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Lato na placu Łukiskim

Początek lata zaowocował oficjalnym otwarciem placu Łukiskiego w Wilnie. I chociaż nadal nie jest wiadome, 
czy plac doczeka się monumentu upamiętniającego walkę i dążenie do wolności, to wilnianie i goście miasta 
już się cieszą z uporządkowanego terenu, gdzie mogą spędzić upalne dni wygodnie lokując się zarówno w 
strefie wypoczynkowej na dekoracyjnych pufach, jak i na zielonej murawie. Wielką atrakcją w upalne dni jest 
też interaktywna fontanna, która przyciąga tłumy dzieci i piesków, również stęsknionych ochłody w upały. Plac 
jest bardzo demokratyczną przestrzenią, służącą ludziom – nie obowiązują tu zakazy korzystania z trawników 
do leżakowania i zabawy. To cieszy najbardziej po tylu latach oczekiwań. 

INTERAKTYWNA FONTANNA NA PLACU ŁUKISKIM

PSY ZAJĄCA ZJADŁY
Od dobrych kilkunastu lat wielkie 
zatroskanie polskiej społeczno-
ści na Litwie budzi los polonistyki 
– Centrum Języka Polskiego i Dy-
daktyki (tak ostatnio się nazywała 
wileńska polonistyka na Litewskim 
Uniwersytecie Edukologicznym). 
Placówka ta, mająca w swym do-
robku chlubne karty kształcenia ka-
dry pedagogicznej dla szkół pol-
skich na Litwie w ciągu pół wieku, 
stanęła w obliczu likwidacji na sku-
tek reorganizacji macierzystej uczel-
ni. Jak wiemy, LUE został połączony 
z Uniwersytetem Witolda Wielkiego. 

To już w jego strukturach ma działać 
Akademia Pedagogiczna w Kownie. 
Kształcenie kadry pedagogów w 
Wilnie ma się odbywać na Uniwer-
sytecie Wileńskim. Chętni zostania 
nauczycielami będą mieli możność 
łączyć studia na poszczególnych 
kierunkach z równoległym studio-
waniem dyscyplin pedagogicznych. 
Na UW też jest polonistyka, ale jest 
ona ukierunkowana na kształcenie 
filologów, tłumaczy, badaczy języka 
i literatury. Do niedawna, zarówno 
w czasie wizyty marszałka Senatu 
RP (spotykał się on z przedstawi-
cielami obu wileńskich polonistyk 

i przedstawicielami najwyższych 
władz Litwy), jak i spotkań przed-
stawicieli polskiej społeczności z 
premierem Litwy mówiono o tym, 
że polonistyka z LEU – kształcąca 
nauczycieli – zostanie zachowana. 
Prawda bez konkretów. A jak wia-
domo istota tkwi w szczegółach. 
Obecnie, kiedy się już rozpoczę-
ła rekrutacja na studia w systemie 
LAMBO, taki kierunek studiów nie 
istnieje. Rektor Uniwersytetu Wi-
tolda Wielkiego, jak wynika z do-
niesień w mediach, mówi jedynie o 
tym, że studenci polonistyki z LEU 
będą mogli ukończyć studia według 

wybranego kierunku w Wilnie, jed-
nak na I rok studiów naboru nie ma. 
Czy będzie i kiedy? To już jest wiel-
ka niewiadoma. Tym groźniejsza, że 
czas rekrutacji już trwa. Pozostająca 
w stanie zawieszenia sytuacja nie 
wróży nic dobrego. Strona litewska 
usilnie stara się przekonać, że sto-
sunki z Polską ruszyły w dobrym 
kierunku i są znów przyjazne. To nie 
może nie cieszyć i rzeczywiście da 
się to zaobserwować w dziedzinie 
gospodarczej, energetycznej, woj-
skowej. Tylko sytuacja zaistniała z 
polonistyką na nieistniejącym już 
LEU przypomina tę z bajki Ignacego 

Krasickiego pt. „Przyjaciele”. Bajka 
ta z pewnością doskonale jest zna-
na nie tylko polonistom. Wierszowa-
ny utwór, traktujący o wielkiej przy-
jaźni zajączka z innymi zwierzętami 
kończy się bynajmniej nie happy en-
dem – szczęśliwym rozwiązaniem. 
Wręcz przeciwnie. Deklaracje przy-
jaźni pomiędzy zającem a koniem, 
wołem, owcą i innymi zwierzętami 
kończą się smutną konkluzją auto-
ra: „Wśród serdecznych przyjaciół 
psy zająca zjadły”. Smutne to, ale 
prawdziwe. Oby taki scenariusz nie 
zaistniał nam w wyżej omówionym 
temacie.
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Na początku czerwca, w ra-
mach Dni Kultury Polskiej na 
Laudzie i Żmudzi, odbył się 
V Festiwal Kultury Polskiej w 
Poniewieżu. Imprezę poprze-
dziła Msza św. w katedrze pw. 
Chrystusa Króla, którą trady-
cyjnie odprawił życzliwy Pola-
kom emerytowany biskup Po-
niewieża Jonas Kauneckas. Tego 
dnia na Litwie świętowano rów-
nież Dzień Ojca, więc z tej oka-
zji szanowny kapłan wygłosił 
piękne kazanie. Liturgię swy-
mi popisami uświetniły orkie-
stry dęte z Wasilkowa, Niebylca 
i Kadzidła oraz chór „Cantile-
na” z Małkini.

Po nabożeństwie wielobarw-
ny korowód zespołów na czele 
z biskupem i Orkiestrą Dętą z 
Niebylca ruszył na plac Wolno-
ści, gdzie odbył się świąteczny 
koncert. 

Otwierały V Festiwal Kultu-
ry Polskiej organizatorki impre-
zy Danutė Kriščiūnienė i Irena 
Duchowska. Gości witały wice-
dyrektor administracji samorzą-
du Poniewieża Sandra Jakštienė 
oraz przewodnicząca komitetu 
oświaty i nauki, sponsor Festi-
walu Loreta Masiliūnienė. Jak 
zawsze ciepło i życzliwie prze-
mówił do gości poseł na Sejm 
RL Povilas Urbšys, który, mię-
dzy innymi, powiedział: „(…) 
Kiedy odpychamy jeden drugie-
go, to odpychamy i Boga. Kiedy 
przytulamy, to przytulamy do 
siebie też Boga. Ten dzień jest 
przykładem tego „przytulania”, 
bycia razem…”. 

Po raz pierwszy na festiwal 
do Poniewieża przybył przedsta-
wiciel Ambasady RP w Wilnie, 
I radca, zastępca dyrektora In-
stytutu Polskiego w Wilnie Pa-
weł Krupka. 

Podczas święta składano ży-
czenia z okazji pięknego jubile-
uszu 80-lecia biskupowi Jonaso-
wi Kauneckasowi, jak też Birutė 
Binkienė – z okazji 60-lecia. 

W trakcie koncertu wice-
starosta powiatu ostrowskiego 
Urszula Wołosiewicz zaprezen-
towała sztandar ufundowany 
Stowarzyszeniu Polaków Kiej-
dan przez 7 przybyłych na Li-
twę zespołów oraz instytucje, 
firmy i osoby prywatne. Sztan-
dar nie został jeszcze ukończo-
ny, ale specjalnie przywiózł go 
na prezentację do Poniewie-
ża Andrzej Wołosiewicz, a wi-
cestarosta zaprosiła członków 
Stowarzyszenia Polaków Kiej-
dan do Zarębów Kościelnych na 
wyświęcenie i uroczyste prze-
kazanie go w dniu 15 sierpnia. 
Sztandar ten jest darem dla Sto-
warzyszenia z okazji 100 - lecia 
niepodległości Polski i Litwy. 

