtych latach polskiego zespo-
łu „Alibabki”).

Bardzo wiele, jako pedago-

dzy, zawdzięczamy pani Marii 
Piotrowicz. Jej wiedza, systema-
tyczność, konsekwencja i wpaja-
nie nam, że bez znajomości pe-
dagogiki i psychologii dziecięcej 
nie mamy co robić w szkole, po-
mogły mnie, a myślę, że również 
kolegom, w ciągu pierwszych lat 
pracy. Konspekty z jej wykłada-
mi przechowywałam w ciągu 
wielu, wielu lat. Moje życie w 
dużym stopniu związane było z 
pracą w klasach nauczania po-
czątkowego w Gimnazjum im. 
Wł. Syrokomli, gdzie przepra-
cowałam 40 lat.

Najweselsze były lekcje hi-
storii, której uczył nas dyrektor 
szkoły pan Bronisław Karbow-
ski. Ze złożonymi na piersiach 
rękami chodził po klasie i słu-
chał naszych odpowiedzi. Naj-
ważniejsze było to, byśmy od-
powiadali długo. A dyrektor 
chodził i słuchał. Ale widocznie 
myślał o czymś innym, bo moż-
na było opowiedzieć, a czasem 
nawet przeczytać, temat kilka 
razy. I on tego nie zauważał.

Pan Wacław Mozyro – nasz 
pan od literatury. Wspaniały 
człowiek. Zdawało się, że wi-
dzi nas na wskroś, kiedy z lek-
kim uśmieszkiem słuchał na-
szych odpowiedzi. Bodajże na 
drugim roku mieliśmy przeczy-
tać „Dekamerona” G. Boccacio. 
W domowej bibliotece była ta 
książka, ale kiedy powiedzia-
łam ojcu, że mam ją przeczy-
tać, to usłyszałam, że mnie jest 
za wcześnie czytać takie książ-
ki. Przyszłam na lekcję nieprzy-
gotowana. Traf chciał, że pan 
Mozyro wywołał właśnie mnie 
do odpowiedzi. Powiedziałam 
mu o rozmowie z tatą. Wyraź-
nie zdziwił się, uśmiechnął, ale 
nie skomentował (nie pozwolił 
sobie na podważenie autorytetu 
ojca, jakże „pedagogicznie” się 
zachował), „dwójki” też nie do-
stałam. Po kilku latach, już jako 
mężatka i młoda mama, space-
rując po Zakrecie ze swoją có-
reczką spotkałam pana Mozy-
ro. Przywitaliśmy się i nagle pan 
Wacław zapytał: „A „Dekame-
rona” przeczytałaś”?

Od wychowania fizyczne-
go mieliśmy bardzo przystoj-
nego pana Romasa Pietrokasa, 
w którym podkochiwałyśmy 
się wszystkie. Faworyzował wy-
sportowane osoby, niestety, ja 
do takich nie należałam, więc 
niekiedy pozwalał sobie na ką-
śliwe uwagi. Musiałam to prze-
żyć, bo wolałam grać na piani-
nie niż sportować. Ale pewnego 
razu stałam się obiektem praw-
dziwej troski pana od wf. W któ-
rymś semestrze gimnastyka była 
pierwszą lekcją. Późniłam się i 
biegnąc na złamanie karku po-
tknęłam się i upadłam na oba 
kolana, ścierając na asfalcie głę-
boko skórę. Pomimo poważnego 
urazu na lekcję nie spóźniłam 
się. Pan Pietrokas, gdy zobaczył 
moje kolana, to nie mówiąc ani 
słowa poszedł po opatrunek i 
starannie zabandażował moje 

okaleczone kolana. Koleżanki 
żartowały, że miałam szczęście, 
bo żadnej nie okazał takiej tro-
ski.

Dzięki eleganckiej, promie-
niującej inteligencją i wiedzą 
pani Rozie Bernsztejn – wy-
kładowczyni języka rosyjskie-
go, pogłębiło się moje zainte-
resowanie tym przedmiotem 
i podjęłam decyzję o dalszych 
studiach na rusycystyce. Tak na 
sobie doświadczyłam, jak wielką 
rolę odegrać może nauczyciel w 
życiu młodego człowieka. Stara-
łam się o tym pamiętać w ciągu 
wszystkich lat pracy w szkole. 

