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Festyn polskości na 
Laudzie i Żmudzi 

2 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad 
Issy” organizowany przez Oddział Związku Polaków na Litwie „Lauda” oraz Stowarzyszenie Polaków Kiejdan. 
W ciągu szesnastu lat swoje imprezy Polacy z Kiejdan prezentowali w Wilnie, Kownie, Poniewieżu, Datnowie, 
Akademii, Wędziagole, Krokach, Jaswojniach, Podbrzeżu i, oczywiście, każdego roku – w Kiejdanach. 

MAŻORETKI Z NIEBYLCA NA KIEJDAŃSKIEJ STARÓWCE

„TRADYCJE” NIE DO 
WYKORZENIENIA?
Wśród ludowych mądrości na Wi-
leńszczyźnie doskonale jest znane 
przysłowie: na czyim wozie siedzisz, 
tego pieśni śpiewasz. W bardziej 
dosadnej formie brzmi krótko: pan 
każe – sługa musi… Jak nie nazwać 
to zjawisko, sprowadza się do jed-
nego mianownika: okazywania słu-
żalczej wdzięczności temu, kto cię 
karmi (utrzymuje). Płacić wdzięcz-
nością temu, kto tobie świadczy 
usługę (wspiera) niby nawet jest 
ładnie. Gorzej, kiedy na zamówie-
nie „karmiciela” trzeba nie tylko pu-
blicznie wdzięczność mu okazać, 
ale jeszcze na życzenie „dobrego 
pana” kogoś obsmarować, pogrą-
żyć. W zasadzie dobrze jest młod-

szemu pokoleniu: myśli, że to od 
niego świat się zaczyna i nie wie, 
że w wielu sprawach jest kontynu-
atorem starych, nie zawsze dobrych 
zwyczajów. Gorzej tym, co to mają 
już swój życiorys prawie dopisany i 
doskonale pamiętają tzw. sowiecką 
rzeczywistość. To właśnie za Sowie-
tów praktykowano takie oto działa-
nie: kiedy odbywał się kolejny zjazd 
czy też tzw. plenum jedynej partii i 
podejmowała ona kolejną „genialną” 
decyzję, która w oczach obywate-
li wcale na takową nie wyglądała, 
zadaniem mediów było znalezienie 
przedstawicieli (koniecznie) różnych 
zawodów i klas społecznych, którzy 
by te postanowienia chwalili i pod-
trzymywali. Każda redakcja – ga-
zety, radia, telewizji – miała swoje 

grono „komentatorów”. Najczęściej 
byli to ludzie, którzy za wszelką cenę 
chcieli robić karierę, bez odpowied-
nich kwalifikacji zajmowali odpowie-
dzialne stanowiska, bądź też byli na 
„haczyku” u odpowiednich służb. Te 
osoby były też „używane” do od-
wrotnej czynności – potępiania, mie-
szania z błotem wszelkiego rodzaju 
„wolnomyślicieli”, dysydentów, „nie-
odpowiednio” zachowujących się 
np. poetów czy malarzy, młodych-
-gniewnych, którzy swój protest wo-
bec rzeczywistości wyrażali odbie-
gającym od sowieckiej moralności 
wyglądzie bądź ubraniu. Tak było. 
Naiwni, dziś – ci starsi, myśleliśmy, 
że pod gruzami sowieckiego kolosa 
na glinianych nogach zostanie po-
grzebana ta sławetna metoda dziel 

(środki, przywileje) i rządź (rozkazuj 
wynosić pod niebiosa czy potępiać 
w czambuł). Niestety… Życie, jak 
się okazuje, ma swoje rygorystyczne 
zasady. Dopóki będzie wyciągnięta 
ręka, do której „dobrodziej” może 
coś „włożyć”, najwidoczniej dopó-
ty będzie działała zasada brutalnie 
określana jako „szczekanie na za-
mówienie”. Właśnie tak mówiliśmy 
o uprawianej przez Sowietów pro-
pagandzie. Mieliśmy też określone 
zdanie o tych, którzy oburzali się i 
unosili „słusznym gniewem” nawet 
wtedy, kiedy o istocie rzeczy, co do 
której zabierali głos, nie mieli pojęcia 
lub, i to jest najgorsze, doskonale 
wiedzieli, że kto płaci ten zamawia 
muzykę. Trudno jest wyzbywać się 
złudzeń co do tego, że honor i god-

ność człowieka nie są pojęciami do 
frymarczenia. Pogodzić się z myślą, 
że jeżeli kogoś nie da się kupić za 
pieniądze, to się da za… duże pie-
niądze. A niektórych nawet za mar-
ne grosze. Często mówimy o tym, że 
kiedy zejdzie z życiowej sceny sta-
re pokolenie, to wraz z nim znikną 
stare przywary. Jednak życie płata 
nam figla – wśród przedstawicieli 
kolejnych pokoleń są również osob-
nicy szczególnie „zdolni” w przejmo-
waniu zasad polityki „dziel i rządź”. 
Gdzie jest wyjście z tego ślepego 
zaułka ludzkiej ułomności? Może 
droga wiedzie tędy, by nie patrzeć 
komuś w usta, nie stać z wyciągnię-
tą ręką i nie tańczyć jak nam zagra-
ją? Ale w takim układzie trzeba być 
samemu czegoś wartym…
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Tego roku święto objęło trzy 
rejony: radziwiliski, kiejdański i 
poniewieski. Imprezy odbyły się 
w Pacunelach, Wodoktach, Kiej-
danach i Poniewieżu. Splendoru 
największemu świętu roku na 
Laudzie i Żmudzi dodało przy-
bycie znakomitych gości, a byli 
to: kierownik wydziału konsu-
larnego Ambasady RP w Wil-
nie Marcin Zieniewicz, I radca 
Ambasady RP, zastępca dyrek-
tora Instytutu Polskiego w Wil-
nie Paweł Krupka, wicestarosta 
powiatu ostrowskiego Urszula 
Wołosiewicz, pracownicy re-
sortu obrony narodowej z In-
spektoratu Sił Zbrojnych RP w 
Bydgoszczy na czele z szefem 
Dyżurnej Służby Operacyjnej 
pułkownikiem Mirosławem 
Iwickim i szefem Oddziału Ko-
munikacji Społecznej pułkow-
nikiem Tomaszem Rożniakow-
skim z żołnierzami Wojska 
Polskiego, doradca burmistrza 
Łobza Janusz Skrobiński, wice-
dyrektor administracji samorzą-
du rejonu kiejdańskiego Anta-
nas Pavolis, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka Edward Urbanowski z 
Jasienicy, dyrektor GOKu, tam-
burmajor mażoretek Agnieszka 
Cynar z Niebylca, prezesi Ko-
wieńskiego i Wędziagolskiego 
Oddziałów ZPL, członkowie 
Rady ZPL Franciszka Abramo-
wicz i Ryszard Jankowski.

W polskim festynie wzięli 
udział: Adam Wolański i Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Wa-
silkowa, Janusz Rak i orkiestra 
dęta oraz mażoretki z Niebyl-
ca, Stanisław Gawrych i Or-
kiestra OSP z Kadzidła, Kazi-
mierz Malicki i kapela ludowa 
„Łobuziacy” z Łobza, Janina i 
Ryszard Kaczyńscy i Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Wach” 
z Wachu, Andrzej Horbik i Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wiwaty” z 
Pobiedzisk, Zygmunt Chaber-
ski i chór „Cantilena” z Mał-

kini, Anna Kamińska i zespół 
„Błękitne berety” z Bydgosz-
czy, Cezary Rostkowski, Barba-
ra Siedlecka i „Małkinianka” 
z Małkini Górnej, Izabela Bo-
gucka i zespół „Nadbużanie” 
z Nuru, Halina Szmajda i ze-
spół „Jarzębiny” z Broku, Tade-
usz Giedrojć i zespół „Melodia” 
z Augustowa, Barbara Łojek i 
dziecięcy zespół ,,Jasieniec” z Ja-
sienicy oraz Krystian Krasiński 
z Lajkuci, Wiesława Jastrzębska 
i zespół „Echo” z Andrzejewa, 
Teresa Litwa i Klub Seniora z 
Andrzejewa, Natalia Sosnow-
ska i Leonarda Klukowska oraz 
Reprezentacyjny Polski Zespół 
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” 
z Niemenczyna, Marian Zinkie-
wicz i zespół „Kotwica” z Kow-
na, Waleria Wansewicz i jedyny 
polski zespół na Żmudzi „Issa” 
z Kiejdan.  