Podczas koncertu wystą-
pili: solistka operowa Laima 
Česlauskaitė, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Wasilkowa 
(kierownik Adam Wolański), 
Orkiestra Dęta z Niebylca (kie-
rownik Janusz Rak), Orkiestra 
OSP z Kadzidła (kierownik Sta-
nisław Gawrych), kapela ludo-
wa „Łobuziacy” z Łobezu (kie-
rownik Kazimierz Malicki), 
zespoły pieśni i tańca: „Wach” 
z Wachu (kierownictwo Jani-
na i Ryszard Kaczyńscy), „Wi-
waty” z Pobiedziska (kierow-
nik Andrzej Horbik), zespół 
mażoretek z Niebylca (kierow-
nik Agnieszka Cynar), zespoły 
taneczne z Poniewieża: „Sele-
vy” i „Liepsna” pod kierownic-
twem Reginy Liutkevičienė 
oraz „Grandinėlė” (kierownik 
Zita Rimkuvienė); chór „Can-
tilena” z Małkini (kierownik 
Zygmunt Chaberski), zespo-
ły: „Echo” (Andrzejewo, kie-
rownik Wiesława Jastrzębska), 
„Melodia” (Augustów, kierow-
nik Kazimierz Malicki), „Ja-
rzębiny” (Brok, kierownik Ha-
lina Szmajda), „Nadbużanie” 
(Nur, kierownik Izabela Bo-
gucka), „Małkinianka” (Mał-
kinia Górna, kierownik Ceza-

ry Rostkowski), Klub Seniora 
(Andrzejowo, kierownik Teresa 
Litwa), ,,Jasieniec” (Jasienica, 
kierownik Barbara Łojek)oraz 
Krystian Krasiński z Lajkuć, a 
także kolektyw „Retro” z Ponie-

wieża (kierownik Vitalijus Sat-
kevičius). 

Kolekcję modnych strojów 
Viliji Andrijauskienė prezento-
wały dziewczęta ze studia mód 
Poniewieskiego Domu Uczniów.

V Festiwal Kultury Polskiej 
w Poniewieżu odbył się dzięki 
przyjaznej współpracy między 
członkami kół Oddziału ZPL 
„Lauda” z Kiejdan i Ponie-
wieża. Organizatorką impre-
zy w Poniewieżu była Danutė 
Kriščiūnienė, mająca polskie ko-
rzenie, która jest jedną z najak-
tywniejszych członkiń koła ZPL 
w Poniewieżu. 

Od jesieni 2016 roku w Po-
niewieżu, w ramach Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku odbywają 
się lekcje języka polskiego. Dla 
chętnych nauki, a są to ludzie 
pochodzenia polskiego, lekcje 
języka polskiego prowadzi ak-
tywistka, prezes koła ZPL w Po-
niewieżu, wolontariuszka Regi-
na Czyrycka.

Organizatorzy i uczestnicy 
wdzięczni są sponsorom V Fe-
stiwalu Kultury Polskiej w Po-

niewieżu: samorządowi miasta 
Poniewież, Ambasadzie RP w 
Wilnie, Stowarzyszeniu „Wspól-
nota Polska”, „Kalnapilisowi” 
– z grupy „Tauro”, firmom: 
„Šasi” i „Biuro verslas”, Świa-
towej Federacji Pokoju, Lorecie 
Masiliūnienė oraz uczestnikom.

Za nagłośnienie imprez na 
Laudzie i Żmudzi organizato-
rzy serdecznie dziękują pol-
skim mediom na Litwie: „Na-
szej Gazecie”, „Wilnotece”, 
L24, „Kurierowi Wileńskiemu”, 
„Tygodnikowi Wileńszczyzny” 
oraz litewskim w Poniewieżu: 
„Sekundė”, AINA, „Akiratis”, 
JP, GNTV.

Za smaczne cepeliny, które 
uczestnicy święta mogli spoży-
wać na placu po koncercie, sło-
wa podzięki należą się właści-
cielce kawiarni „Savas kampas” 
– Audronė Aleknienė z Kiejdan, 
która również ma polskie ko-
rzenie.

Słowa uznania rodacy z Lau-
dy i Żmudzi kierują do wszyst-
kich zespołów, organizatorów i 
widzów, którzy stworzyli pogod-
ną, życzliwą i serdeczną aurę od-
bywających się imprez. 

(Inf. wł.)

Poniewież w polskich barwach
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SZTANDAR – PREZENT OD PRZYJACIÓŁ
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17 czerwca na terenie przy 
kościele pw. Wszystkich Świę-
tych w Święcianach odbyło się 
uroczyste poświęcenie pomni-
ka ustawionego w miejscu spo-
czynku śp. księdza Henryka Jó-
zefa Błażewicza. Ksiądz Henryk 
pochodził ze Święcian, posłu-
gę kapłańską sprawował w ko-
ściołach w rejonie wileńskim, 
solecznickim oraz na Białorusi. 
Wszędzie cieszył się szacunkiem 
i zaufaniem wiernych, którym 
służył modlitwą w ich ojczystym 
języku.

Od roku 2000 ksiądz Henryk 
Błażewicz pełnił swe obowiązki 
kapłańskie w Święcianach. Od-
szedł do Pana czcigodny kapłan 
w marcu bieżącego roku, w wie-
ku 82 lat. 

Wyświęcenia pomnika, 
w obecności byłych parafian 
śp. księdza Henryka, doko-
nali ksiądz wikariusz Marian 
Apryszko i proboszcz ksiądz 
Medardas Čeponis.

Walery Jemieljanow

Uczczono 
pamięć kapłana

Polski Teatr w Wilnie (kie-
rownik artystyczny Irena Litwi-
nowicz) w ciągu kilkudziesię-
ciu lat swej działalności sztukom 
komediowym w swym reper-
tuarze oddaje wyraźne pierw-
szeństwo. I, należy przyznać, 
dobrze na tym wychodzi. Wi-
dzowie gremialnie przybywają 
na spektakle, które bawią, da-
rują dobry nastrój, a przy okazji 
też ukazują przywary, ludzkie 
słabostki, nienatrętnie podają 
morał, który w formie ironii tra-
fia do naszych umysłów i serc o 
wiele łatwiej niż wypowiadany 
w mentorskim tonie.

Tego roku Teatr wziął na 
warsztat jeden z najpopularniej-
szych dramatów Gabrieli Zapol-
skiej „Ich czworo”, który sama 
autorka określiła mianem „tra-
gedii ludzi głupich w trzech ak-
tach”. Nie jest to pierwsze spo-
tkanie aktorów tego zespołu z 

„Ich czworo” – premiera Polskiego Teatru

twórczością Zapolskiej (m.in. 
„Moralność pani Dulskiej” gra-
na była przez kolejne pokolenia 
aktorów Teatru). 