Bardzo ważnym etapem na-
uczania była praktyka peda-
gogiczna. Odbywaliśmy ją w 
ówczesnej szkole nr 26 (dziś 
Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego). Było to dla nas wielkie 
przeżycie i baliśmy się dzieci 
więcej, niż one nas. Konspekt 
lekcji sprawdzał nie tylko na-
uczyciel - przedmiotowiec, np. 
polonista, ale i pani Piotrowicz. 
Uczyłam się konspektu lekcji na 
pamięć. Na ostatnim roku mie-
liśmy już praktykę pięciotygo-
dniową w jednej klasie. Moja 
praktyka trwała 2,5 tygodnia, 
bo uczyłam jednocześnie trzy 
klasy. W pierwszym rzędzie sie-
działa klasa pierwsza, w dru-
gim – druga, w trzecim – trze-
cia. Nauczanie początkowe w 
1972 roku trwało trzy lata. Od-
bywałam praktykę w litewskiej 
szkole nr 16 na Zarzeczu, gdzie 
były początkowe klasy polskie. 
Jeżeli dobrze pamiętam, to wy-
chowawczynią tych trzech klas 
była pani Markiewicz.

Jako jedyna z kursu otrzy-
małam skierowanie do pracy w 
szkole w Wilnie. Niestety, tak 
wypadło, że z tego nie skorzy-
stałam, a wiedziona romantyką 
zdecydowałam się udać do pra-
cy na wieś. Były to Koleśniki w 
rejonie solecznickim. Roman-
tyki wystarczyło na jeden rok. 
Rzeczywistość mnie przerosła. 
Nie wiem, co było najgorsze, czy 
podglądająca i podsłuchująca 
gospodyni, u której wynajmo-
wałam kąt za przepierzeniem, 
zakaz ubierania krótkich spód-
nic i spodni, czy nakaz śledzenia 
dzieci chodzących do kościoła... 
Miałam szczęście, po kilku la-
tach podjęłam pracę w „swojej” 
szkole nr 19 w Wilnie. 

Przyszliśmy do Szkoły Peda-
gogicznej w wieku 15 lat. W cią-
gu czterech lat otrzymaliśmy nie 
tylko średnie wykształcenie, ale 
zostaliśmy, jak dziś mogę oce-
nić, dobrze przygotowani do 
pracy w szkole w klasach po-
czątkowych. Mając 19 lat czu-
liśmy się całkiem dorośli i goto-
wi do podjęcia odpowiedzialnej 
misji – nauczania i wychowania 
dzieci. Nauczania w ojczystym 
języku. I to było bardzo ważne 
dla funkcjonowania polskiego 
szkolnictwa na Litwie.

Albina Drzewiecka (Lisie-
wicz), absolwentka 1972  r.

Moje pedagogiczne dojrzewanie
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Zakończenie studenckiej kon-
ferencji „Dni Polonistyki 2018”, 
zorganizowanej na Uniwersyte-
cie Wileńskim, miało miejsce w 
tymczasowej stolicy. Do Kowna jej 
uczestnicy przybyli pod opieką doc. 
dr Ireny Fedorowicz.

Nie była to przypadkowa wizy-
ta. Jeden z referatów wygłoszonych 
na konferencji przez mgr. Jacka Sta-
siorczyka z Uniwersytetu Wrocław-
skiego (studiuje on na Wydziale 
Nauk Humanistycznych i Pedago-
gicznych, na drugim roku studiów 
III stopnia) nawiązywał do naszego 
miasta. Omawiał on temat „Dzień 
Kowieński” na tle innych gazet uka-
zujących się w Republice Litewskiej 
w latach 1921-1935”.  

Kowno przywitało gości upa-
łem. Miłą ochłodę znaleźli w ko-
ściele karmelickim pw. św. Krzyża, 
przy którym witał ich o. Emilian. 
Odprawił on krótką Mszę św. i opo-
wiedział o powstaniu Zakonu Kar-
melitów i o jego zadaniach na dziś. 

Po tym interesującym spotkaniu 
na przybyłych czekało zwiedzanie 
miasta. Niestety, cała centralna jego 
część była pogrążona w robotach 
ziemskich – wymieniana jest komu-
nikacja miejska, co bardzo utrudni-
ło poruszanie się po centrum miasta 
i musieliśmy zadowolić się ogląda-
niem interesujących obiektów przez 
okna autokaru. 