Na sienkiewiczowskiej małej 
Laudzie ślady polskości najwi-
doczniejsze są na cmentarzach 
w Pacunelach i Wodoktach, 
ale też podczas imprez polską 
mowę słychać było z ust star-
szych osób, które rozczulały się 
podczas rozmów z rodakami z 
Macierzy, opowiadając dawne 
dzieje. 

W Pacunelach w zorganizo-
wanie spotkania z gośćmi w DK 
aktywnie włączyli się miejsco-
wy proboszcz ksiądz Kęstutis 
Švabinskas, starosta Skėmiai 
Ingrida Gladkienė, dyrektor 
szkoły podstawowej Anato-
lijus Gajliūnas, zespół Domu 
Kultury i miejscowa społecz-
ność. Licznie przybyłych gości 
spotykała kapela ludowa, ekipa 
DK wystawiła przedstawienie: 
wesele z poszukiwaniem boga-
tego męża z suto zastawionym 
stołem weselnym. W koście-
le koncert na wysokim pozio-
mie artystycznym zaprezento-
wali miejscowi artyści, a przed 
kościołem występowały orkie-
stry dęte z Wasilkowa, Kadzi-

dła oraz Niebylca wraz z ma-
żoretkami. 

W Wodoktach, w kościele 

pw. św. Agaty, Mszę św. cele-
browali: proboszcz Szczodro-
bowa i Wodoktów, ksiądz Re-
migijus Jurevičius, proboszcz 
kościoła św. Jana Chrzciciela 
w Pacunelach, ksiądz Kęstu-
tis Švabinskas oraz karmelita z 
Kowna o. Emilian Bojko. Przed 
kościołem grały orkiestry dęte. 
Po modlitwie złożono kwiaty 
przy tablicy upamiętniającej 
piewcę Laudy Henryka Sien-
kiewicza. Gości witał przed-
stawiciel administracji samo-
rządu rejonu radziwiliskiego, 
zastępca kierownika wydzia-
łu architektury i urbanistyki 
Andrius Abromavičius i sta-
rosta Szczodrobowa Vidman-
tas Blužas.

Po poczęstunku przy kaplicy 
fundatorów kościoła, polnymi 
drogami, w kłębach kurzu, auto-
kary wracały do Kiejdan. Przed 
gmachem samorządu rejonu 
kiejdańskiego wystąpiła orkie-
stra dęta z Niebylca z mażoret-

kami, dla chętnych udostępnio-
no zwiedzanie Muzeum Rzeźb 
W. Ulewicza.

Po obiedzie w Kiejdańskim 
Centrum Wielokulturowym 
odbyło się spotkanie literackie 
– prezentacja tomiku wierszy 
Ireny Duchowskiej „W zielo-
nej dolinie”. O wydanie siód-
mego tomiku wierszy autorki 
zadbał urząd gminy Kadzidło. 
Ukazał się on w serii „Biblio-
teczka Kurpiowska” pod redak-
cją Dariusza Łukaszewskiego. 
Liczba zawartych w tomiku 
wierszy odpowiada wiekowi au-
torki. We wstępie do wydania 
Dariusz Łukaszewski m.in. na-
pisał: „(… ) Irena Duchowska 
zawsze pisze o tym samym, za-
wsze na poważnie. Notuje róż-
norodny świat. Dookolne dro-
biazgi. Jakiś pradawny zwyczaj. 
Nie unika moralitetu. Czasa-
mi przekazuje czytelnikowi fe-
lieton, doraźną uwagę, kolejną 
przypowieść o naszej, ludzkiej 

Festyn polskości na Laudzie i Żmudzi 

PRZEMARSZ UCZESTNIKÓW FESTYNU ULICAMI KIEJDAN

MARATON KONCERTOWY TRWA ...

PODCZAS SPOTKANIA LITERACKIEGO
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W dniach 9-11 czerw-
ca gościł na Litwie chór „Vox 
Cordis” (dyrygent Krzysztof 
Łazutka) z parafii Wniebo-
wstąpienia Pańskiego na war-
szawskim Ursynowie. Chór 
przybył na Litwę wraz z pro-
boszczem ks. Dariuszem Ga-
sem oraz rycerzami Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II. Roda-
cy z Warszawy odwiedzili Kiej-
dany, Kowno i Wilno. 

Chór „Vox Cordis” został 
założony w parafii na Ursy-
nowie w 1998 roku przez sio-
strę Michaelę ze Zgromadze-
nia Córek Świętego Franciszka 
Serafickiego (CFS).

Warszawiacy gościli na Litwie

Turmont u progu lata

W Kiejdanach warszawiacy 
zwiedzili starówkę. Po obejrze-
niu miasta ks. Dariusz odpra-
wił Mszę św. w kiejdańskim ko-
ściele św. Józefa. Nabożeństwa 
w języku polskim są tu wielką 
rzadkością i sprawiają wielką 
radość miejscowym Polakom, 
ponieważ odbywają się jedy-
nie wtedy, gdy Kiejdany mają 
szczęście gościć księży Pola-
ków.

Po modlitwie odbyło się 
spotkanie z rodakami, pod-
czas którego wystąpił zespół 
„Issa”, a prezes Oddziału ZPL 
„Lauda” Irena Duchowska za-
prezentowała swoje wiersze. 

Po miłych odwiedzinach w 
Kiejdanach – prastarej stoli-
cy Radziwiłłów – chórzyści z 
Warszawy udali się do Kowna. 
Właśnie tu, w tymczasowej 
stolicy, powitali niedzielny 
poranek warszawianie. Swój 
pobyt w mieście u zbiegu Wilii 
i Niemna rozpoczęli oni Mszą 
św. w kościele karmelickim pw. 
św. Krzyża. W liturgii wzięło 
udział trzech księży, wśród 
których był proboszcz parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
na warszawskim Ursynowie  
ks. Dariusz Gas. Do Mszy św. 
służyli członkowie Rycerskie-
go Zakonu Jana Pawła II. Chór 

„Vox Cordis” uświetnił litur-
gię swoim śpiewem. Wykonał 
też kilka utworów po zakoń-
czeniu modlitwy. Pieśni reli-
gijne śpiewał również miejsco-
wy chór.

Przybyłych gości witali ko-
wieńscy Polacy oraz ojciec Emi-
lian, który krótko opowiedział 
o powrocie karmelitów na Li-
twę i odzyskaniu kościoła pw. 
św. Krzyża, który kiedyś nale-
żał do tego zakonu. 

Członkowie Kowieńskie-
go Oddziału ZPL zorganizo-
wali dla gości wycieczkę po 
kowieńskiej starówce, poka-
zali miejsca związane z Ada-
mem Mickiewiczem. Po czym 
zaprosili warszawiaków do 
swej siedziby przy al. Laisvės. 
Przy smakowitych cepelinach 
kwieńczycy opowiadali o życiu 
Polaków na Litwie i w Kownie, 
miejscowych tradycjach, mó-
wili o swojej działalności. Że-
gnając gości z Macierzy, któ-
rych dalsza trasa wycieczki 
prowadziła do Wilna, życzyli 
im miłych wrażeń i szczęśli-
wego powrotu do Warszawy. 
Kowieńscy Polacy wielce cie-
szą się z takich spotkań, któ-
re przybliżają im Polskę, dają 
możność nawiązania kontak-
tów i miłego spędzenia czasu 
w gronie rodaków. 