Pomysł sięgnięcia po tę 
lwowską sztukę (została napi-
sana w 1907 roku we Lwowie 
i tam w tymże roku wystawio-
na) powstał po udanej współ-
pracy z reżyserem z Polski Ja-
nem Buchwaldem. W ubiegłym 
roku Teatr miał szczęście i za-
szczyt z panem Buchwaldem na-
grać całość „Pana Tadeusza” na 
audiobooku. Nie było to łatwe 
wyzwanie, ale, jak określił reży-
ser, dobrze z nim poradzili, więc 
obopólna chęć współpracy dała 
kolejne owoce. 

Jan Buchwald, który w 
swoim życiorysie zawodowym 
sprawdził się jako reżyser Te-
atru Telewizji, etatowy reżyser 
Teatru Polskiego we Wrocławiu 
i Powszechnego w Łodzi, dyrek-

tor Polskiego Teatru im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kali-
szu (tam, m.in., wystawił sztukę 
Zapolskiej „Ich czworo”), Te-
atru Rozmaitości w Warsza-
wie i Teatru Powszechnego im. 
Zygmunta Hubnera. Obec-
nie jest wykładowcą w Akade-
mii Teatralnej w Warszawie i  
PWSFTviT w Łodzi. Dla tak 
doświadczonego profesjonali-
sty praca z amatorskim zespo-
łem była, jak zaznaczył, intere-
sującym przeżyciem. Reżyser 
odnotował, że trafił w Wilnie 
na wyjątkowo zdolnych, odda-
nych swej pasji gry na scenie lu-
dzi, na co dzień wykonujących 
obowiązki najczęściej nie zwią-
zane z Teatrem.

Z kolei dla aktorów Polskie-
go Teatru praca z tak wytraw-
nym specjalistą była wręcz pre-
zentem losu. Jak powiedziała 
kierownik artystyczny Teatru 
Irena Litwinowicz, pan Jan po-
trafił tak pokierować zajęciami, 
by wydobyć z aktora więcej, niż 
ten sam mógł się po sobie spo-
dziewać. Ogromne doświadcze-

nie reżysera wzbogaciło warsz-
tat aktorski członków zespołu 
oraz dodało im pewności siebie 
i polotu. Tego świadkami byli-
śmy na premierze my, widzowie. 

Podczas trzech aktów oglą-
daliśmy wręcz brawurową grę, 
dobrze oddany klimat sztuki, 
która, chociaż powstała przed 
ponad stu laty, nie traci na swej 
aktualności. Pomimo biegu lat, 
a nawet mijania wieków, mamy 
ciągle do czynienia z tymi samy-
mi ludzkimi słabostkami, wada-
mi: miernotą, głupotą, miesz-
czaństwem, zdradą…

Właśnie taki „zbiorowy” ob-
razek z życia w formie kome-
diowo-farsowej zaprezentowali 
widzom podczas premierowe-
go spektaklu aktorzy Polskie-
go Teatru. 

Widzowie nie szczędzili 
oklasków ulubionym aktorom: 
Bożenie Sosnowskiej, która wy-
stąpiła w roli Żony – kobiety 
głupiej, która małżeństwo trak-
towała jako zmianę swojej po-
zycji społecznej i gotowa była 
do płytkich flirtów z nie mniej 
ograniczonym i prostackim Fe-
dyckim (w jego postać wcielił 
się Dariusz Piotrowicz). Rolę 
męża, naukowca, który nie po-
trafił zapanować nad sytuacją 
w swojej rodzinie zagrał Miro-
sław Szejbak, zalotnej Wdo-
wy – Teresa Samsonow. W roli 
wcale nieszczerej przyjaciółki 
domu, panny Mani, wystąpiła 
Weronika Matuizo, pokojówki 
– Ewelina Sworobowicz. Szcze-
gólne względy publiczności po-
zyskała debiutantka na scenie 
Polskiego Teatru – Agnieszka 
Stachowska, która wcieliła się 
w postać Lilusi – córeczki głów-
nych bohaterów, dziecka, któ-
re najbardziej cierpi z powodu 
konfliktu rodziców. Agniesz-
ka idealnie pasowała do ob-
razu lwowskiej dziewczynki 
z początku XX wieku, jak też 
uroczo się prezentowała w kil-
kuminutowych przerywnikach 
pomiędzy aktami popisując się 

w tańcu i pantomimie. Kierow-
nik Teatru Irena Litwinowicz 
„wypatrzyła” Agnieszkę pod-
czas konkursu recytatorskiego 
„Kresy”. I wydaje się, że może 
to być bardzo udane odkrycie. 

Do sukcesu sztuki nie-
wątpliwie się przyczyniły na-
prawdę wspaniałe dekoracje, 
których autorem jest znany i 
ceniony zarówno w Polsce jak 
i na Litwie (współpracuje z wi-
leńskim teatrem „Domino” i 
za tę współpracę został od-
znaczony prestiżową nagrodą 
„Ačiu” („Dziękuję”) Wojciech 
Stefaniak, którego zaprosił do 
wspólnej pracy reżyser. De-
koracje specjalnie zostały wy-
konane w Kaliszu i będą słu-
żyły Teatrowi. Swój wkład do 
spektaklu wniosła też znana 
twórczyni kostiumów Greta 
Subatavičiūtė oraz od wielu 
lat współpracująca z zespołem 
choreograf Tatjana Sedunowa. 

Jak zaznaczył po spektaklu 
reżyser, sukces aktorów na sce-
nie jest wspomagany przez tych, 
kto swoją pracę wykonuje za ku-
lisami. Udany przebieg spekta-
klu zapewnili Alfreda Bagajewa 
(twórczyni fryzur) oraz dbają-
cy o światła, dźwięk i sprawne 
zmiany dekoracji: Artur Armac-
ki, Lucjan Szymanel, Józef Bra-
żyński, Mieczysław Dwilewicz, 
Rafał Pieślak, Andrzej Staniul i 
Jerzy Szymanel.

Premierę wieńczyły owacje 
widowni, składanie słów podzię-
kowania aktorom Polskiego Te-
atru w Wilnie przez reżysera Jana 
Buchwalda i wyrazy wdzięczno-
ści za miłą i jakże owocną współ-
pracę wypowiedziane przez kie-
rownik Teatru Irenę Litwinowicz 
oraz serdeczne życzenia widzów 
i kwiaty dla tych, kto sztukę Ga-
brieli Zapolskiej zrealizował.

Polski Teatr w Wilnie pod-
czas wakacji uda się do Polski, 
gdzie wystąpi na Festiwalu Kul-
tury Kresowej w Głogowie. Za-
prezentuje tam „Bajkę o ślicz-
nych kwiatkach i strasznym 
potworze”. Życzymy sukcesu!

Janina Lisiewicz

Polski Teatr w Wilnie w minioną niedzielę, 17 
czerwca, zaprosił widzów na premierę – komedię 
obyczajową Gabrieli Zapolskiej „Ich czworo. 
Tragedia ludzi głupich w trzech aktach”.
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W ubiegłym tygodniu Szko-
ła Podstawowa w Ciechanowisz-
kach zaprosiła w swe progi nie 
tylko uczniów, ale też rodziców 
i dostojnych gości. Wraz z uro-
czystością poświęconą zakoń-
czeniu roku szkolnego, już po 
raz kolejny zorganizowano tu 
Dzień Rodziny. 