Na dłuższy przystanek zatrzy-
maliśmy się w siedzibie Kowień-

skiego Oddziału ZPL. Mieliśmy 
tu nie tylko przyjemny chłód, ale 
też orzeźwiającą herbatę i czas na 
opowiadanie i zadawanie pytań. 
Nam, kowieńczykom, było miło, 
że gościom nasze miasto bardzo się 
spodobało. Po biesiadowaniu wyru-
szyliśmy na piechotę na zwiedzanie 
starówki. Podążaliśmy uliczkami, 
które pamiętają dawne dzieje mia-
sta i słynnych ludzi. Szliśmy ulica-
mi i zaułkami, które przemierzał 
nasz Wieszcz Adam Mickiewicz. 
Zwiedziliśmy Ratusz i Zamek Ko-
wieński, kościół św. Jerzego. Oczy-
wiście nie ominęliśmy wspaniałe-
go miejsca, gdzie Wilia łączy się z 
Niemnem… Kolejno odwiedzili-
śmy Dolinę Mickiewicza, a następ-
nie udaliśmy się do klasztoru kame-
dułów w Pożajściu. Niestety, ale tu 
czekała nas przykra niespodzianka. 
Nie zdążyliśmy na czas i nie zostali-
śmy wpuszczeni ani do kościoła, ani 
na teren klasztornych zabudowań. 
Tak jest, kiedy z obiektu sakralnego 
robi się muzeum. 

Żegnając się z Kownem poje-
chaliśmy nad Morze Kowieńskie. 
Piękny teren, widoki i jakże miły 
chłód delikatnych fal. Rozstawa-
liśmy się w doskonałym nastroju: 
miła atmosfera, tak wiele ciekawych 
obiektów – mamy nadzieję, że Kow-
no na długo pozostanie w sercach 
naszych gości.

Franciszka Abramowicz 

Poloniści w Kownie

Przed miesiącem powstała grupa inicjatywna ds. zwołania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 14 lipca 2018 
roku I zjazdu absolwentów polskich grup Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej, która w latach 1957-1973 działała 
przy ul. Palydowo 29 w Nowej Wilejce, a wcześniej (od1952 r. do 1957r.) jej grupy polskie istniały w Trokach. 

Członkami grupy inicjatywnej są:
Michał Treszczyński – tel. kom. 860333278, e-mail:tremich7@interia.pl;
Adolf Kodź – tel. (85) 2505285;
Jadwiga Sinkiewicz – tel. kom. 868697591, e-mail: jadvyga.sinkevic@salcininkai.lt;
Regina Markiewicz – tel. (8-380)30174, e-mail: regina.markevic@salcininkai.lt;
Antoni Jankowski – tel. kom. 861117363, e-mail:jankovski.antoni@gmail.com;
Kazimierz Uściło – tel. kom. 868016927, e-mail: kazusc@gmail.com;
Romuald Brazis – tel. kom. 868561608, e-mail: Romuald.brazis@gmail.com;
Regina Grydź – tel. kom. 868337721;
Krystyna Narkiewicz – tel. (85)2389480, tel. kom. 868385153;
Halina Rawdo – tel. kom. 862432360, e-mail: halinaravdo@gmail.com;
Lilia Andruszkiewicz – tel. kom. 861465149, e-mail: lilija.andruskevic@vrsa.lt;
Józef Kwiatkowski – tel. (85)2333225, tel. kom. 869819362, e-mail: macierzszkolna@interia.pl;
Krystyna Dzierżyńska – tel. (85)2333225, tel. kom. 869819365, e-mail: macierzszkolna@interia.pl.
Uprzejmie prosimy o informacje o osobach, które w latach 1952-1973 uczyły się w Trockiej Szkole Peda-

gogicznej, a następnie w Wileńskiej Szkole Pedagogicznej. Prosimy wskazać ich miejsce i czas pracy, obecny 
kontakt (adres, nr telefonu); nazwiska kobiet prosimy podać panieńskie oraz po zamążpójściu. Uprzejmie też 
prosimy o wypożyczenie winietek promocji z lat 1952-1973. Zostaną one zeskanowane i zwrócone. Potrzebne 
będą do przygotowania prezentacji na spotkanie i być może do okolicznościowego wydania o historii funkcjono-
wania Szkoły. Prosimy również o 3-5-stronicowe (A4) wspomnienia o swojej nauce, wykładowcach, kolegach.

Grupa inicjatywna każdemu wychowankowi Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej wyśle imienne zaproszenie 
na Zjazd z porządkiem dnia. Prosimy również potwierdzić telefonicznie swój udział.

Spotkanie odbędzie się w roku 60-lecia ukończenia pierwszej polskiej promocji Wileńskiej Szkoły Pedago-
gicznej, która swe początki miała w Trokach. W roku 1973 Wileńską Szkołę Pedagogiczną ukończyła ostat-
nia polska promocja.

Uszanujmy pamięć tych, którzy nierzadko po kilkadziesiąt lat nieśli kaganek oświaty mieszkańcom Wi-
leńszczyzny.

Grupa inicjatywna
Od redakcji: „Nasza Gazeta” dołącza wraz za „Magazynem Wileńskim” do akcji wydobywania z cienia 

historii Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej i na swoich łamach będzie zamieszczała wspomnienia, którymi ze-
chcą się podzielić jej byli wychowankowie. Zaciekawieni tematem znajdą publikacje na ten temat w nr. nr. 4 i 
5 br. „Magazynu Wileńskiego”. Od dziś również na łamach „N.G.”.  

