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„Gościńcem ku  
Niepodległości”

Rajd rowerowy szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego „Gościńcem ku Niepodległości” wystartował  
17 czerwca spod pomnika-ławeczki Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania 
ponad 600 kilometrów i 23 czerwca dotarli do mety na wileńskiej Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. 
Celem tego wyczynu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz promocja 
szlaku turystycznego „Wielki Gościniec Litewski” – traktu pocztowego łączącego przed wiekami Warszawę i 
Wilno. 
Rzecznikami odrodzenia traktu pocztowego jako szlaku turystycznego wystąpili inicjatorzy z Sokołowa 
Podlaskiego. Wytyczony szlak ma się stać największą atrakcją turystyczną na tych terenach. Prowadzi on z 
Sulejówka przez Drohiczyn, Turośń, Kościelną, Supraśl, Sokółkę, Różanystok, Giby, Berżniki, Liepalingis, 
Druskieniki, Marcinkiańce, Orany, Ejszyszki, Soleczniki, Turgiele do Wilna. Na Litwie uczestnicy rajdu byli 
witani i spotykali się z mieszkańcami m.in. w Turgielach, Mariampolu, Rudominie. 
Na Rossie jego uczestnicy oddali cześć Twórcy Państwa Polskiego Józefowi Piłsudskiemu. Patronat honorowy 
nad rajdem objęła wicemarszałek Senatu RP Maria Koc (jechała też na rowerze na ostatnim etapie), posłowie 
Mieczysław Baszko i Daniel Milewski oraz mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która również zasiadła na 
siodełku. 
Uczestnicy rajdu wzięli także udział w prezentacji rejonu wileńskiego w DKP w Wilnie. Wicemarszałek Senatu 
RP zwracając się do rodaków mówiła o tym, że ma nadzieję, iż impreza ta zostanie na stałe w kalendarzu 
wspólnych wydarzeń polsko-litewskich, jak też będzie łączyła Polaków z Macierzy i Wileńszczyzny.

UCZESTNICY RAJDU NA GOŚCIŃCU LITEWSKIM
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Polskie dziecko – w polskiej szkole!

Jednostronny, krzywdzący 
i pozbawiony podstaw wie-
dzy o realiach życia Polaków 
na Wileńszczyźnie atak red. 
Katarzyny Gójskiej na Zwią-
zek Polaków na Litwie oraz 
Akcję Wyborczą Polaków na 
Litwie – Związek Chrześci-
jańskich Rodzin to kontynu-
acja przebrzmiałej doktryny 
Giedroycia o tym, że należy 
poświęcić interesy Polaków 
na Kresach na rzecz wspiera-
nia bezwarunkowego nacjo-
nalizmu litewskiego, białoru-
skiego i ukraińskiego, gdyż w 
ten sposób zabezpieczymy w 
ogóle interesy polskie przed 
Rosją / Sowietami. Narody 
litewski, białoruski i ukraiń-
ski z wdzięczności za odcię-
cie się Polski od nie tylko dzie-
jowego dorobku polskiego na 
Wschodzie, a przede wszyst-
kim od praw tamtejszych na-
szych rodaków, miały się od-
wdzięczyć przyjaźnią i obroną 
przed Moskwą. Tezy szkodli-
wego giedroycizmu prezento-
wały wszystkie polskie rządy 
po roku 1989. Ten anachro-
niczny pogląd nie pozwalał 
dostrzegać litewskiego anty-
polonizmu w jego praktycz-
nych przejawach – dążeniach 
do asymilacji, nieuznawa-
nia praw mniejszości, a na-
wet niewykonywania prawno 
- międzynarodowych zobo-
wiązań przyjętych przez od-
rodzoną Litwę w stosunkach z  
III RP (nb. traktat dobrosą-
siedzki procedowano najdłu-
żej gdyż Litwini żądali m.in. 
umieszczenia zapisu o… 
„polskiej okupacji Wilna” w 
okresie II RP!). Ukraińcy za-
reagowali nieskrywanym i 
popieranym państwowo ban-
deryzmem, a Białorusini (na-
rodowcy z Białoruskiego Fron-
tu Ludowego) całkowitym 
negowaniem nie tylko pol-
skiego dorobku kulturowego 
na Grodzieńszczyźnie i Mińsz-
czyźnie, a wręcz kwestiono-
waniem istnienia mniejszości 
polskiej w Republice Biało-
ruś. Pamiętam także tekst p. 
Gójskiej - Hejke w „Gazecie 
Polskiej”, gdy w roku 1999 w 
ostrych słowach krytykowa-
ła Związek Polaków na Biało-
rusi za nieumiejętne relacje z 
władzami białoruskimi, prze-
ciwstawiając ZPB rozłamową 
wówczas działalność grodzień-
skiej Macierzy Szkolnej. Na-
pisałem wówczas replikę, od-
powiedzi nie było. Teraz red. 
Gójska kwestionuje postawę 
ZPL, AWPL-ZChR zarzucając 
tym zasłużonym i praktycznie 
jedynym cieszącym się autory-
tetem wśród litewskich Pola-