Placówki oświatowe działa-
jące we wsiach i osiedlach tra-
dycyjnie pełnią również rolę 
ośrodków kultury, są miejscem 
spotkań miejscowych społecz-
ności. Tak też jest w Ciechano-
wiszkach. Szkoła stara się o to, 
by tworzyć wspólnotę, łączyć 

miejscowych mieszkańców, któ-
rzy oddają swoje dzieci do szkoły 
z polskim językiem nauczania.

Od kilku lat, zgodnie z za-
łożeniami ustawy o oświacie, w 
szkole działa łączona grupa wy-
chowania przedszkolnego, do 
której uczęszczają dzieci w wie-
ku od 3 do 6 lat. We wrześniu 
ma też powstać jeszcze jedna 
grupa przedszkolna, do której 
będą przyjmowane dzieci w wie-
ku od 2 lat. Jest to ważny krok, 
bowiem daje szanse rodzicom 
zapewnienia dzieciom należy-
tej opieki i rozwoju w pobliżu 
miejsca zamieszkania pod okiem 

doświadczonych pedagogów i 
wychowawczyń. Rodzice cenią 
sobie również to, że w jednej pla-
cówce mogą ulokować zarówno 
dzieci w wieku szkolnym, jak i 
maluchów.

Ciechanowiska Szkoła Pod-
stawowa, znajdująca się nieopo-
dal Wilna, nie narzeka na brak 
wykwalifikowanej kadry peda-
gogicznej. Grupą wychowania 
przedszkolnego opiekują się tu 
doświadczone panie: starszy 
nauczyciel nauczania począt-
kowego Teresa Radzewicz, na-
uczycielka Joanna Sekstielienė 
oraz pomocnik nauczyciela Ali-

na Romańczyk. W klasach po-
czątkowych pracuje z dziećmi 
starszy nauczyciel Beata Micha-
łowska-Złotnikowa. W placów-
ce tej dzieci mają możność od 
najmłodszych lat uczyć się ję-
zyka angielskiego pod kierun-
kiem metodyka Liliji Schoen-
beck – nauczycielki posiadającej 
doskonałe kwalifikacje zawodo-
we; rozwijać swe talenty wraz z 
panią metodyk od muzyki Ja-
sią Mackiewicz. To właśnie one 
były, wraz z innymi koleżanka-
mi, organizatorkami uroczysto-
ści z okazji Dnia Rodziny i za-
kończenia roku szkolnego.

O tym, co potrafią małe dzie-
ci, czego się nauczyły starsze, ja-
kie mają talenty mogli się prze-
konać podczas święta zarówno 
dostojni goście, jak i rodzice. 

Popisy dzieci oglądał tego 
dnia czasowo pełniący obo-
wiązki dyrektora placówki Ma-
rek Pszczołowski (dyrektor 
Gimnazjum w Zujunach) wraz 
z gośćmi: głównym specjalistą 
wydziału oświaty administracji 
samorządu rejonu wileńskie-
go Jarosławem Suboczem, sta-
rostą gminy Zujuny w rejonie 
wileńskim Mirosławem Gajew-
skim oraz administratorką DK 
w Ciechanowiszkach, prezes 
koła ZPL w Zujunach, Wandą 
Bobelienė.

Dzieci śpiewały, tańczyły, de-
klamowały (również w języku 
angielskim) – wszyscy ucznio-
wie – zarówno ci najmłodsi 
przedszkolacy, wychowankowie 
początkowych klas a także starsi 
– z podstawówki, mogli popisać 
się swymi talentami. 

Zabierający głos goście oraz 
dyrektor życzyli nauczycielom i 
ich wychowankom udanych wa-
kacji, a rodzicom – zadowolenia 
z sukcesów swoich dzieci. Z ko-
lei rodzice i nauczyciele dzię-
kowali dyrektorowi, staroście, 
przedstawicielom administracji 
rejonu za troskę o warunki do 
nauki oraz spędzanie wolnego 
czasu. (To starostwo zatroszczy-
ło się o to, by dzieci miały atrak-
cje i mogły zabawiać się podczas 
święta na trampolinach).

Oprócz koncertu i wesołej 
zabawy tego świątecznego dnia 
na wszystkich czekał poczęstu-
nek. Na stołach nie zabrakło 
smakołyków, za co społeczność 
szkoły jest wdzięczna rodzicom.

Święto minęło, dzieci udały 
się na wakacje. Pierwszego wrze-
śnia wypoczęci wrócą do swojej 
szkoły, gdzie przywitają je tro-
skliwi nauczyciele i opiekuno-
wie. Zapraszają też młodych 
rodziców do wybrania Ciecha-
nowiskiej Szkoły Podstawowej 
dla swych pociech, by mogły 
czuć się bezpiecznie i komforto-
wo pod opieką doświadczonych 
pedagogów i wychowawców. 

(Inf. wł.)

Placówka dla twojego dziecka

Szkolne święto w Ciechanowiszkach

13 czerwca odbyło się ko-
lejne posiedzenie zarządu 
(tworzą go prezesi wszyst-
kich kół miasta Wilna) Wi-
leńskiego Oddziału Miej-
skiego Związku Polaków na 
Litwie. Porządek obrad prze-
widywał ustalenie kalenda-
rium imprez organizowanych 
przez oddział; uzgodnie-
nie wyjazdu integracyjnego 
członków zarządu; przyję-
cie nowych kół; omówienie 
możliwości udziału dzieci w 
koloniach w Polsce. Wśród 
kwestii wniesionych znala-
zła się informacja o sytuacji 
w szkolnictwie w języku pol-
skim w mieście oraz omówie-
nie spraw nurtujących człon-
ków zarządu oddziału.

Wśród imprez organizo-
wanych przez Zarząd Miej-
ski znalazł się XXX Zlot Tu-
rystyczny Polaków na Litwie, 
który odbędzie się w dniach 
29 czerwca - 1 lipca w Gawej-
kach w rejonie wileńskim (w 
okolicach Podbrzezia); obcho-
dy kolejnej rocznicy operacji 
„Ostra Brama”; rajd rowerowy 
z cmentarza na Rossie do Zu-
łowa; uczczenie bitwy pod Wi-
zną (w okolicy Białegostoku) 

Wileński festiwal „Noc Kul-
tury” odbywający się w środku 
czerwca, wydaje się na stałe za-
istniał w stolicy – cieszy się wiel-
ką popularnością zarówno wśród 
tych, kto chce siebie zaprezento-
wać pod gwiaździstym niebem, 
jak i widzów chętnych spędzić 
jeden z najdłuższych czerwco-
wych wieczorów i najkrótszych 
nocy na zdobywaniu artystycz-
nych wrażeń. Tradycyjnie też 
nie brak na tej imprezie polskich 
akcentów. Przy Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie 16 czerwca na 
ustawionej specjalnie scenie tego 
roku swą twórczość prezentował 
dziecięco - młodzieżowy zespół 
tańca „Sto uśmiechów”, działa-

jący przy Liceum im. A. Mickie-
wicza oraz zespoły pieśni i tańca 
„Wilia” oraz „Zgoda”. Pogoda 
dopisała, więc widzowie tłumnie 
się zebrali, by oglądać koncert na 
ludową nutę. 

W centrum miasta, w skwe-
rze im. K. Sirvydasa można było 
oglądać wystawę pt. „About Pol-
ska” – przedstawiającą piękne 
polskie krajobrazy. 

Nocne miasto mocnym ude-
rzeniem budził występ popular-
nego polskiego zespołu „Black 
Biceps”, który zaprezentował się 
na scenie „Vasaros terasa” – imi-
tującej budowlane rusztowania 
w samym sercu miasta, przy ul. 
Wileńskiej.  