Wileńska Szkoła Pedagogiczna – 
wydobyć historię z cienia
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WŁADYSŁAW  
BELINA PRAŻMOWSKI

W lipcu 1914 roku kawaleria 
stanowiła czołówkę I Brygady Le-
gionów wkraczającej do Lublina. 
W kilkanaście dni później Edward 
Słoński uwiecznił to wydarzenie w 
pieśni pt. „Pan Belina”.

Jeszcze w czasie walk nad 
Nidą, kiedy ułani zostali „przy-
pisani” do okopów, a ich konie 
przymusowo odpoczywały, Beli-
na jeździł do Krakowa, naradzał 
się z pracownikami muzealnymi, 
z historykami, a wszystko to, co 
przywiózł, omawiał później ze 
swoimi ułanami. W efekcie prze-
mundurował podkomendnych na 
wzór poprzedników spod Stoczka 
i Samosierry. Jak wspomina jeden 
z ułanów, Janusz Śmiechowski, ps. 
„Harnisz”, już wkrótce zajaśniały 
na ich piersiach „czerwone raba-
ty, a głowy ich przystroiły wysokie 
czaka z pięknymi orłami”. 

Po sukcesie lubelskim Belinia-
cy pełnili rolę zwiadu 1. Brygady 
w Siedleckiem, a następnie toczyli 
boje na rozległych terenach Woły-
nia, m.in. pod Maniewicami, Sto-
chowem i Styrem. 

W grudniu 1915 roku Belina 
został dowódcą 1. pułku ułanów. 
Z jednostką tą osłaniał odwrót  
1. Brygady po bitwie pod Ko-
stiuchnówką w lipcu 1916 roku. 
Dowodził już w tym czasie bryga-
dą jazdy, utworzoną z 1 i 2 pułku 
ułanów. Jesienią wraz z oddziała-
mi I, II i III Brygady Legionów zo-
stał skierowany na odpoczynek do 
Baranowicz. Po dwóch miesiącach, 
wraz z 1. pułkiem ułanów znalazł 
się w obozie szkolnym w Ostrołę-
ce. Na początku 1917 roku był już 
majorem.

Latem 1917 roku wraz z innymi 
legionistami pochodzącymi z zabo-
ru rosyjskiego, odmówił – zgodnie 
ze wskazaniami Piłsudskiego – zło-
żenia przysięgi i otrzymał dymisję. 
Zdymisjonowany Belina osiadł wraz 
z rodziną na wsi, gospodarując w 

dzierżawionym od Zamoyskich 
majątku ziemskim w Godziszowie 
koło Janowa Lubelskiego. Nie po-
trafił tam spokojnie  wysiedzieć – 
zaangażował się w pracę POW. W 
drugiej połowie października 1918 
roku oddał się do dyspozycji Rady 
Regencyjnej, ale nie otrzymał żad-
nego zadania. Uczestniczył wraz z 
oddziałami POW w rozbrajaniu jed-
nostek armii austriackiej na terenie 
Lubelszczyzny. Zgodnie z rozkazem 
otrzymanym od E. Rydza-Śmigłe-
go przystąpił do tworzenia bryga-
dy kawalerii (dwa pułki ułanów i 
jeden szwoleżerów). Walczył pod 
dowództwem generała Jana Romera 
na froncie ukraińskim we Wschod-
niej Małopolsce, m.in. pod Dołho-
byczowem, Rawą Ruską, Bełżcem, 
Żółkwią i Krystynopolem.

W lutym 1919 roku awanso-
wał do stopnia pułkownika. Wio-
sną, po zreorganizowaniu brygady 
kawalerii liczącej wówczas około 
800 szabel, został wysłany wraz 
z innymi oddziałami Wojska Pol-
skiego, dowodzonymi przez gene-
rała Rydza-Śmigłego w kierunku 
Wilna, celem wyzwolenia miasta 
od bolszewików. Cała operacja za-
kończyła się sukcesem pierwszego 
dnia Wielkiej Nocy. Do ukochane-
go przez Komendanta Piłsudskie-
go grodu wjechał Belina w 1100 
koni 19 kwietnia. Dopiero po nim 
wkroczyła zwycięska dywizja gene-
rała Rydza-Śmigłego. O wydarze-
niach tych mówi specjalny rozkaz 
wydany przez Naczelnika Państwa: 
„Przede wszystkim muszę jednak 
odznaczyć działanie oddziału jaz-
dy pod dowództwem płk. Beliny-
-Prażmowskiego. Świetnie prowa-
dzona jazda wspaniałym marszem 
obeszła cały układ sił wroga, by z 
tyłu wpaść do głównego siedliska 
wszystkich władz bolszewickich. 
Śmiałym a nagłym napadem zajęła 
ona miasto, z ogromnymi zapasami 
materiału wojennego i utrzymała je 
pomimo ogromnej przewagi, aż do 
przyjścia piechoty. Jest to najpięk-
niejszy czyn wojenny, dokonany w 
tej wojnie, przez jazdę polską. Dzię-

kujemy za to pułkownikowi Belinie 
Prażmowskiemu i jego szefowi szta-
bu majorowi Piskorowi”.