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL 

GOŚCIE Z URSYNOWA W KIEJDAŃSKIM KOŚCIELE

lekkomyślności. Pozostaje przy 
tym Poetką bólu i kronikarką 
przemijania…”. 

Nowy tomik Ireny Du-
chowskiej prezentowała or-
ganizatorka wielu spotkań 
autorskich poetki w powie-
cie ostrowskim, wicestaro-
sta powiatu Urszula Wołosie-
wicz. Utwory tłumaczone na 
język litewski przez syna Ire-
ny – Kazimierza Duchowskie-
go czytała dyrektor Centrum 
Wielokulturowego Audronė 
Pečiulytė. Wystąpił też literat, 
filolog, autor i tłumacz piose-
nek, badacz kultury śródziem-
nomorskiej Paweł Krupka oraz 
miejscowe poetki. 

Po spotkaniu literackim na 
Starym Rynku wystąpiła kape-
la ludowa „Łobuziacy” oraz or-
kiestry dęte z Wasilkowa, Nie-
bylca i Kadzidła. Barwnym, 
długim korowodem uczestni-
cy Festynu udali się ulicami 
kiejdańskiej starówki do Cen-
trum Kultury. Uczestnikom 
święta powiodło się z pogodą: 
kiedy ostatni uczestnicy koro-
wodu zdążyli wejść pod dach, 
rozpętała się straszliwa burza, 
lało jak z cebra, wiatr z trza-
skiem zamykał drzwi. Ale wy-
stępy orkiestry dętej z Wasil-
kowa pochłonęły tych, którzy 
po brzegi wypełnili widownię 
i wielu nawet nie zauważyło 
deszczu. Koncert w Kiejda-
nach, składający się z różno-
rodnych, pięknych prezentacji 
zespołów, tradycyjnie prowa-
dził powszechnie znany i lu-
biany Wincuk (Dominik Ku-
ziniewicz). 

Wieczór integracyjny odbył 
się w kiejdańskiej restauracji 
„Aušruta”. Urozmaiciły go bar-
dzo udane popisy zespołu „Błę-
kitne berety” (przybył on wraz 
z żołnierzami Wojska Polskiego 
z Bydgoszczy) i orkiestry dętej z 
Wasilkowa. Wesołe biesiadowa-
nie zakończyło XVI Festyn Kul-
tury Polskiej „Znad Issy”. Na ze-
społy czekał V Festiwal Kultury 
Polskiej w Poniewieżu…

Organizatorzy i uczestnicy 
imprez wyrażają serdeczne po-
dziękowania sponsorom Festy-
nu: Ambasadzie RP w Wilnie, 
Departamentowi Mniejszości 
Narodowych przy rządzie RL, 
samorządowi rejonu kiejdań-
skiego, Stowarzyszeniu „Wspól-
nota Polska”, Wileńskiemu Re-
jonowemu Oddziałowi ZPL, 
samorządowi rejonu wileńskie-
go oraz uczestnikom polskiego 
święta.

Początek lata członkowie 
Jezioroskiego Oddziału Rejo-
nowego Związku Polaków na 
Litwie spotykali bardzo aktyw-
nie. Szykując się do święta Bo-
żego Ciała uczniowie działa-
jącej w Turmoncie niedzielnej 
szkółki języka i kultury pol-
skiej „Uśmiech” zatroszczyli 

się o urządzenie ołtarzyków i 
ich odpowiednie udekorowa-
nie. Zaś prezesi kół oddzia-
łu oraz członkowie zespołu 
„Srebrne pasemko” w niedzie-
lę, 3 czerwca, zaproszeni przez 
rodaków udali się do Trok, by 
wziąć udział w świątecznych 
imprezach jakie odbywały się 

z okazji święta miasta nad je-
ziorami. Są oni wdzięczni za 
ciepłe przyjęcie i poczęstunek 
oraz możliwość uczestnicze-
nia w pięknym świecie, do któ-
rej się przyczynił również mer 
rejonu jezioroskiego udostęp-
niając członkom oddziału mi-
krobus. 

10 czerwca, w minioną nie-
dzielę, w Turmoncie odbyło 
się święto zakończenia roku 
szkolnego w niedzielnej szkół-
ce. Już tradycyjnie, zarówno 
początek jak i koniec nauki, 
uczniowie „Uśmiechu” rozpo-
czynają od Mszy św. Podczas 
liturgii uczniowie czytali Pi-
smo Święte, śpiewali psalmy. 
Po modlitwie, w uroczystej at-
mosferze, prezes oddziału Te-
resa Narkevičienė wręczyła 
kwiaty kierowniczce szkół-
ki Annie Łotoczko-Šukelienė 
oraz księdzu proboszczowi. W 
kościele byli obecni również 
rodzice dzieci ze szkółki. 

Po wspólnej modlitwie 
wszyscy udali się do siedzi-
by oddziału w Turmoncie, 
gdzie uczniom zorganizowa-
no poczęstunek. Częstując się 
i wspominając imprezy i wyda-
rzenia, w których brali udział 
uczniowie szkółki (uczęszcza 
do niej 13 uczniów w różnym 
wieku), podsumowano mi-
niony rok szkolny. Teraz na 
wszystkich czekają wakacje, 
ale członkowie oddziału nie 
rozstają się na dobre – będą 
się szykowali do organizowa-
nego od kilkunastu lat przez 
Jezioroski Oddział Rejonowy 
ZPL Festynu Kultury Polskiej 
„Trzymajmy się razem”, któ-
ry odbędzie się w Turmoncie 
22 lipca.

WSPÓLNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW ŚWIĘTA W KOŚCIELE

NA SIENKIEWICZOWSKIEJ 
MAŁEJ LAUDZIE 
ŚLADY POLSKOŚCI 
NAJWIDOCZNIEJSZE 
SĄ NA CMENTARZACH 
W PACUNELACH I 
WODOKTACH
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Obowiązkowy dla wszyst-
kich maturzystów na Litwie jest 
egzamin z języka litewskiego. 
Jest on ujednolicony dla wszyst-
kich szkół – z litewskim i języ-
kiem nauczania mniejszości na-
rodowych – od 2013 roku. Taki 
stan zbiera duże żniwo ofiar – 
w ubiegłym roku nie zdało go 
prawie 2 tys. maturzystów. Jak 
będzie tego roku dowiemy się  
4 lipca, kiedy zostaną ogłoszone 
wyniki państwowego egzaminu 
z języka litewskiego. Warto za-
znaczyć, że zdecydowana więk-
szość maturzystów decyduje się 
na składanie tego egzaminu jako 
państwowego: z 30598 abitu-
rientów – 18602, na szkolny eg-
zamin zdecydowało się 11996.

Należy odnotować, że za-
równo nauczycieli jak i matu-
rzystów zaskoczyły tematy te-
gorocznej matury z litewskiego. 
Setna rocznica odrodzenia pań-
stwa zakładała, że właśnie te-
mat ojczyzny, patriotyzmu, 
walk o niepodległość musiałby 

Matura zbliża się do mety

być obecny. A, jak się okazało, 
ani w tematach do rozprawek, 
ani w literackich tekstach nie 
uświadczyli tego ani śladu. Na 
pierwszy rzut oka łatwe tematy, 
tak naprawdę zakładały filozo-
ficzne rozważania podejmując 
się pisania wypracowań: „Czy 
człowiek jest kowalem swego 
losu?”, „Co może zmienić je-
den człowiek?”, „Ważniej jest 
kochać czy być kochanym?”. W 
ujęciu młodych ludzi bardzo ła-
two mogły się stać one zbiorem 
utartych frazesów, szablono-
wych stwierdzeń. 