Noc Kultury – mocne 
polskie akcenty

– 11 września; współudział w 
organizowaniu kilku koncer-
tów znanych zespołów i wy-
konawców (październik, li-
stopad, grudzień), festiwalu 
„MonoWschód” oraz wieczo-
ru kolęd i pastorałek. 

Omówiono możliwość 
uczestniczenia kilkunastu 
dzieci członków oddziału w 
koloniach w Polsce. 

Zebranym zostały przed-
stawione dwa nowe koła: 
„Zgrana ekipa” – prezes Olek 
Łokucijewski, łączące 14 miło-
śników sportu oraz koło star-
szych pań – wdów.

Wiceprezes oddzia-
łu, wicemer Wilna Edyta 
Tamošiūnaitė poinformo-
wała zebranych o tym, że 
rada miasta Wilna podję-
ła decyzję o utworzeniu no-
wej polsko-rosyjskiej szkoły 
początkowej na Antokolu, 
przy ulicy Šilo 15 (Boro-
wej). Po dokonaniu remon-
tu budynku przeznaczone-
go na tę placówkę, polskie i 
rosyjskie dzieci będą mogły 
rozpocząć tu naukę w roku 
szkolnym 2019-2020 w kla-
sach przedszkolnego wycho-
wania i początkowych. Jest 

to ważny sukces radnych z 
ramienia AWPL-ZChR – po 
wyprowadzeniu Gimnazjum 
Inżynieryjnego im. J. Lelewe-
la z Antokola na ul. Minties, 
dzielnica Antokol została po-
zbawiona placówki oświato-
wej w języku polskim. Po-
wstanie Antokolskiej Szkoły 
Początkowej przynajmniej 
częściowo naprawi krzywdę 
wyrządzoną polskim dzie-
ciom – likwidację pierwszej 
polskiej szkoły średniej w po-
wojennym Wilnie. 

Wiceprezes poinformowa-
ła też o tym, że Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza zmieni-
ło swą nazwę na Liceum i bę-
dzie prowadziło naukę od kla-
sy V do matury. Szkoła im. Sz. 
Konarskiego uzyskała pozwo-
lenie, w trybie wyjątkowym, 
na formowanie III klasy gim-
nazjalnej. Wicemer poinfor-
mowała zebranych również 
o innych zmianach i pracach 
remontowych w polskich pla-
cówkach, odpowiedziała na 
pytania członków zarządu. 

Odbyła się również dysku-
sja na tematy nurtujące człon-
ków oddziału.  

Posiedzenie zarządu Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL

POPISY UCZNIÓW PODCZAS ŚWIĘTA

M
arlena Paszkowska
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Otwórzmy drzwi do naszych serc...

Doskonale pamiętamy sło-
wa naszego wielkiego rodaka 
św. Jana Pawła II, który mówił: 
„Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi”. Kierując się nimi człon-
kowie ejszyskiej filii Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku 10 czerwca zorganizowa-
li imprezę, której celem było 
wzbogacenie świata ducho-
wego oraz pogłębienie wiedzy 
każdego członka Uniwersyte-
tu. W jej programie znalazł się 
temat poznania historii kościo-
ła Wniebowstąpienia Pańskie-
go w Ejszyszkach oraz znajdu-
jących się tam obrazów.

Nasze spotkanie rozpo-
częliśmy modlitwą podczas  
Mszy św., którą celebrował 
proboszcz ejszyskiej parafii, 
ksiądz Tadeusz Matulaniec. 
Członkowie Uniwersytetu – 
62 osoby – otrzymali błogosła-
wieństwo. Ma ono nas ucho-
wać w zdrowiu i sile ducha 
podczas wakacji i dodać wy-

trwałości oraz aktywności pod-
czas zajęć na PUTW w następ-
nym roku akademickim.

Po Mszy św. siostra Anna 
swoje opowiadanie o historii 
świątyni rozpoczęła słowami, 
określającymi rolę i znacze-
nie kościoła: „Kościół – lud 
Boży, kościół – dom Boży”. Z 
wielkim zaciekawieniem słu-
chaliśmy jej treściwego opo-
wiadania o historii kościoła w 
Ejszyszkach, o jego budowie, 
o tym, kiedy i kto przystąpił 
do tego szlachetnego dzieła. 
Dowiedzieliśmy się, że świą-
tynia i dzwonnica są zbudo-
wane z kamieni, zwożonych w 
różnych porach roku saniami i 
wozami zaprzężonymi w konie 
przez okolicznych niezamoż-
nych mieszkańców. Dom Boży

 został wybudowany w sty-
lu neoklasycyzmu, w formie 
krzyża. Nad jego centralnymi 
drzwiami została wmurowa-
na tablica. Napis na niej gło-

si: „Ten kościół budowany w 
roku 1847 przez księdza Pawła 
Kalinowskiego Administratora 
Ejszyskiego”.

Z dużym zainteresowaniem 
oglądaliśmy obrazy znajdują-
ce się w kościele. Dzięki sta-
raniom proboszcza zostały one 
poddane renowacji, o której 
dowiedzieliśmy się wiele cie-
kawych szczegółów. Otóż ramę 
obrazu przedstawiającego  
św. Teresę odnowili ze swych 
składek uczniowie miejscowej 
szkoły muzycznej wraz z na-
uczycielką Zofią Więckiewicz.

Ze wzruszeniem patrzyli-
śmy na pięknie prezentującą 
się chorągiew, która została 
ufundowana przez członków 
koła Związku Polaków na Li-
twie Ejszyskiego Gimnazjum i 
miasta z okazji 600-lecia para-
fii. Z wielkim szacunkiem nie-
siemy ją idąc w procesji pod-
czas różnorodnych świąt…

Nie będę wymieniała 

wszystkiego, czegośmy się do-
wiedzieli i jakich wzruszeń 
doznali, ale jedno jest pewne 
– nasza wiedza o parafialnej 
świątyni jest dziś o wiele peł-
niejsza i doskonalsza.

Mieliśmy również spotka-
nie z proboszczem, księdzem 
Tadeuszem Matulańcem. 
Przywitał nas serdecznie, z 
uśmiechem na twarzy. Zło-
żył życzenia owocnej pracy 
w przyszłości na PUTW pod 
kierownictwem prezesa Anto-
niego Jankowskiego. Proboszcz 
sprawił nam miłą niespodzian-
kę, nie tylko z szacunkiem od-
nosząc się do naszych zain-
teresowań, ale też wręczając 
każdemu z nas pamiątkę z wi-
zerunkiem kościoła.  

Po wyjściu na kościelne po-
dwórze podziwialiśmy unika-
tową architekturę świątyni, 
bram i dzwonnicy, w której są 
cztery dzwony. Co jest intere-
sujące, dzwony te po odbytej 
renowacji co godzinę wydzwa-
niają melodie różnych pieśni 
religijnych. 

Przy świątyni stoi figura  
św. Franciszka – ustawiona zo-
stała z okazji jubileuszu 600-le-
cia parafii, której patronem jest 
ten święty. Przy kościele mamy 
również pomnik św. Jana Pawła 
II, którego imię noszą w sercach 
miliony ludzi na całym świecie. 
Ustawiony został on na przyko-
ścielnym terenie 4 października 
2013 roku. Po zapaleniu zniczy 
przy tym pomniku, kierowani 
wielką miłością do tego wiel-
kiego człowieka, wykonaliśmy 
ulubioną piosenkę Ojca Święte-
go „Barka”, która również nam 
dodaje sił i energii w dążeniu do 
doskonalenia siebie.