ków organizacjom nieumiejęt-
ność w relacjach z władzami 
państwowymi i tradycyjnie 
rzekomą prorosyjskość (pro-
sowieckość) naszych rodaków 
i ich organizacji. Ten wytrych 
prorosyjskości (sowieckości) 
wytaczano przeciw wileńskim 
Polakom od samego początku 
przemian w naszym regionie. 
„Gazeta Wyborcza” w czasie 
gdy Wileńszczyzna walczyła 
o autonomię, pisała o naszych 
rodakach jako o prosowieckich 
komunistach, nie zdając so-
bie sprawy, że Polacy na Li-
twie stanowili najmniej licz-
ną realnie i procentowo część 
KPL! Interesy podstawowe: 
używanie języka, tworzenia 
szkół, pisowni nazwisk, nazw 
miejscowości i ulic, domaga-
nie się zwrotu ziemi zagrabio-
nej przez ZSRR, a następnie 
przekazywanej Litwinom na 
oczach właścicieli Polaków 
(np. żonie V. Landsbergisa na 
Wileńszczyźnie), likwidację 
kanałów polskiej TV, o które 
zabiegali Polacy Wileńszczy-
zny, polscy liberałowie uzna-
wali za zacofany, zaściankowy 
nieeuropejski (!) nacjonalizm. 
Gdzie było środowisko „Gaze-
ty Polskiej” gdy na Wileńsz-
czyźnie wprowadzano rządy 
gubernatorskie i faktyczny 
stan wojenny w pierwszych 
latach litewskiej niepodległo-
ści (notabene z użyciem za-
straszających ludność polską 
Wileńszczyzny samochodów 
pancernych Skot przekazanych 
armii litewskiej przez min. 
Onyszkiewicza)? Jak reagowa-
li na próby przymusowej litu-
anizacji wszystkich instytucji 
samorządowych? Co zrobili w 
kwestiach ograniczania szkol-
nictwa polskojęzycznego? Co 
zrobili w kwestiach reprywa-
tyzacji okradanych polskich 
chłopów? W czym pomogli 
odradzającej się kulturze pol-
skiej na Wileńszczyźnie? Do-
prawdy niezrozumiały jest de 
facto antypolski atawizm „Ga-
zety Polskiej” wobec rodaków 
wyartykułowany przez p. Gój-
ską. Co p. redaktor w ogóle wie 
o realiach Wileńszczyzny? Z 
kim poza p. red. Radczenko 
na ten temat rozmawiała? 
Czy była w Solecznikach, Ta-
boryszkach, Butrymańcach, 
Niemenczynie, Suderwie, Zu-
łowie i wielu, wielu polskich 
miasteczkach i wioskach dzi-
siejszej Wileńszczyzny? Kilka 
lat temu wrocławski profesor 
Zbigniew Kurcz opublikował 
monografię pt. „Polacy na Wi-
leńszczyźnie. Studium socjo-
logiczne”, a wiele lat wcześniej 
również wrocławianin Alek-

sander Srebrakowski książkę 
pt. „Polacy w Litewskiej SRR 
1944 - 1998”. O pierwszej 
z przywołanych monografii 
znany działacz, dziennikarz 
i dokumentalista z Wilna Jan 
Sienkiewicz (pierwszy prezes 
ZPL i AWPL) napisał w re-
cenzji: „książkę tę winno się 
wręczać wszystkim oficjelom 
i dziennikarzom z Polski oraz 
przeegzaminować ich z treści 
przed wjazdem na Wileńszczy-
znę”, by nie pisali potem głu-
pot (podkreślenie moje ZJW).