Tego roku na maturze z li-
tewskiego wprowadzono kilka 
nowości, które miały pomóc 
uczniom w pisaniu. Nie musie-
li obowiązkowo opierać się na 
twórczości autorów podanych 
przy tematach, ale mogli korzy-
stać z rozszerzonego spisu (36 
nazwisk) pisarzy i poetów, któ-
rych utwory mieli w programie 
nauczania. Kolejnym ułatwie-
niem miała być możliwość ko-

rzystania (w ciągu 20 minut) z 
komputera (bez Internetu), w 
którym mogli znaleźć utwory 
programowych autorów. Mie-
li też do dyspozycji słowniki 
współczesnego języka litewskie-
go i dwujęzyczne.

Egzamin ma być oceniany w 
skali 100 punktów. Sprawdzać 
prace będzie 370 lituanistów 
i, co budzi dość minorowe na-
stroje – za sprawdzenie jednej 
pracy nauczyciel otrzyma wy-
nagrodzenie w wysokości nieco 
powyżej trzech euro! Bez zmia-
ny pozostało to, że na państwo-
wym egzaminie należało napisać 
prace liczące 500, a na szkolnym 
– 400 słów. 

Nauczyciele nie spodziewa-
ją się zbyt dobrych wyników, bo, 
niestety, większość młodzieży 
nie jest przyzwyczajona do swo-
bodnego formowania swoich 
myśli, krytycznego myślenia, 
samoanalizy. 

Drugim co do popularno-
ści, już tradycyjnie, na maturze 

był egzamin z języka angielskie-
go. Składało go jako państwo-
wy 20669 młodych ludzi. Wy-
bierają go ci, co planują studia. 
Składający się z 4 części egzamin 
pozwala zebrać 100 pkt (po 25 
z każdej części: rozmowy, zro-
zumienia tekstu, czytania i pi-
sania). Uzyskując 16 pkt egza-
min ma się zaliczony. 

Najwięcej emocji na tego-
rocznej maturze wzbudził eg-
zamin z matematyki. Jest on 
obowiązkowy praktycznie dla 
wszystkich tych, którzy wybie-
rają się na studia finansowa-
ne przez państwo (jedynie na 
kierunkach sztuki i artystycz-
nych nie obowiązuje ta zasada). 
Tego roku matematykę składa-
ło 18214 maturzystów, z nich 
– 10110 jako państwowy. Ci, 
którzy wybierają się na studia 
biomedyczne, fizykę, technolo-
gie muszą uzyskać na egzami-
nie najmniej 25 pkt, na huma-
nistyczne – 16 pkt. Najwięcej 
z trzech części egzaminu moż-
na uzyskać 60 punktów. Za naj-
łatwiejszą jest uważana I część, 
gdzie jest 10 zadań i na każde 
ma się dwie odpowiedzi do wy-
boru. Za każdą poprawną ma 
się 1 pkt. W drugiej części są 
zadania wymagające krótkich 
odpowiedzi. Za ich rozwiązanie 
przysługuje 12 pkt. Zaś za zada-
nia z III części – 38 pkt. Jak się 
okazało podczas egzaminu, dla 
większości maturzystów zabra-
kło czasu. Opis i przepisywanie 
zadań na czysto wymagały wię-
cej niż trzech godzin (tyle prze-
znacza się na egzamin). Specja-
liści od nauk ścisłych uznali, że 
wśród zadań były co najmniej 
dwa takie, które kwalifikują się 
do olimpiad, czego na maturze 
być nie powinno. Uznano też, 
że niektóre zadania były zbyt 
zagmatwane, co nie ułatwia-
ło rozwiązania. Skrytykowano 
również używanie w treści za-
dań niektórych słów, jak np. po-
kemony. Jak co roku znalazły się 
też w zadaniach nieścisłości. Ze 
względu na to, że egzamin ten 
ma decydujący wpływ na uzy-
skanie opłacanego przez pań-
stwo miejsca na studiach, ma-
rzenia wielu absolwentów mogą 
lec w gruzach. Wśród matema-

tyków dało się słyszeć nawet gło-
sy, że egzamin należy anulować. 
Prawda, takie i podobne emo-
cje powtarzają się praktycznie 
co roku. Dziwi fakt, że Narodo-
we Centrum Egzaminacyjne nie 
wyciąga należytych wniosków. 

Maturzyści szkół mniejszo-
ści narodowych mają już za sobą 
egzamin z języka ojczystego. 
Tego roku w szkołach polskich 
składało go 829, w rosyjskich – 
275, zaś w białoruskiej – 7 abi-
turientów. Od 2000 roku egza-
min ten w polskich szkołach jest 
składany na mocy decyzji rady 
szkoły. Praktycznie wszyscy ma-
turzyści polskich szkół go skła-
dają. Inaczej jest w placówkach 
z rosyjskim językiem naucza-
nia, gdzie każdy indywidualnie 
go wybiera, podobnie – w bia-
łoruskich. Obok testu ucznio-
wie mieli do wyboru trzy tematy 
prac pisemnych: „Doświadcze-
nia zbiorowości ważniejsze od 
dramatów jednostki”, „Konflik-
ty międzypokoleniowe w litera-
turze i sztuce”, „Czy kobiety to 
słaba płeć? Rozważ problem na 
przykładach literackich, filmo-
wych czy historycznych”. Po-
nadto musieli dokonać interpre-
tacji jednego z dwóch wierszy: 
Brunona Jasieńskiego „But w 
butonierce” lub fragmentu z III 
części „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza pt. „Salon Warszaw-
ski”. Wygląda na to, że nie był 
to zbyt trudny egzamin, ale i tu, 
pomimo okrągłych rocznic od-
zyskania państwowości przez 
Polskę i Litwę temat ten nie za-
istniał. 

Tego roku do matury przy-
stąpiło 31640 osób, średnio wy-
bierano po 3,46 egzaminu.  

Janina Lisiewicz

Poszukują
Szanowni Państwo, piszę w imieniu pana Alvaro 

Sanchez Balcewich – Urugwajczyka o częściowo pol-
skim pochodzeniu, który pomógł mi odnaleźć moją 
rodzinę w Urugwaju. Pragnę przyczynić się do odnale-
zienia jego krewnych. Jak Państwo wiedzą, niezwykle 
ważnym jest dla osoby o polskich korzeniach miesz-
kającej na obczyźnie odczuć zainteresowanie swoim 
losem i dolą rodaka. Dla pana Balcewicza, mieszkają-
cego w tak odległym geograficznie, kulturowo i men-
talnie miejscu jak Urugwaj, jest to szczególnie ważne. 

Pan Alvaro poszukuje członków swojej rodziny, 
którzy prawdopodobnie wciąż mieszkają na Litwie. 
Być może w Kiejdanach, gdyż stamtąd właśnie wywo-
dzi się rodzina Balcewicz i Jawgiel. Dziadek Pana Alva-
ro – Witold Balcewicz Jawgiel urodził się 17 września 

1903 roku i, jak rozumiem, wyjechał do Urugwaju. 
Wrócił do Ojczyzny, by o nią walczyć w czasie II woj-
ny światowej, po czym znowu wyjechał do Urugwaju. 

Pradziadkowie Pana Alvaro nazywali się Romuald 
Balcewicz i Antonina Jawgiel. Mieli co najmniej dwój-
kę dzieci – wspomnianego dziadka i jego brata. Praw-
dopodobnie ten brat założył rodzinę i to jej członków 
poszukuje mój urugwajski przyjaciel. 

Informacje, które powyżej podaję, są dość mgliste, 
jednak może mają Państwo informację o jakichkol-
wiek Balcewiczach lub Jawgielach z okolic Kiejdan. 
Pan Alvaro był tam, znalazł na cmentarzu groby obu 
rodzin (na grobach widniały imiona Stanisław Balce-
wicz, Genowefa Balcewiczowa, Julian Jawgiel, Helena 
Jawgiel i chyba Henryk Jawgiel). Groby są, podobno, 
bardzo dobrze utrzymane, stąd przypuszczenia, że 
poszukiwani członkowie rodziny wciąż gdzieś tam 
się znajdują.