Kończąc nasz pobyt w para-
fialnym kościele podziękowa-

KOŚCIÓŁ W EJSZYSZKACH

liśmy siostrze Annie za intere-
sujące opowiadanie o historii i 
dniu dzisiejszym świątyni.

Następnie udaliśmy się do 
Domu Polskiego, w którym 
witała nas dyrektor Centrum 
Kultury w Ejszyszkach Tere-
sa Suchocka. Z jej ust usłysze-
liśmy bardzo ładne wierszo-
wane pozdrowienia, a Edwin 
Bieżonas i Bożena Czenko wy-
konali dla nas piosenki „Czar-
na Madonna”, „Alleluja”, „Do 
Boga”. Po czym mieliśmy oka-
zję oglądać obrazy naszej dziel-
nej rodaczki, słynnej malarki 
śp. Anny Krepsztul, które były 
wystawione w Domu Polskim.

W Domu Polskim odbyło 
się też krótkie zebranie. Pre-
zes PUTW Antoni Jankowski 
w kilku słowach przypomniał 
nam o działalności Uniwersyte-
tu. Osiągnięciami i doświadcze-
niem w pracy kół zainteresowań 
dzielili się prezesi filii  w Solecz-
nikach, Jaszunach, Ejszyszkach. 
Po wysłuchaniu kolegów, za-
pytani przez pana Antoniego 
Jankowskiego na temat dalszej 
działalności PUTW, wszyscy 
byliśmy jednomyślni, że mamy 
kontynuować naszą pracę. Po-
dziękowaliśmy również prezeso-
wi za organizowanie ciekawych i 
treściwych wykładów i spotkań, 
wycieczek, które pogłębiają na-
szą wiedzę i podnoszą na duchu 
seniorów – słuchaczy Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Po poważnych rozmowach 
zaprosiliśmy uczestników spo-
tkania na poczęstunek. Zado-
woleni i szczęśliwi kończyli-
śmy kolejny rok akademicki. 
Życząc sobie udanych wakacji, 
żegnaliśmy się do kolejnych 
spotkań na naszym PUTW.

Józefa Chorościn,
prezes filii PUTW w 

Ejszyszkach 

Rankiem 15 czerwca wę-
dziagolan odwiedziła grupa 
szacownych gości. Przybyli 
nasi przyjaciele – członkowie 

Interesujące spotkanie

organizacji katolickiej „Most 
nadziei” z diecezji koszedar-
skiej, aktywni społecznicy: le-
karze z Koszedar Virginija i 

Ąžuolas Sutkusowie wraz ze 
swymi przyjaciółmi z Polski, 
członkami pozarządowej orga-
nizacji z Warmii i Mazur, Sto-

warzyszenia „Łańcuch Wza-
jemności”. Przybyli oni, by 
odwiedzić rodaków mieszka-
jących w Wędziagole. Wśród 
członków delegacji z Polski był 
sołtys wsi Krekole w gminie 
Kiwity, powiatu lidzbarskiego, 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego oraz przewodniczą-
cy i wiceprzewodniczący po-
zarządowego Stowarzyszenia 
„Łańcuch Wzajemności” oraz 
inni aktywni wolontariusze tej 
organizacji. 

Mieszkańcy miasteczka po-
kazali gościom ważne miejsca 
w Wędziagole, opowiedzieli o 
historii tej krainy i współcze-
snym życiu. Goście bardzo się 
zdziwili, kiedy się dowiedzieli, 
ile ich rodacy czynią dla dobra 
tej krainy. Chwalili oni wędzia-
golan za to, że zachowali wiarę, 
narodowość, tradycje i pamięć 
historyczną. Zachować to nie 
było łatwo, ponieważ nigdy nie 
było ku temu sprzyjających wa-

RODZINNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

runków. Czasy się zmieniają, 
teraz możemy i powinniśmy 
wspólnie owocnie współpra-
cować. Nasza wiara i wartości 
są te same, cele i dążenia kato-
lickich organizacji dobroczyn-
nych również, niezależnie od 
tego, gdzie i w jakim kraju one 
działają. Dobra nowina, gło-
szenie światła wiary i pomoc 
niesiona w różnych formach 
biednym i skrzywdzonym 
przez wyzwania losu ludziom. 

Wędziagolanie cieszą się i 
są dumni z nowych, szerszych, 
ciekawych i wartościowych 
znajomości z wolontariusza-
mi i kierownikami organizacji 
społecznych. To oni w czasach 
powszechnej sekularyzacji wy-
konują tę ciężką, ważną i po-
trzebną pracę pomagając lu-
dziom.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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Jako 14-letnia dziewczynka, 
po ukończeniu 7 klas w szkole w 
Ławaryszkach (w rejonie wileń-
skim), w 1955 roku przybyłam 
do Trok – pięknie położonego 
nad jeziorami miasteczka, aby 
tam stawiać pierwsze kroki na 
drodze do obranego przeze mnie 
zawodu nauczyciela. Pochodzi-
łam z rodziny pedagogów, pra-
cujących w polskich szkołach 
na Wileńszczyźnie, więc wy-
bór przyszłego zawodu wyda-
wał mi się trafny. W Trockiej 
Szkole Pedagogicznej nauczy-
cielką geografii była moja ciocia 
(siostra mojej mamy) Irena Sie-
maszkiewicz (Byczkowska), z 
którą zamieszkałam i czułam się 
bezpieczniej i bardziej komfor-
towo niż moje koleżanki, które 
stawiały pierwsze kroki w samo-
dzielnym życiu poza domem ro-
dzinnym.

Tak się rozpoczęła wędrów-
ka, która otwierała przede mną 
rozległe przestworza zawodu 
nauczyciela. Wraz z koleżan-
kami oraz nieliczną grupą chło-
paków zdobywaliśmy wiedzę z 
psychologii, pedagogiki, meto-
dyk nauczania poszczególnych 
przedmiotów. Dzięki bogatemu 
doświadczeniu naszych wykła-
dowców skutecznie zgłębialiśmy 
wiedzę z języka ojczystego, ma-
tematyki, historii, geografii, 
chemii, muzyki, rysunków oraz 
innych przedmiotów z zakre-
su szkoły średniej i po każdym 
półroczu składaliśmy egzami-
ny. Wiele wysiłku wkładaliśmy 
w naukę (o wagarach nie było 
mowy!), bardzo nam zależało, 
by dobrze wypaść na egzami-

nach, bowiem ich wyniki decy-
dowały o tym, czy otrzymamy 
stypendium. A to było niezmier-
nie ważne w życiu studentów, 
którzy nie zawsze mogli liczyć 
na pomoc ze strony rodziców. 
Nawet wówczas kiedy szalały 
zamiecie i dokuczały siarczyste 
mrozy nieraz wracając z domu 
rodzinnego od Landwarowa 
(dokąd dojeżdżały pociągi), a 
niekiedy nawet z Wilna szłam 
piechotą do Trok, aby w ponie-
działek na czas stawić się na lek-
cje. Takie „podróże” odbywali 
też koledzy. 