Szczucie na litewskich Po-
laków, ich organizacje i demo-
kratycznie wybranych (oraz 
powszechnie szanowanych na 
miejscu) ich liderów to czysty 
i bezrozumny faktyczny an-
typolonizm, głupota i wspo-
minany wyżej giedroyciowski 
anachronizm. Takie postawy 
działają, wbrew temu co suge-
ruje wprost p. Gójska, nie tylko 
w interesie nacjonalizmu więk-
szości państwowej, ale także 
właśnie w interesie moskiew-
skim. Polacy na Litwie ciężko 
doświadczeni w latach oku-
pacji, czasu sowieckiego oraz 
dyskryminacji pierwszych lat 
odrodzonej Litwy, swym patrio-
tyzmem, wiarą, dbałością o tra-
dycję i przyswojone przez wieki 
zasady cywilizacji łacińskiej, są 
wzorem dla ogromnej większo-
ści nas w dzisiejszej Polsce.

O co chodzi zatem red. Gój-
skiej? W skrócie chyba o to, 
co prezentuje jej środowisko z 
„GP”, a co przed laty zauwa-
żył Roman Dmowski „bardziej 
nienawidzą Rosji niż kocha-
ją Polskę”. Kalka moskiewska 
jaką przykładają opiniotwór-
cze środowiska w RP do sytu-
acji rodaków na Wschodzie, to 
stały krok w owym anachro-
nicznym kierunku. Nieupraw-
niony i krzywdzący.

A pretekst, czyli nieporozu-
mienia księgowe jakimi obar-
cza się prezesa – posła Micha-
ła Mackiewicza? Wyjaśnijmy, 
poczytajmy już opublikowane 
oświadczenia. Ten człowiek, 
który całe życie poświęcił spra-
wom polskim na Litwie posą-
dzany jest w różnych hejtach i 
fejkach o „przytulenie kasy” – 
pani redaktor: on nie ma nawet 
własnego roweru!

Prof. zw. dr hab.  
Zdzisław Julian Winnicki
Dyrektor Instytutu Studiów Mię-

dzynarodowych Uniwersytetu Wro-
cławskiego, kierownik Zakładu Ba-
dań Wschodnich ISM, b. prezes 
Stowarzyszenia Straż Mogił Pol-
skich – „na Wschodzie”, b. prezes 
Dolnośląskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska

Wrocław 19. 06. 2018 r.

Odrealniona 
polonofobia kresowa  
redaktor Katarzyny Gójskiej

– osiągnięcie tego celu od 
początku odrodzenia narodo-
wego stawia sobie społeczność 
polska na Litwie. Doskonale 
bowiem wiemy, że fundamen-
tem zachowania szeroko poj-
mowanej polskości jest oświa-
ta w języku ojczystym, która 
nie tylko pomaga w efektyw-
ny sposób przyswoić wiedzę, 
ale też realizuje określony pro-
gram wychowania, pozwala za-
chować tradycje, wiarę. Przy-
znać musimy, że z wcieleniem 
w życie tego hasła na kolej-
nych etapach minionego po-
nad ćwierćwiecza i poszcze-
gólnych terenach, różnie sobie 
radziliśmy. Najbardziej sukce-
sywnie hasło to dało się wcielić 
w życie w rejonie wileńskim. 
M.in. dzięki temu, że zostały 
tu zmobilizowane połączone 
siły: nauczycieli, administra-
cji szkół, miejscowej władzy i 
rodziców. Wielce się ku temu 
przyczyniły organizowane od 
23 lat przez Wileński Rejono-
wy Oddział ZPL konferencje 
„Polskie dziecko – w polskiej 
szkole”. Po przywitaniu obec-
nych na sali nauczycieli, kie-
rowników szkół, starostów, 
radnych i przedstawicieli ad-
ministracji samorządu rejonu 
wileńskiego na czele z mer Ma-
rią Rekść oraz posłów na Sejm 
RL z ramienia AWPL-ZChR 
Rity Tamašunienė, Wandy 
Krawczonok, Czesława Ol-
szewskiego, Jarosława Nar-
kiewicza, prezesa „Macierzy 
Szkolnej” Józefa Kwiatkow-
skiego, o realiach i zmianach, 
imponujących wynikach mówił 
inaugurując konferencję pre-
zes Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL, przewodni-
czący AWPL-ZChR, europo-
seł Waldemar Tomaszewski. 