Panu Alvaro mocno zależy na tym, by odszukać 
tę rodzinę, chce, żeby jego dzieci (których matka też 
jest Polką) miały jakąś bazę do budowania polskiej 
tożsamości. Urugwaj to kraj imigrantów z początku 
zeszłego wieku i albo człowiek żyje tu „ograniczony” 
do swojej małej rodziny na miejscu, albo ma szczęście 
i znajduje swoją rodzinę na Starym Kontynencie. By-
najmniej nie z pobudek ekonomicznych, chodzi po 
prostu o poczucie pewnej wspólnoty. Tego właśnie 
doznałem sam, kiedy odnalazłem rodzinę mieszkają-
cą w Urugwaju. Pan Alvaro gotowy jest nawet przy-
jechać w przyszłym roku do Europy przed Wszyst-
kimi Świętymi i zostawić zalaminowaną kartkę na 
tych grobach.

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.

Wojciech Chodkowski

Tegoroczna matura zbliża się do mety. Ostatni egzamin – z chemii – będzie 
miał miejsce 22 czerwca, a już 12 lipca absolwenci będą wiedzieli wyniki 
wszystkich państwowych egzaminów.

TEGO ROKU  
NA MATURZE  
Z LITEWSKIEGO 
WPROWADZONO KILKA 
NOWOŚCI, KTÓRE MIAŁY 
POMÓC UCZNIOM W 
PISANIU
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Obchodzący diamentowe 
gody ziomkowie Halina i Jó-
zef Chochłowscy w niedzielę, 
w dniu obchodów Bożego Cia-
ła, odnowili przyrzeczenia mi-
łości i wierności w wędziagol-

Diamentowe gody w Wędziagole

skim kościele św. Trójcy. 
Przed wieloma laty przy-

rzekli sobie szacunek, miłość i 
wierność, małżonkowie obec-
nie cieszą się ze wspólnego 
szczęścia i wychowanych dzie-

ci. Uczucie miłości i odpowie-
dzialności w tej rodzinie świad-
czy o tym, że ta jedyna i tylko 
temu człowiekowi przezna-
czona druga połowa naprawdę 
istnieje. To zrozumieli i swoim 

przykładem potwierdzili jubi-
laci – Halina i Józef Chochłow-
scy. W wędziagolskim kościele 
pw. św. Trójcy towarzyszyło im 
niemałe grono bliskich osób: 
dzieci i wnukowie z rodzinami. 
Podczas Mszy św., błogosławiąc 
parę, która odnowiła przyrze-
czenia małżeńskie, proboszcz 
parafii wędziagolskiej, ksiądz i 
poeta Skaidrius Kandratavičius 
cieszył się z pary, która przeży-
ła ze sobą długi kawał życia, ży-
czył również nadal pozostawać 
dobrym przykładem dla dzie-
ci, wnuków i prawnuków oraz 
spędzić razem jeszcze niejeden 
rok życia. 

Po Mszy św. jubilatów po-
zdrawiali i słowa wdzięczności 
składali im dzieci, wnukowie 
i prawnukowie. Pozdrowienia 
przekazywali im również wę-
dziagolanie. Łączą ich nie tylko 
rodzinne więzy, ale też trwają-
ca przez wiele lat piękna przy-
jaźń i współpraca. Wszyscy oni 

pochodzą z parafii wędziagol-
skiej. Przedstawiciele tych ro-
dzin z dawnych czasów wspie-
rali kościół, śpiewali w polskim 
chórze, byli i są patriotami tej 
krainy Laudy i Wędziagoły. To 
krewni polskiej szlachty, którzy 
mają potwierdzające to rodowe 
herby i regalia. 

Impreza trwała, przy stołach 
zastawionych poczęstunkiem 
Halina i Józef dzielili się wspo-
mnieniami, cieszyli się z piękne-
go święta, wraz z muzykantami 
wszyscy wspólnie przypomnieli 
i śpiewali polskie i litewskie pio-
senki z czasów swojej młodości. 
Wszystkim było wesoło. 

Wędziagolanie serdecznie 
dziękują Halinie i Józefowi za 
zaproszenie na swoje diamen-
towe gody. Bądźcie szczęśliwi i 
zdrowi, podarowaliście nam nie 
tylko świąteczne uczucia, ale też 
radość poznania Waszej wspa-
niałej rodziny!

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

PAŃSTWO CHOCHŁOWSCY ODNOWILI PRZYSIĘGĘ MAŁŻEŃSKĄ

6 czerwca w Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie odbył się 
konkurs historyczny poświę-
cony pontyfikatowi papieża  
św. Jana Pawła II, którego orga-
nizatorami są: Fundacja „Samo-
stanowienie” oraz Stowarzysze-
nie Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna”.

W konkursie wzięło udział 
18 uczestników z Wilna oraz re-
jonów wileńskiego i solecznickie-
go. Prace uczniów oceniała ko-
misja jurorów w składzie: ksiądz 
Andrzej Andrzejewski, siostra 
Łucja Kratkowska, prezes Fun-
dacji „Samostanowienie” Stani-
sław Pieszko oraz Roman Lacho-
wicz, emerytowany nauczyciel 
historii.

Po sprawdzeniu prac komi-
sja wyróżniła 10 najlepszych – 
ich autorzy zdobyli maksymalną 
liczbę punktów.

W gronie laureatów są: Ka-
tarzyna Tarasewicz z Gimna-
zjum w Grzegorzewie (I miej-

Konkurs wiedzy o 
św. Janie Pawle II
rozstrzygnięty

sce – 96 pkt); Diana 
Zdanavičiūtė z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie (II miejsce – 
86,5 pkt); Izabela Wisz-
niewska z Gimnazjum w 
Grzegorzewie (III miej-
sce – 81 pkt); Ronald 
Dudziński z Gimna-
zjum im. Jana Śniadec-
kiego w Solecznikach 
(IV miejsce – 76,5 pkt); 
Maria Żukowska z Gim-
nazjum im. Adama Mic-

kiewicza w Wilnie (V miejsce – 
72 pkt); Waldemar Dudojć ze 
Szkoły Podstawowej im. Mariana 
Zdziechowskiego w Suderwie (VI 
miejsce – 66,5 pkt); Suzanna Mo-
zarska ze Szkoły Podstawowej im. 
Mariana Zdziechowskiego w Su-
derwie (VII miejsce – 59,5 pkt); 
Edwin Gaulas z Gimnazjum im. 
ks. Pawła Ksawerego Brzostow-
skiego w Turgielach (VIII miejsce 
– 58 pkt); Erik Kliuk z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
(IX miejsce – 52 pkt); Jowita Ław-
rynowicz z Gimnazjum im. Stefa-
na Batorego w Ławaryszkach (X 
miejsce – 50,5 pkt).     

Wszystkim uczestnikom 
wręczono dyplomy za udział 
oraz książki ufundowane przez 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” i Fundację „Sa-
mostanowienie”. 

Organizatorzy gratulują lau-
reatom i ich nauczycielom po-
siadanej wiedzy o naszym słyn-
nym rodaku..