Podczas nauki w szkole pe-
dagogicznej ważne miejsce w 
kształceniu przyszłych nauczy-
cieli zajmowało kształtowanie 
cech moralnych, odpowiedzial-
ności za losy pokolenia, które 
nam – młodym, początkującym 
nauczycielom będzie powierzo-
ne kształcić i wychowywać. 

Dwa lata nauki w Trockiej 
Szkole Pedagogicznej zapamię-
tałam jako niezwykły, wspania-
ły okres w moim życiu: treściwy 
program edukacyjny, wychowa-
nie artystyczne, liczne koncerty, 
udział w różnych programach 
środowiskowych, zarówno w 
szkole, jak i na łonie uroczej 
przyrody, miłe chwile spędzo-
ne z przyjaciółmi oraz naszymi 
pedagogami pozostawiły nieza-
tarte wspomnienia i dały bogate 
doświadczenie zawodowe.

 Mieszkałyśmy z moją ciocią, 
Ireną Siemaszkiewicz (Bycz-
kowską) nad brzegiem jezio-
ra, w uroczym zakątku Trok, w 
nowo wybudowanym domu ro-
dziny lekarza Krasnycha, który 

kiedyś pracował w miejscowym 
szpitalu (wówczas już nieżyją-
cego). Miła gospodyni udostęp-
niała nam łódkę, którą pływały-
śmy po jeziorze, przyglądając się 
pięknym krajobrazom oraz szy-
kując się do lekcji. Lubiłam tam 
spędzać długie dni i wieczory. 
Na łonie przyrody nieraz ukła-
dałam plany, pisałam konspekty 
próbnych lekcji, które się odby-
wały w szkole ćwiczeń znajdu-
jącej się nieopodal Szkoły Peda-
gogicznej.

W Szkole Pedagogicznej pra-
cowało wielu młodych nauczy-
cieli: Irena Fiodorowa (nauczy-
cielka chemii), Wacław Mozyro 
(polonista), Alfreda Stefano-
wicz (rusycystka), dyrektor E. 
Lazauskas, A. Laurinavičiūtė 
(od pedagogiki), nauczyciel wy-
chowania fizycznego A. Paura, 
jak również Irena Siemaszkie-
wicz (nauczycielka geografii) 
oraz Józef Byczkowski (nauczy-
ciel historii). Ci młodzi ludzie w 
1957 roku założyli cztery rodzi-
ny. Byli to państwo Mozyrowie, 
Lazauskasowie, Paurowie oraz 
Byczkowscy. Byli szanowani i 
lubiani zarówno w środowisku 
studenckim, jak i pracowników 
szkoły, bowiem byli opiekuńczy 
i serdeczni w stosunku do wy-
chowanków. Praktycznie wszy-
scy pedagodzy darzyli młodzież 
studencką zaufaniem oraz ota-
czali opieką, udzielali pomocy. 
W uczelni panowała przyjazna, 
ciepła atmosfera

Ważnym elementem poma-
gającym w rozpoznawaniu stu-
dentów naszej szkoły były „ro-
gatywki” – panowała tradycja 

noszenia czapek studenckich z 
usztywnionym daszkiem i oto-
kiem. Góra czapki oraz otok 
były wykonane z aksamitu. 
Chętnie nosiliśmy te nakrycia 
głowy na wszystkich uroczy-
stościach na łonie przyrody, jak 
też na co dzień. Byliśmy bardzo 
dumni, że jesteśmy studentami 
Szkoły Pedagogicznej. 

Tak się ułożył nasz studencki 
życiorys, że po dwóch latach na-
uki w Trokach, kolejne dwa lata 
nauki upłynęły nam w Nowej 
Wilejce, dokąd, na mocy decy-
zji ówczesnych władz oświato-
wych, nasza placówka zosta-
ła przeniesiona. Od września 
1957 roku Szkoła Pedagogicz-
na swą działalność rozpoczęła 
w nowo wybudowanym gma-
chu przy ul. Palydovo 29. W 
tym samym budynku mieścił 
się Instytut Nauczycielski, na 
którym kształcono nauczycieli 
różnych przedmiotów do pracy 
w szkołach z polskim językiem 
nauczania. 

W latach 1958 - 59 wie-
lu nauczycieli z polskich szkół 
wyjechało do Polski (w ramach 
ostatniej powojennej repatria-
cji). Więc odczuwał się brak na-
uczycieli, zarówno przedmio-
towców, jak klas początkowych. 
Spośród studentów czwartego 
roku wyłoniono grupę osób, któ-
rym zaproponowano podjęcie 
pracy w polskich szkołach. Zna-
lazłam się wśród nich i po prak-
tyce pedagogicznej w mojej ro-
dzinnej szkole w Ławaryszkach, 
w lutym 1959 roku, zostałam 
zatrudniona jako nauczycielka 
pierwszej klasy. 

Z wielką odpowiedzialnością 
i zaangażowaniem zabrałam się 
do powierzonej mi pracy. Z nie-
zbędnym bagażem wiedzy, który 
zawdzięczałam pedagogom ze 
Szkoły Pedagogicznej, startowa-
łam w zawodzie. Każdą lekcję, 
każde zajęcie ze swoimi ucznia-
mi traktowałam jako sprawę naj-
ważniejszą i stale pogłębiałam 
swoje wiadomości. Ich źródłem 
były książki oraz doświadczeni 
starsi koledzy, obok których sta-
wiałam pierwsze samodzielne 
kroki w zawodzie nauczyciela.

W 1959 roku udałam się na 
egzaminy końcowe do Szkoły 
Pedagogicznej i zdobyłam dy-
plom, równocześnie pełniąc 
obowiązki nauczycielki „mo-
jej” pierwszej klasy.

Mijały lata. W 1962 roku 
otrzymałam propozycję podję-
cia pracy w klasach początko-
wych w Szkole Średniej nr 26 
w Nowej Wilejce (obecnie Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskiego), 
a od 1967 roku zostałam wice-
dyrektorem klas początkowych. 
Mój kontakt ze Szkołą Peda-
gogiczną trwał nadal, bowiem 
studenci często przychodzili 
na praktykę pedagogiczną do 
tej szkoły. Nieraz służyłam im 
pomocą i potrzebną radą. 

W późniejszych latach wie-
lu absolwentów Szkoły Pedago-
gicznej kontynuowało studia na 
wyższych uczelniach i podejmo-
wało pracę w starszych klasach 
jako nauczyciele różnych przed-
miotów.

Po ukończeniu wyższych 
studiów polonistycznych w 
Wilnie, przez 39 lat pełniłam 
obowiązki wicedyrektora Szko-
ły Średniej nr 11 przy ul. Krup-
niczej 11 (obecnie Liceum im. 
Adama Mickiewicza w Wilnie). 
Za najwyższą wartość w swoim 
życiu zawodowym uważałam 
wiedzę zdobytą w Szkole Peda-
gogicznej, zarówno w Trokach, 
jak też w Nowej Wilejce. 