Następnie Beliniacy walczyli 
na froncie litewsko-białoruskim, 
docierając aż do Dźwiny, na tere-
ny utracone przez Polskę jeszcze w 
pierwszym rozbiorze. Później miał 
miejsce krótki odpoczynek w Ma-
łopolsce Wschodniej. W czerwcu 
1920 roku płk Prażmowski stał na 
czele grupy kawalerii wchodzącej 
w skład rezerwowej armii generała 
Kazimierza Sosnkowskiego. Jesie-
nią, za zgodą Naczelnego Wodza, 
został przeniesiony do rezerwy, 
motywując swą decyzję stanem 
zdrowia oraz koniecznością uregu-
lowania spraw rodzinnych i mająt-
kowych. Wyjechał do Godziszowa 
w Lubelskim pozostając tam do 
1927 roku, kiedy to przeniósł się 
do Janowa Lubelskiego. Pracował 
tam jako prezes Okręgowego To-
warzystwa Spółek Rolniczych. Po 
dwóch latach osiadł w Krakowie, 
gdzie m.in. był udziałowcem miej-
scowej spółki „Tabor”, zajmującej 
się produkcją siodeł i sprzętu dla 
armii oraz działał w Związku Le-
gionistów Okręgu Krakowskiego.

Na początku 1931 roku Praż-
mowski został powołany w skład 
Rady Przybocznej Prezydenta 
miasta Krakowa. W lipcu został 
wybrany na prezydenta miasta. 
Piastował ten urząd do lutego 
1933 roku, kiedy to decyzją Mar-
szałka Piłsudskiego otrzymał no-
minację na wojewodę lwowskiego, 
mającego nadzór nad pracami w 
sąsiednich województwach – sta-
nisławowskim i tarnopolskim. Jed-
nocześnie pełnił funkcję honoro-
wego prezesa 1. pułku ułanów.

W czerwcu 1933 roku popro-
wadził swą ostatnią defiladę przed 
coraz bardziej schorowanym Ko-
mendantem. W cztery lata póź-
niej, ze względu na swe sercowe 
dolegliwości, wycofał się z życia 
politycznego, powrócił do Krako-
wa. Po jakimś czasie stanął na czele 
Jaworznickich Komunalnych Ko-
palni Węgla, działając jednocze-
śnie w Radzie Nadzorczej Spółki 
Akcyjnej Śląskich Zakładów Elek-
trycznych oraz w Towarzystwie 
Szkoły Ludowej.

Władysław Belina Prażmowski 
– pierwszy ułan Rzeczypospolitej, 
jak go nazywano, zmarł podczas 
kuracji zdrowotnej na atak serca, w 
pokoju hotelu „Eden” w Wenecji, 
13 października 1938 roku. Osie-
rocił żonę – Anastazję z Rudzkich 
(1891-1975) i trójkę dzieci: pięt-
nastoletnią Alinę, Janusza (poległ 
w 1943 r. walcząc w 300. Dywi-
zjonie Bombowym PSZ na Zacho-
dzie) oraz Lecha (od 1947 r. w Ka-
nadzie). 

Pogrzebowe uroczystości były 
wielką patriotyczną manifestacją, 
porównywaną w swych rozmia-
rach do żałobnych dni majowych 
1935 roku, kiedy to żegnano Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Rozpo-
częły się one jeszcze we Włoszech 
ceremonią zorganizowaną przez 

władze Wenecji oraz miejscowych 
kombatantów. Trumnę przewo-
ził specjalny wagon do Chorzowa, 
gdzie Zmarłego powitał pluton  
1. pułku szwoleżerów, rodzina, de-
legacje Beliniaków, przedstawicie-
le Związku Legionistów, komba-
tanci Powstań Śląskich oraz tłumy 
mieszkańców. W wagonie zamie-
nionym na kaplicę objęli wartę 
szwoleżerowie. Na wszystkich 
mijanych stacjach, zdążający do 
Krakowa pociąg żegnany był przez 
okoliczną ludność. 