Dziś, 14 czerwca, na Litwie 
jest obchodzony Dzień Żałoby 
i Nadziei. To właśnie w nocy z 
13 na 14 czerwca 1941 roku 
rozpoczęły się masowe wywóz-
ki mieszkańców Litwy do od-
ległych regionów Związku So-
wieckiego. W ciągu czterech 
dni wywieziono około 18500 
osób różnych narodowości: Li-
twinów, Polaków, Żydów... Byli 
wśród nich kobiety, dzieci i star-
cy. Ich golgota wiodła do Kra-
ju Krasjonarskiego, na Ałtaj, do 
Kazachstanu. Mężczyzn w sile 
wieku oddzielano od rodzin i 
zsyłano do łagrów. Zarówno 
jedni jak i drudzy w niezwykle 
ciężkich warunkach musieli pra-
cować przy wyrębie lasu, w ko-
palniach. Ginęli od pracy po-
nad siły i głodu, a wielu nawet 
nie dotarło do miejsc zesłania – 
umierało podczas transportu, w 
bydlęcych wagonach, ich zwłoki 
pozostawiano na mijanych sta-
cjach lub po prostu w polu.

Wywózki 14 czerwca nie 
były pierwszymi z terenów Li-
twy. Prawie rok trwająca sowiec-
ka władza już zdążyła „zdema-
skować” tysiące „wrogów ludu” 

i „oczyścić” z nich tereny nowej 
sowieckiej republiki.

Należy odnotować, że wśród 
pierwszych ofiar stalinowskich 
represji na terenie ówczesnej Li-
twy znaleźli się również Polacy. 
Znajdujący się na okupowanych 
przez Sowietów terenach roda-
cy doznali szczególnej „troski” 
nowej władzy, bo jako pierw-
si wykazali się brakiem poko-
ry i wolą walki. Byli to, oprócz 
przedwojennych mieszkańców 
tych terenów, uciekinierzy wo-
jenni, których, według sporzą-
dzonych przez NKWD spisów 
było 17939 osób, ponad 9 tys. 
znajdowało się w Wilnie. Więk-
szość z nich była wciągnięta na 
listy osób podlegających repre-
sjom. 

Celem sowieckich struktur 
było zniszczenie kwiatu naro-
du: inteligencji, duchowień-
stwa, wojskowych, urzędników 
państwowych. Starano się upo-
korzyć i zastraszyć jak najszer-
sze warstwy społeczeństwa, by 
łatwiej było wprowadzać nowy 
ład. 

A nowy ład polegał na agre-
sywnej propagandzie, śledzeniu, 

na podstawie którego każdego 
obywatela można było areszto-
wać i wywieźć na odległość ty-
sięcy kilometrów od ojczystych 
stron jedynie za to, że nie paso-
wał, według sowieckiej władzy, 
do nowej rzeczywistości.

Właśnie 14 czerwca bezlito-
sna ręka sowieckiej władzy do-
tarła do najdalszych zakątków 
Litwy, by wyrwać z korzeniami 
to, co stanowi rdzeń, podstawę 
egzystencji narodu – jego naj-
lepsze córki i synów. 

W Dniu Żałoby i Nadziei 
(która zawsze się tliła – nawet 
podczas okresu najokrutniej-
szego terroru) oddajemy hołd 
tym, kto za sprawą zbrodni-
czej sowieckiej polityki został 
skazany na tułaczkę i ponie-
wierkę, musiał oddać życie na 
bezkresnych sowieckich prze-
stworzach. Stacje kolejowe – to 
szczególne miejsca – symbole 
początku tej strasznej wędrów-
ki z ojczystych stron w czarną 
noc zesłania. W Wilnie, na stacji 
kolejowej w Nowej Wilejce znaj-
duje się symboliczny pomnik – 
wagon i krzyż – symbole cierpie-
nia i tułaczki. To tu odbywają 
się uroczystości upamiętniają-
ce zesłańców, jak też przy alei 
Giedymina, przy kopcu ku czci 
tych, którzy na zawsze musieli 
pożegnać rodzinne strony. 

Z ogólnej liczby 150 tys. ze-
słańców, których deportowano z 
Litwy w latach 1941 i 1945-1953 
(dane te nie są dokładne), wśród 
których było około 50 proc. dzie-
ci i nastolatków w wieku do 16 
lat, rodzinne strony ujrzała za-
ledwie trzecia część. Polacy, któ-
rzy stanowili znaczny odsetek 
zesłańców z ówczesnej Litwy, w 
większości już tu nigdy nie po-
wrócili – jechali w ślad za Polską, 
na tzw. Ziemie Odzyskane. 

Janina Lisiewicz

Dzień Żałoby i Nadziei
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W Wileńskiej Szkole Pe-
dagogicznej uczyłem się w la-
tach 1961 - 1965. Do tego bym 
wstąpił na tę uczelnię namówi-
ła mojego ojca Maria Motuz, 
długoletnia nauczycielka szko-
ły początkowej w Dowłanach w 
rejonie solecznickim (gmina 
Dziewieniszki), absolwentka 
Seminarium Nauczycielskie-
go w Trokach. Maria Motuz 
cieszyła się ogromnym autory-
tetem w tej miejscowości. Pra-
cując w ciągu kilkudziesięciu 
lat w szkole w Dowłanach, na-
uczyła czytać i pisać po polsku 
setki osób powojennego poko-
lenia.

Praca nauczyciela raczej 
mnie nie ciekawiła. Chciałem 
naśladować kolegów i wybrać 
jakiś techniczny zawód. Ukoń-
czyłem szkołę początkową w 
Dowłanach, następnie naukę 
kontynuowałem w odległej o 6 
km szkole ośmioletniej w Szor-
kach. Do szkoły chodziłem pie-
szo przez las, zimą skracałem, 
torując sobie drogę w śniegu.
Większość moich kolegów cho-
dziła do Jurgielańskiej Szkoły 
Ośmioletniej, odległej o 5 ki-
lometrów od naszej wsi. Do 
Jurgielan było wówczas łatwiej 
dotrzeć, ponieważ droga była 
dobra, ale ojciec celowo nie od-
dał mnie do tej szkoły, gdyż nie 
chciał, jak mówił, by koledzy 
sprowadzili mnie na złą dro-
gę. Byłem zdolnym i grzecz-
nym dzieckiem i we wszystkim 
słuchałem rodziców. Szkołę 
ośmioletnią ukończyłem z bar-
dzo dobrym wynikiem, toteż do 
Wileńskiej Szkoły Pedagogicz-
nej w 1961 roku wstąpiłem bez 
problemu. 

Na I roku uczyło się 60 osób. 
Nauka odbywała się w języku 
polskim. Należałem do gru-
py ,,B”, która liczyła 32 oso-
by, w tym – aż 11 chłopców. 
Chłopcy trafili do jednej gru-
py nieprzypadkowo, wszyscy 
zostali zaangażowani do gra-
nia w orkiestrze dętej. Muzy-
ka była obowiązkowym przed-

miotem, a granie w orkiestrze 
dętej chłopcom jak najbardziej 
pasowało. Do orkiestry nale-
żeli wszyscy chłopcy (ponad 
20 osób) uczący się w szkole, a 
jej kierownikiem był wspania-
ły specjalista Z. Eimanavičius. 
Udział w orkiestrze dętej był 
dla nas nie tylko obowiązkiem, 
ale też swoistą atrakcją. Wraz z 
orkiestrą występowaliśmy pod-
czas uroczystości w szkole, w 
Domu Kultury w Nowej Wilej-
ce, uczestniczyliśmy w przeglą-
dach, demonstracjach 1 maja i 7 
listopada w Wilnie. Zapamięta-
łem nasz pierwszy występ pod-
czas demonstracji 7 listopada 
w Wilnie. Grając i maszerując 
przez plac Lenina, zbliżyliśmy 
się do trybuny z gośćmi. Aku-
rat w tej chwili niespodziewa-
nie zagrała orkiestra wojskowa, 
która nas zmyliła. Ale zbytnio 
tym nikt się nie przejął. Nasza 
kolumna maszerowała dalej 
przy dźwiękach bębna i tale-
rzy. Pamiętam także, iż podczas 
prób naszej orkiestry, które się 
odbywały na szosie nieopodal 
szkoły, nawet krowy uciekały 
z pastwiska.