W sierpniu 2009 roku z oka-
zji 50-lecia naszej 15. promo-
cji, dzięki staraniom śp. Teresy 
Klimašauskienė (Jachimowicz) 
oraz kilku naszych byłych ko-
legów ze Szkoły Pedagogicz-
nej, zebrała się dość liczna gru-
pa osób. Pojechaliśmy do Trok, 
nad niezapomniane jeziora, 
gdzie mieliśmy wspaniałą oka-
zję do wspomnień i refleksji 
związanych z niezwykle barw-
nym okresem naszej młodości. 
To spotkanie po 50 latach było 
bardzo wzruszające. Ileż było ra-
dości, miłych wspomnień, żar-
cików, dobrego humoru przy 
lampce symbolicznego szam-
pana w przytulnej trockiej ka-
wiarence... Wydawało się, że je-
steśmy znowu młodzi, tacy jak 
wówczas, w tych samych Tro-
kach... To spotkanie upamięt-
niliśmy na wspólnym zdjęciu 
przy budynku naszej dawnej 
szkoły. Na jubileusz przybyli: 
Romek Brazis, Witold Iwaszko, 
Czesia Winiewicz (Szurpicka), 
Wala Subocz, Ania Taraszkie-

Byłam studentką dwóch uczelni

DZIEŃ PIEŚNI, 3 CZERWCA 1962 ROKU
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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.

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

wicz (Przyszlak), Zosia Zacha-
rewicz (Muszyńska), Lodzia 
Butajło (Mieszkuniec), Janka 
Sudujko (Adomajtis), Janka 
Kondratowicz, Ludwika We-
ryk (Beiner), Danka Podlipska 
(Staškevičienė), Zygfryd Wołej-
szo, Jan Wierciński, Stanisław 
Leszczyński, Honorata Krzy-
wiec (Mieżaniec), Łucja Burbo 
(Kostecka), Teresa Jachimowicz 
(Klimašauskienė) oraz Graży-
na Mockus (Siwicka). Niestety, 
niektóre z tych osób już odeszły 
na zawsze. Pozostała nam pa-
mięć o tych, z którymi już się 
nie spotkamy, o wspaniałych la-
tach spędzonych wspólnie w tak 
umiłowanej przez wielu z nas 
placówce.

Kończąc swoje wspomnie-
nia, składam wyrazy podzięko-
wania Michałowi Treszczyń-

skiemu oraz osobom, które 
podjęły się niełatwej misji zor-
ganizowania I zjazdu absol-
wentów Szkoły Pedagogicznej, 
dziękuję za poświęcony czas, 
pomysły oraz plany związane 
z upamiętnieniem działalno-
ści tak ważnej dla szkolnictwa 
polskiego na Litwie placówki. 
Dziękuję też mediom za przeka-
zywaną informację, która służy 
temu, by to spotkanie spełniło 
organizatorów i nasze oczeki-
wania, było naszym wspólnym 
sukcesem.

Grażyna Siwicka(Mockus), 
absolwentka 15. promocji Wi-
leńskiej Szkoły Pedagogicznej 

(lata studiów: 1955 - 1957 
w Trokach, 1957 - 1959 w Wi-
leńskiej Szkole Pedagogicznej)

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
i Wileński Oddział Miejski Związku Pola-
ków na Litwie zapraszają na jubileuszowy 
XXX Turystyczny Zlot Polaków na Litwie, 
który odbędzie się w dniach 29 czerwca – 1 
lipca 2018 r. w rejonie wileńskim, gmina 
Podbrzezie, w. Gawejki.

Prośba o przybycie na Zlot w druży-
nach zorganizowanych. Minimalny skład 
drużyny – 4 panie i 4 panowie plus rezer-
wa i sympatycy.

Drużyna powinna posiadać niezbęd-
ny sprzęt turystyczny (namioty, śpiwory 
itd.), prowiant i wodę pitną. Weźcie ze 

sobą grilla, kuchenki gazowe lub inne sprzęty zabezpieczające trawę przed spaleniem, żeby uniknąć 
palenia ognisk bezpośrednio na ziemi. Ponadto, po przybyciu na miejsce, każda drużyna powinna 
przedstawić organizatorom zlotu listę uczestników.

Przybycie od godziny 17.00. Uroczyste otwarcie o 20.00.

XXX Turystyczny Zlot Polaków na Litwie

Z okazji Pięknego Jubileuszu 40. Urodzin 
Wiktorii GAWSZTEL wiązankę serdecz-
nych życzeń: zdrowia, pogodnych i ja-
snych dni w miłości i szczęściu, spełnienia 
marzeń i osiągnięcia zamierzonych celów

składają członkowie koła ZPL w Czepu-
kiszkach oraz Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL

Szczere wyrazy współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Mamy
składamy 

Liulicie Sulcienė 
– prezes Kłajpedzkiego Oddziału ZPL

Członkowie Kłajpedzkiego Oddziału  
Związku Polaków na Litwie

Podzielamy ból i smutek  
oraz wyrażamy szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy 
Liulicie Sulcienė  

– prezes Kłajpedzkiego Oddziału ZPL

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie



21-27 czerwca 2018 r., nr 25 (1321) www.zpl.lt8

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

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 
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Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby nie było Zułowa lub gdyby tu nie zamiesz-
kali rodzice Józefa Piłsudskiego? Czy Polska byłaby wówczas jak obwarzanek, czy odzyskałaby 
niepodległość w 1918 roku? To zapewne tematy na dłuższe rozważanie, np. na rozważania w 
czasie jazdy rowerem z Wilna do Zułowa. 

Chcąc upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Zarząd Miejski Związ-
ku Polaków na Litwie we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie w dniu 14 sierpnia 
2018 roku organizuje rajd rowerowy Rossa-Zułów „Ku Niepodległej”. Rajd rozpocznie się przy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie. Stąd uczestnicy wyruszą do Zułowa, za-
trzymując się w Powiewiórce.

W czasie rajdu zostaną odwiedzone trzy najważniejsze symbole polskiej niepodległości na 
Litwie: wileńska Rossa, kościół w Powiewiórce, gdzie był ochrzczony przyszły Marszałek Polski 
oraz Zułów. Jeżeli Józefa Piłsudskiego nazywamy twórcą polskiej niepodległości, to Zułów moż-
na zapewne nazwać kolebką polskiej niepodległości. Będzie to zatem podróż do symbolicznego 
miejsca ponownych narodzin Państwa Polskiego.

Znany polski zespół „Elektryczne Gitary” przed kilku laty w Wilnie śpiewał: „(…) kiedy je-
steś piękny i młody, nie nie nie nie zapuszczaj wąsów ani brody tylko (…)” i tu możemy dodać 
– tylko wskocz na siodełko i przeżyj przygodę stulecia. Piękne i dobre rzeczy wymagają wysiłku 
oraz trudu, a w tej podróży tego wysiłku, szczególnie fizycznego, ale i nie tylko, trochę trzeba 
będzie przyłożyć. Parafrazując więc znaną na Wileńszczyźnie pieśń o ułanach, zawołajmy: „A 
z Wilna pojedziem do Zułowa, zobaczyć czy Polska jest (…)”. Przeżyj zatem to sam, przeżyj to 
razem z nami!

Rajd rowerowy „Ku Niepodległej” odbędzie się 14 sierpnia 2018 roku. Uczestnikami Rajdu 
mogą być wszyscy chętni, którzy mają ukończone 15 lat. Zgłoszenia (imię, nazwisko, wiek, nu-
mer telefonu) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: rejestracjawilno@gma-
il.com, w terminie do 15 lipca 2018 roku włącznie. Regulamin rajdu i dodatkowe informacje są 
dostępne na profilu facebook: www.facebook.com/ZPL-Wilno.

Projekt dofinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawo-
wania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Rajd rowerowy „Ku Niepodległej”