20 października w Kościele 
Mariackim odbyło się żałobne na-
bożeństwo. Stąd, około południa, 
wyruszył kondukt na Cmentarz 
Rakowicki. Do tłumów zebranych 
na Rynku Głównym przemó-
wił prezydent miasta Krakowa,  
dr Mieczysław Kaplicki. Na Rako-
wicach, w imieniu Wojska Polskie-
go, pożegnał swego dowódcę jeden 
ze słynnej „siódemki” Beliniaków 
– ówcześnie wiceminister spraw 
wojskowych – gen. J. Głuchowski. 
W imieniu Prezydenta RP prof. 
Ignacego Mościckiego oraz Mar-
szałka E. Rydza-Śmigłego wystą-
pił inspektor armii, generał broni 
Kazimierz Sosnkowski. Po prze-
mówieniu udekorował trumnę 

Wielką Wstęgą Orderu Polski 
Odrodzonej. Zmarły odznaczony 
był m.in. wspomnianym już „Para-
solem”, Krzyżem Virtuti Militari  
V klasy, Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami, Komandorią Orde-
ru Polonia Restituta, pięciokrot-
nie Krzyżem Walecznych oraz 
pośmiertnie Wielkim Krzyżem 
Orderu Polonia Restituta. 

Pozostawił pamięć bohater-
skich i pełnych ułańskich fanta-
zji walk o niepodległość w latach 
1914-1920, sławę twórcy odro-
dzonej kawalerii i urosłą jeszcze 
za życia legendę. Znalazła ona wy-
raz nie tylko w pieśniach legiono-
wych, ale również w literaturze, 
m.in. w utworach Juliusza Kaden-
-Bandrowskiego, Tadeusza Gałec-
kiego (Andrzeja Struga), Wacława 
Sieroszewskiego i Artura Oppma-
na (Or-Ota). Wśród jego licznych 
wierszy spotykamy „Balladę o uła-
nach Beliny”, której końcowy frag-
ment brzmi: „...I niech się zespoli 
w cudownej legendzie / Ta Polska 
co była, Ta Polska co będzie / W 
skrzydlatych ułanach Beliny”.

Opracowała  
Albina Drzewiecka

Z Wilnem w życiorysie

Dokończenie.
Początek patrz w nr. 18

GRÓB BELINY PRAŻMOWSKIEGO W KRAKOWIE
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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dom Kul-
tury Polskiej w Wilnie organizują kolejne spotkanie w ra-
mach Przystanku Historia Wilno. Spotkanie odbędzie się 
w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie w sali nr 305. Wykład wygłosi prof. dr 
hab. Karol Sacewicz Antykomunizm na straży Niepodległej. 
Przypadki wileńskie.

Wykład będzie poświęcony antykomunizmowi w II RP, 
który był zgodny z polską racją stanu, o tym z kim i czym 
walczono oraz jaką rolę w akcji przeciwkomunistycznej 
odegrały środowiska polityczno-społeczne Ziemi Wileń-
skiej. Rozważania dotyczyć będą w głównej mierze pro-
blematyki społecznych inicjatyw antykomunistycznych, 
w tym dokonań polskiej szkoły sowietologicznej oraz ak-
tywności publicystycznej, m.in. wykładowców Uniwersy-
tetu Stefana Batorego.

Dr hab. Karol Sacewicz jest Naczelnikiem Delegatury 
Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz wykładow-
cą w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Spe-
cjalizuje się w badaniach nad dziejami Komunistycznej Par-
tii Polski i antykomunizmu w II RP, życiem politycznym 
w międzywojennej Polsce, jak również problematyką po-
lityczno-militarnych relacji pomiędzy Polskim Państwem 
Podziemnym a czynnikami sowiecko-komunistycznymi.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Już tradycyjnie, na wiosnę, 
Polskie Studio Teatralne pod 
kierownictwem Lilii Kiejzik go-
ści na Festiwalu Polska Wiosna 
Teatralna we Lwowie, na któ-
rym spotykają się polskie te-
atry z Macierzy, Czech, Litwy i 
Ukrainy. Tego roku w festiwalu 
wzięli udział aktorzy Zespołu 
Teatralnego im. Jerzego Cień-
ciały z Wędryni z Czech oraz 
przedstawiciele Teatru AA Va-
demecum z Wiednia. PSTW za-
prezentowało monodram „Tu 
mówi Szwejk”, w którym rolę 
dzielnego wojaka gra Edward 
Kiejzik. 

Program wiosennej wizyty 
we Lwowie zawierał bardzo zna-
mienny szczegół – Polski Teatr 
Ludowy we Lwowie pod kierow-
nictwem Zbigniewa Chrzanow-
skiego obchodził swój jubileusz 
60-lecia. Przyjaźń łącząca Wil-
no i Lwów od ponad pół wieku 
niejako zobowiązywała, a i serce 
nakazywało, być na obchodach 
tak znamiennej rocznicy. 