Dziewczyny też miały swoją 
orkiestrę – w większości grały 
na mandolinach, ale w porów-
naniu z nami, dźwięk ich or-
kiestry wydawał się nam jakże 
słaby. Do dzisiaj gra orkiestry 
dętej wywołuje moc wzruszeń 
oraz miłe wspomnienia. 

Nasza grupa ,,B” była zgra-
na, pracowita i koleżeńska. Do-
brze radziliśmy sobie w nauce. 
Każdy starał się być na pozio-
mie, ponieważ chłopcom bar-
dzo zależało na opinii dziew-
cząt, a dziewczynom – na opinii 
chłopców.

Grupa chłopców zajmowa-
ła w klasie, która znajdowała 
się na 4 piętrze, cały rząd ła-
wek przy oknie. Czasami, za-
miast słuchać uważnie, spoglą-
daliśmy przez okno na zielone 
okolice Nowej Wilejki. Dobrze 
widoczny był też stojący na pa-
górku budynek Szkoły Średniej 

nr 26 (obecnie Gimnazjum im. 
J. I. Kraszewskiego).

Podczas przerw między za-
jęciami naszym hobby był te-
nis stołowy i zajęcie wolnego 
miejsca w stołówce. Tuż obok 
naszej pracowni, na korytarzu, 
stał stół do tenisa stołowego, a 
ponieważ chętnych do gry było 
dużo, więc każdy starał się jak 
najszybciej zająć miejsce przy 
stole. A w czasie długiej prze-
rwy biegliśmy na złamanie 
karku do stołówki, która znaj-
dowała się w pomieszczeniu 
piwnicznym. Stołówka była cia-
sna, więc chcieliśmy zdążyć coś 
zjeść. Chleb na stołach był za 
darmo, toteż staraliśmy się ku-
pić tylko zupę i herbatę. Otrzy-
mywaliśmy wtedy stypendium 
w wysokości 14 rubli.  

Jak na młodzież przystało, 
nie brakowało nam pomysłów 
na spędzanie wolnego czasu, 
chociaż za dużo go nie mieli-
śmy. Często wybieraliśmy się na 
wędrówki, chodziliśmy do kina 
,,Draugystė” oraz do zakładów 
przemysłowych Nowej Wilej-
ki, których wtedy było sporo. 

Uczestniczyliśmy w różnych 
świętach i imprezach, tańczy-
liśmy twista. Wieczory naj-
częściej spędzaliśmy w swoich 
mieszkaniach, gdyż chodzenie 
wieczorami w owych czasach 
nie było bezpieczne.

W wolne i świąteczne dni 
zazwyczaj jechaliśmy do róż-
nych zakątków Wileńszczyzny, 
do swych rodzin, do przyjaciół. 
Była to też okazja do zaopatrze-
nia się w prowiant na kolejny 
okres, gdyż w sklepach było pu-
sto. Zdarzało się, że po wykła-
dach nie mogliśmy kupić nawet 
chleba. Ale jakoś się żyło.

Szczególnie zapadła mi w 
pamięci wycieczka do Mińska 
w marcu 1964 roku. Po zwie-
dzaniu Mińska nasza grupa 
wracała autokarem do domu. 
Gdzieniegdzie jeszcze leżał 
śnieg, jezdnia była mokra. Za 
miastem Smorgonie, koło miej-
scowości Soły, autokar zjechał 
na pobocze i uderzył w drzewo. 
Kto siedział na przedzie wylą-
dował w tyle i odwrotnie. Na 
szczęście, za nami jechali woj-
skowi, którzy bardzo szybko i 
fachowo włączyli się do akcji 
ratunkowej. Prawie połowa na-
szej grupy, poturbowana mniej 
lub więcej, trafiła do szpitala w 
Smorgoniach. Zostaliśmy ulo-
kowani w salach i na koryta-
rzach. Personel medyczny fa-
chowo zaopiekował się nami. 
Bardzo dzielnie w tej sytuacji 
zachowywała się nasza wycho-
wawczyni Halina Kulbicka. 
Mimo że sama była poważnie 
poturbowana, dodawała nam 
otuchy jak tylko mogła. Mniej 
więcej po tygodniu wróciliśmy 
do domu. Cieszy to, że podczas 
tego wypadku nikt nie został 
ciężko ranny, mieliśmy tylko 
różne urazy. Dotychczas zacho-
wały się na moim ciele blizny – 
pamiątki z tej wycieczki. 

Praktykę pedagogiczną naj-
częściej odbywaliśmy w Szkole 

Średniej nr 26, w szkole po-
czątkowej nr 52 oraz w innych 
szkołach miasta. Latem odby-
waliśmy praktykę w obozach 
pionierskich. Do praktyki pe-
dagogicznej musieliśmy się 
przygotowywać bardzo staran-
nie. Pisaliśmy obszerne i szcze-
gółowe konspekty lekcji, za-
czynające się od słów: ,,Dzień 
dobry”, a kończące się słowa-
mi: ,,Do widzenia”. Dzięki 
odbytej praktyce do pracy by-
liśmy bardzo dobrze przygoto-
wani. Przyszła praca z ucznia-
mi i rodzicami nie sprawiała 
wielkich trudności, potrafili-
śmy pracować z dowolną licz-
bą uczniów.

W Wileńskiej Szkole Peda-
gogicznej mieliśmy wspania-
łych wykładowców różnych na-
rodowości: Polaków, Litwinów, 
Rosjan i innych. Na narodo-
wość nie zwracaliśmy zbytnio 
uwagi. Ceniliśmy tolerancję, 
cierpliwość, umiejętność prze-
kazywania wiedzy.

Nasza wychowawczyni Ha-
lina Kulbicka starała się poznać 
nie tylko warunki bytowe w ja-
kich żyliśmy, ale też problemy, 
słabe i mocne strony swoich 
wychowanków, podtrzymywa-
ła nas na duchu, prowadziła 
szczere rozmowy, dyskusje na 
różne tematy.

Nauczyciel matematyki 
Henryk Moroz był wspaniałym 
specjalistą, lubił pożartować, 
że ktoś na lekcji nie pracuje, a 
muchy łapie. 

Nauczycielem muzyki był 
Wiktor Turowski, kierownik 
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wi-
lia”. Wyłapywał zdolnych do 
śpiewu jako narybek do zespo-
łu ,,Wilia”. Do dzisiaj dobrze 
pamiętam piosenki, których 
się uczyliśmy: ,,Dostał Jacek 
elementarz”, ,,Idę do szkoły” 
i inne. Choreograf Zofia Gu-
lewicz też chciała ,,ulepić” z 
chłopców tancerzy do zespołu 

Szkoła pedagogiczna zaważyła na moim losie

DZIEŃ PIEŚNI, 3 CZERWCA 1962 ROKU

ORKIESTRA DĘTA NA MAJOWYM POCHODZIE NA ALEI LENINA, 1 MAJA 1964 ROKU
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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

Wileńska Szkoła Pedagogiczna  
– wydobyć historię z cienia

,,Wilia”. Ale nie mieliśmy za 
dużo czasu na próby, więc zo-
stawiła nas w spokoju.

Języka litewskiego uczyła 
H. Čičirkienė. Była energicz-
na, wesoła, ale też wymagają-
ca. Dotychczas pamiętam na 
pamięć K. Donelaitisa poemat 
,,Metai” („Rok”). 

Język polski wykładał Wa-
cław Mozyro, później, w ciągu 
pewnego okresu, młoda i sym-
patyczna Apolonia Skakowska, 
znana obecnie aktywna dzia-
łaczka na rzecz polskości.

Język rosyjski wykładała K. 
Kirpicznikowa. Pedagogikę, 
psychologię, język niemiecki 
– M. Piotrowicz, rysunki – O. 
Fiodorowa, fizykę – K. Surkow, 
wychowanie fizyczne – R. Pe-
trokas.