Jak zaznaczył prelegent, ję-
zyk faktów jest nader wymow-
ny. Jeżeli w 1992-1993 roku 
szkolnym do klas pierwszych 
uczęszczało 4 proc. dzieci, to 
po sławetnych działaniach na-
miestników w rejonach Wi-
leńszczyzny, zakładaniu szkół 
tzw. ministerialnych nieomalże 
w każdej miejscowości, wskaź-
nik ten spadł na początku lat 
2000. do 3,1 proc. Był to znacz-
ny ubytek. Ale konkretne dzia-
łania w tym kierunku pozwoliły 
poprawić tę statystykę i obecnie 
mamy w pierwszych polskich 
klasach 3,4-3,5 proc. dzieci. 
Oczywiście, musimy dążyć do 
podniesienia tego procentu, ale 
też za najważniejsze (uwzględ-
niając niewątpliwie emigrację) 
musimy uznać utrzymanie sta-
tus quo. 

Ważnym zwycięstwem, two-
rzącym dobre podłoże do dal-
szych sukcesów jest zachowa-
nie sieci szkół i akredytacja szkół 
średnich na gimnazja. W rejo-
nie wileńskim udało się akredy-

tować 17 gimnazjów z polskim 
językiem nauczania spośród ist-
niejących 24. Aktywiści z rejonu 
wileńskiego pomogli też mia-
stu Wilnu w zachowaniu sie-
ci gimnazjów: pikiety (w tym 
przy ambasadach m.in. USA), 
wiece, marsze protestu i nawet 
strajki dały wyniki. Dziś w sto-
licy mamy 6 gimnazjów, ostat-
nio Szkoła im. Szymona Ko-
narskiego uzyskała pozwolenie 
na formowanie III klasy gimna-
zjalnej. Dziś na Litwie mamy 36 
polskich gimnazjów, co stano-
wi 10 proc. od całości, przy 6,7 
proc. ludności polskiej. Sukces 
ten pozwolił również zachować 
miejsca pracy wielu nauczycie-
li spośród około 2 tys. pedago-
gów pracujących w polskich 
szkołach.

Jest to bardzo ważne, jak 
podkreślił prezes, bowiem szko-
ła polska to nie tylko naucza-
nie, ale też wychowanie w okre-
ślonych wartościach, przede 
wszystkim – chrześcijańskich. 

Jak zaznaczył Waldemar 
Tomaszewski, statystyka w po-
szczególnych rejonach różnie 
wygląda. W rejonie wileńskim 
nie może nie cieszyć. Tu do 
polskich szkół uczęszcza 4003 
dzieci, co stanowi 53 proc., a w 
rejonie zamieszkuje 52 proc. Po-
laków. W szkołach prywatnych 
uczy się 300 dzieci, zaś w mini-
sterialnych – 1200. Naukę w oj-
czystym języku polskim pobiera 
sześcioro z siedmiorga polskich 
dzieci, co stanowi 85 proc. 

W Wilnie statystyka ta mo-
głaby być lepsza, bowiem tu 40 
proc. polskich dzieci wybiera 
szkołę z ojczystym językiem 
nauczania. 