Jubileuszowe uroczystości 
odbywały się w Narodowym 
UkraińskimTeatrze Drama-
tycznym im. Marii Zańkowiec-
kiej (dawny Dramatyczny Teatr 
Fundacji hr. Stanisława Skarb-
ka) z udziałem gości z Macierzy 
i przedstawicieli miejscowych 
władz. Gospodarze wystawili 
na swój jubileusz bajkę dla do-
rosłych „Czupurek” i pokazali 
klasę gry aktorskiej. Zaprezen-
towali również urywek z przed-
stawienia „Dwaj panowie B.”.

Aktorzy Studia: Edward 
Kiejzik, Jarosław Królikowski, 
Paweł Matuizo i Artur Armac-
ki wraz z kierownik Lilią Kiejzik 
życzyli swoim przyjaciołom na-
dal trzymać klasę, bo wiadomo 
– Lwów – to Lwów. 

Jak zaznaczyła Lilia Kiej-
zik, tegoroczny wiosenny po-
byt na Ukrainie Polskiego Stu-

dia Teatralnego objął również 
inne miasta, w których jest 
dość liczna diaspora polska. W 
Żytomierzu gościli u swoich 
przyjaciół, którzy praktycznie 
co roku biorą udział w organi-
zowanych przez PSTW festi-
walach - spotkaniach polskich 
teatrów – Polskim Teatrze im. 
J. I. Kraszewskiego pod kie-
rownictwem Mikołaja Warfo-
łomiejewa. 

Na scenie Żytomierskie-
go Miejskiego Pałacu Kultury 
wystawili spektakl „Tu mówi 
Szwejk” oraz, w ramach obcho-
dów Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą i Konstytucji 3 Maja, 
zaprezentowali słowno-mu-
zyczny program patriotyczny 
pt. „Zaszum nam, Polsko”.

W ostatni weekend kwietnia 
Polskie Studio Teatralne zawita-
ło do Winnicy. Wraz z miejsco-
wymi Polakami aktorzy Studia 
złożyli kwiaty pod pamiątkowy-
mi tablicami, poświęconymi ty-
siącom ofiar represji politycz-
nych komunistycznego reżimu 
na dawnym cmentarzu katolic-
kim – obecnie parku miejskim w 
Winnicy. Rodakom towarzyszył 
konsul generalny RP Damian 
Ciarciński. 

W Winnickiej Filharmo-
nii Obwodowej PSTW miał 
zaszczyt wystąpić przy jakże 
licznie zebranej widowni – na 
uroczystości przybyli Polacy z 
Podola, Bukowiny i Żytomiersz-
czyzny. Byli to prezesi polskich 
organizacji, nauczyciele języ-
ka polskiego, kierownicy ze-
społów artystycznych, przed-
stawiciele polskiego biznesu, 
media polonijne. Obecni byli 
także przedstawiciele ducho-
wieństwa na czele z ordyna-
riuszem diecezji kamieniec-
ko-podolskiej JE ks. biskupem 
Leonem Dubrawskim, attaché 
obrony przy Ambasadzie RP w 

Kijowie płk Tomasz Strycharz, 
zastępca konsula generalnego 
Rumunii w Czerniowcach Ionel 
Iwan, przedstawiciele miejsco-
wych władz na czele z zastępcą 
gubernatora Winnicy Siergijem 
Morgunowem.

Jak powiedziała kierownik 
Studia Lilia Kiejzik, swój występ 
wilnianie rozpoczęli od patrio-
tycznego programu „Zaszum 
nam, Polsko”, a następnie poka-
zali monodram „Zapiski oficera 
Armii Czerwonej” w wykona-
niu Edwarda Kiejzika. Aktorzy 
mieli ogromną satysfakcję – sala 
nie tylko grzmiała brawami, ale 
też na stojąco dziękowała akto-
rom PSTW. 

W programie pobytu w Win-
nicy było też spotkanie w konsu-
lacie RP oraz z przedstawiciela-
mi działającego tu zawodowego 
teatru i wstępne rozmowy o 
współpracy.

Kierownik Studia zaakcen-
towała, że zespół pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim 
osobom na Ukrainie – rodakom 
oraz przedstawicielom polskich 
placówek dyplomatycznych i 
miejscowych władz – za umoż-
liwienie tak treściwego pobytu, 
a także wyrazić wdzięczność 
za pośredniczenie w wyjeździe 
na Ukrainę konsulowi wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP 
w Wilnie Marcinowi Zieniewi-
czowi.  