Dyrektorem był Bronisław 
Karbowski, który często zaglą-
dał do nas i ciekawił się naszy-
mi sprawami. Obowiązki wice-
dyrektora pełniła W. Mozyro. 
Wszystkich mile wspominam 
za ich życzliwość, wyrozumia-
łość i tolerancję. 

Na naszym kursie studio-
wali późniejsi znani politycy i 
działacze społeczni: Zbigniew 
Balcewicz – sygnatariusz Aktu 
Niepodległości Litwy, Ryszard 
Maciejkianiec – były działacz 
ZPL, Józef Tomaszewicz – były 
członek Sądu Najwyższego Li-
twy, Eugeniusz Waluczko – dłu-
goletni specjalista wydziału 
oświaty i sportu rejonu solecz-
nickiego. Uczyli się z nami też 
Ignacy Kieżun, Piotr Pietkie-
wicz, Stanisław Borkowski, 
Czesław Chmielewski, Fran-
ciszek Łozowski, Wacław Je-
zierski. 

Moje młodsze siostry: Re-
gina Dudojć oraz Jadwiga Du-
dojć - Matujzo – też ukończyły 
Wileńską Szkołę Pedagogiczną. 
Regina Dudojć całe życie pra-
cowała jako nauczycielka klas 
początkowych w Butrymańskiej 
Szkole Średniej, a Jadwiga Du-
dojć - Matujzo – w Wersockiej 
Szkole Ośmioletniej. 

Po ukończeniu Wileńskiej 
Szkoły Pedagogicznej wróci-
łem do rejonu solecznickie-
go. Pierwszym miejscem mojej 
pracy była szkoła początkowa 
w Plustach (gmina Dziewie-
niszki). Byłem kierownikiem i 
nauczycielem jednocześnie. W 
szkole, w łączonej klasie uczyło 
się 14 uczniów. Wynagrodze-
nie za pracę wynosiło wówczas 
65 rubli. 

Po roku pracy musiałem od-
być służbę wojskową. Trafiłem 
do wyższej szkoły wojskowej w 
mieście Puszkin koło ówczesne-
go Leningradu. 

Po odbyciu służby wojsko-
wej pracowałem jako nauczy-
ciel w szkole ośmioletniej w 
Kamionce w rejonie solecznic-
kim, później – jako nauczyciel 
klas początkowych, a następ-
nie zastępca dyrektora w szko-
le ośmioletniej w Szorkach. W 
latach 70. placówka ta liczyła 

Apel Ambasady RP w Wilnie 
Polskie Miejsca Pamięci Narodowej  

w przedwojennym obiektywie
Szanowni Państwo,
Strona polska, dzięki inicjatywie społeczności polskiej, a także życzliwości władz państwowych 
i samorządów Republiki Litewskiej od lat dąży do odtworzenia, bądź odnowienia takich miejsc 

pamięci. W większości przypadków nie dysponujemy praktycznie żadnymi przedwojennymi zdję-
ciami takich miejsc, które mogą być bardzo pomocne w odtworzeniu ich pierwotnego wyglądu. 

Dlatego zwracamy się do obecnych, a także byłych mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny i sze-
rzej Litwy, z apelem o nadsyłanie kopii elektronicznych przedwojennych zdjęć, na których zostały 
uwiecznione polskie miejsca pamięci narodowej na obecnej Litwie. Chodzi nam w szczególności o 
wojskowe i wojenne kwatery cmentarne oraz groby żołnierzy Wojska Polskiego i uczestników ko-
lejnych powstań niepodległościowych. 

Zdjęcia prosimy nadsyłać mailowo na adres: wilno.amb.wk@msz.gov.pl. W treści maila prosimy 
o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Ambasadę RP w Wilnie zdjęć w działaniach na rzecz od-
nowy miejsc pamięci narodowej oraz umieszczenie ich w elektronicznym katalogu polskich miejsc 
pamięci narodowej na Litwie. W przypadku braku możliwości zeskanowania zdjęć, prosimy o kon-
takt telefoniczny: + 370 5 219 47 31. 

Ambasada RP w Wilnie

165 uczniów. W tamtych cza-
sach była jedną z najlepszych 
szkół podstawowych w rejonie 
solecznickim. Niestety, obecnie 
po szkole tej zostały tylko ruiny. 

Kilka lat pracowałem jako 
zastępca dyrektora w Dzie-
wieniskiej Szkole Średniej. 
Była to trójjęzyczna placówka, 
w której naukę pobierało 650 
uczniów. Miałem w swoim ży-
ciorysie również inne doświad-
czenie – przez 7 lat byłem za-
stępcą dyrektora kołchozu im. 
M. Melnikaitė w rejonie solecz-
nickim. 

Od 1987 do 2009 roku peł-
niłem obowiązki dyrektora w 
Szkole Średniej nr 1 w Solecz-
nikach (obecnie Gimnazjum 
im. J. Śniadeckiego). W 1987 
roku była to rosyjsko - polska 
placówka, w której uczyło się 
1100 uczniów. W 1997 roku 
Szkoła Średnia nr 1 w Solecz-
nikach zaistniała jako polska, 
natomiast w 2003 roku otrzy-
mała status gimnazjum i nową 
nazwę  – Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach. 

W 2009 roku musiałem zre-
zygnować z pracy zawodowej z 
przyczyn zdrowotnych, potem 
przeszedłem na emeryturę.

Jestem patriotą rejonu so-
lecznickiego, tutaj się uro-
dziłem, pracowałem i teraz 
mieszkam. Pracując w szkole 
ośmioletniej w Szorkach, po-
znałem swoją przyszłą żonę 
Łucję. Łucja Marcinkiewicz 
jest wilnianką, ukończyła 
Szkołę Średnią nr 19 w Wil-
nie (obecnie Gimnazjum im. 
Wł. Syrokomli). Po ukończe-
niu ówczesnego Instytutu Pe-
dagogicznego została skiero-
wana do pracy w Szorkach, co 
było dla niej prawdziwym ze-
słaniem. Los zrządził tak, że zo-
stała w rejonie solecznickim, 
w którym pracuje i mieszka do 
dziś. Jest nauczycielką klas po-
czątkowych w Gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego. Od siedmiu 
kadencji jest radną samorządu 
rejonu solecznickiego z ramie-
nia AWPL-ZChR. Nasza cór-
ka Beata jest wicedyrektorem 
w Gimnazjum im. Jana Śnia-
deckiego. Wnukowie też tu się 
uczą. Wszyscy jesteśmy zwią-
zani z rejonem solecznickim, 
pracą pedagogiczną i aktywną 
działalnością społeczną. 

Nauka w Wileńskiej Szko-
le Pedagogicznej stała się do-
brą podstawą do przyszłej pracy 
zawodowej. Dlatego lata nauki 
wspominam z ogromnym sen-
tymentem i szacunkiem do wy-
kładowców.

Będąc na emeryturze, nadal 
aktywnie uczestniczę w życiu 
społecznym. Jestem członkiem 
ZPL, AWPL- ZChR, słucha-
czem Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Żona, córka, wnukowie 
też aktywnie działają na rzecz 
polskości, dla dobra rejonu i 
Wileńszczyzny.

Stefan Dudojć



 Podzielamy ból i smutek 
oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia

słuchaczce PUTW

Marii Tomiełajtiene
z powodu śmierci 

męża
słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach
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Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Urodzin Sofii 
ANISZKIEWICZ moc serdecznych życzeń: zdrowia, 
szczęścia rodzinnego, opieki i miłości bliskich oraz 
tylko jasnych dni

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego Związku Polaków na Litwie

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Urodzin Marii  
JARMAKOWICZ wiązankę serdecznych życzeń: zdro-
wia,  pogody ducha, troski najbliższych oraz nie-
ustającej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego Związku Polaków na Litwie  

„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno poszczególne 

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

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