Warto przypomnieć miłośni-
kom teatru, że już w najbliższą 
niedzielę – 20 maja – Polskie 
Studio Teatralne w Wilnie za-
prasza widzów na spektakl „Lal-
ki, moje ciche siostry” (mono-
dram w wykonaniu Agnieszki 
Rawdo) do Teatru na Pohulan-
ce (Rosyjski Teatr Dramatycz-
ny Litwy).

Janina Lisiewicz

Na wiosennej Ukrainie

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 
członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, 
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłat-
nie na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, 
ogłoszenia, kondolencje bądź inne informacje. Ży-
czenia czy wyrazy współczucia członkom Związ-
ku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, 
organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je na-
leży na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub 
faks 233 10 56.

POLSKIE STUDIO TEATRALNE NA UKRAINIE
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Uprzejmie zapraszamy zespoły na 
Dni Kultury Polskiej 
na Laudzie i Żmudzi 

2-3 czerwca 

2 czerwca - sobota
XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy"  

w Wodoktach i Kiejdanach
9.00 - 10.00  Pacunele, kościół pw. Św. Jana Chrzci-
ciela i cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza)
10.30 - 11.00 Wodokty, kościół pw. św. Agaty i 
cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza), wy-
stępy zespołów przed kościołem
11.00 - 12.00 Msza Św. w Wodoktach
13.00 - 14.00 Występy zespołów przed gmachem Samo-
rządu Kiejdan (Kėdainiai, Basanavičiaus 36), zwiedzanie 
Muzeum Rzeźb W. Ulewicza w gmachu Samorządu
15.00 - 16.00 Spotkanie literackie w Centrum Wie-
lokulturowym (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai)
16.00 - 16.20 Występy zespołów na Starym Rynku
16.20 - 16.40 Korowód zespołów przez starówkę 
Kiejdan ze Starego Rynku do Centrum Kultury
17.00 - 20.00 Koncert XVI Festynu Kultury Pol-
skiej „Znad Issy” w Centrum Kultury (J. Basanavi-
čiaus 24, Kėdainiai)

3 czerwca - niedziela
V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu

9.15 - 10.15 Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa –
Króla (Panevežys, Katedros aikšte 8)
10.15 - 10.30 Korowód zespołów od Katedry na 
plac Wolności
11.00 - 15.00 Koncert V Festiwalu Kultury Polskiej

Udział zgłosiły:
Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Wach” (Wach), 
Mażoretki  (Niebylec), Zespół Tańca „Jutrzenka” 
(Niemenczyn);
Orkiestry Dęte: (Niebylec), (Kadzidło), (Wasilków).
Chóry:  „Cantilena” (Małkinia), Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka (Jasienica); 
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki),  „Echo” (An-
drzejewo),  „Melodia” (Augustów), „Jarzębiny-
”(Brok),  „Nadbużanie” (Nur), „Małkinianka” 
(Małkinia Górna),  Klub Seniora (Andrzejewo), 
„Błękitne berety” i Wojsko Polskie (Bydgoszcz), 
„Kotwica" (Kowno), „Issa” (Kiedany).

Inf.: +370 68 77 66 89; spklitwa@gmail.com

K L U B   M I Ł O Ś N I K Ó W   P I E Ś N I   B I E S I A D N E J
 ZAPRASZA NA KONCERT – 

„ŚPIEWAJMY O MATCE, WIOŚNIE I MIŁOŚCI!”
KONCERT ODBĘDZIE SIĘ 23 MAJA (środa), 

W DOMU KULTURY POLSKIEJ w Wilnie (ul. Naugarduko 76). 
Początek o godz. 17.00 

W świątecznym koncercie, który tradycyjnie odbędzie się z okazji polskiego Dnia 
Matki wezmą udział członkowie wileńskiego Klubu Pieśni Biesiadnej: Jasia Mac-
kiewicz, Ryszard Bryżys, Zbigniew Sinkiewicz, Jarosław Królikowski, Teresa 
Markiewicz oraz uczestnicy Klubu Polskiej Sztuki Teatralnej. W koncercie wy-
stąpi także utalentowana młodzież wileńska: poetka, wokalistka i skrzypek – Fau-
styna Zawalska, wokalistka – Paulina Klimašauskaitė, wokalno-instrumentalny 
kwartet „Angelus” w składzie: Ewelina Wołoskowa, Patrycja Kościukiewicz, Ra-
fał Osipowicz, Marcin Paukszteło.
Projekt jest dofinansowany przez Departament Mniejszości Narodowych przy 
rządzie Republiki Litewskiej. Partner – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że 

zarówno poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z 
członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarzą-
du Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 
309 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), o ile 
ma opłacone składki, może otrzymać nową legitymację 
członkowską. Zapraszamy.