Prezes Oddziału ustosunko-
wał się też do kwestii poziomu 
nauczania w polskich placów-
kach oświatowych. Podkreślił, 
że nie musimy się samobiczo-
wać, bowiem liczba dostają-
cych się na studia absolwentów 
naszych szkół (70 proc.) jest 
wyższa od średniej krajowej 
(68 proc.). Musimy, jak zazna-
czył Waldemar Tomaszewski, 
podkreślać jakość wiedzy zdo-
bywanej w polskiej szkole i po-
winniśmy wszystkie je utrzymać 
na należytym poziomie, a nie 
dyskutować o tworzeniu elitar-
nej placówki. Każde dziecko ma 
prawo do pobierania nauki w 
najwyższym poziomie.

Tradycyjny model szko-
ły polskiej musimy zachować. 
Temu pięknie, jak się przeko-
naliśmy, służy zakładanie grup 
przedszkolnych zarówno w 
przedszkolach, jak i szkołach. 
Grupy wczesnoszkolne i przed-
szkolne, do których są przyjmo-
wane dzieci w wieku od 2-3 lat, 
dają placówkom oświatowym 
pewność, że nie zabraknie im 
uczniów. Tego roku w grupach 
w przedszkolach jest 849 dzie-
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ci, zaś w różnego typu szkołach 
– 797. 

Waldemar Tomaszewski po-
ruszył też problem kształcenia 
kadry pedagogicznej. Wyraził 
przekonanie, że nauczyciele dla 
szkół polskich mają być kształ-
ceni na Litwie. Państwo ma się 
podjąć tego obowiązku, bowiem 
Polacy, jak wszyscy obywatele, 
płacą podatki. 

Zadaniu zachowania trady-
cyjnej polskiej szkoły w dzisiej-
szych, chociaż niełatwych wa-
runkach, musimy sprostać, bo 
mamy piękne przykłady, jak na-
szym dziadkom i rodzicom udało 
się zachować polskie szkolnictwo 
zarówno w czasie wojny – na taj-
nych kompletach ryzykując ży-
ciem, jak i za władzy sowieckiej. 

Organizatorzy konferencji 
zakładali, by zabierający głos w 
swych wystąpieniach obrazują-
cych stan rzeczy w ich placów-
kach oświatowych uwzględni-
li takie wskaźniki, jak liczba 
dzieci w pierwszych klasach w 
ciągu ostatnich 5 lat, przeana-
lizowali sytuację w I klasie w są-
siedniej szkole z państwowym 
językiem nauczania, podzielili 
się doświadczeniem w formo-
waniu pierwszych klas, współ-
pracy ze starostami, określili re-
zerwy, uwzględniając np. dzieci 
zamieszkałe w sadach zespoło-
wych, sąsiednich samorządach. 
Należy odnotować, że nie każ-
dy z prelegentów uwzględnił 
w swoim wystąpieniu te wska-
zówki. 

Zastępca dyrektora ds. na-
uczania Szkoły Podstawowej 
im. św. Faustyny Kowalskiej w 
Rzeszy – Lilia Ogint miała po-
wody do dumy. Tej placówce 
z polskim językiem nauczania 
udało się przełamać tendencje 
spadkowe i obecnie notuje się 
tu wzrost liczby uczniów. Stoi 
za tym ukierunkowana praca. 
W minionym roku szkolnym 

klasa I liczyła tu 17 uczniów, 
zaś w grupach przedszkolnych 
było 60 dzieci, z których zosta-
ły utworzone trzy grupy, w tym 
jedna – w Korwiu. Latem szkoła 
planuje renowację pomieszczeń 
i otwarcie jeszcze jednej grupy 
przedszkolnej. Pani wicedyrek-
tor zobrazowała jakie znaczenie 
ma istnienie grup przedszkol-
nych. W 2015 roku z trzyna-
stu pierwszoklasistów, 10 było z 
zerówki i trzy nowych; w 2016 
– 11 z zerówki, a w 2017, z 17 
– 14 z zerówki i 3 nowych. Pani 
Ogint odnotowała, że żadne 
dziecko z zerówki nie idzie do 
szkoły z państwowym językiem 
nauczania, wręcz przeciwnie – w 
ub. roku jedno dziecko z litew-
skiej grupy przyszło do polskiej 
pierwszej klasy.

Dzieje się tak dlatego, że 
szkoła ma dobrą kadrę pedago-
giczną, jest bezpieczna i przyja-
zna, każde dziecko czuje się tu 
komfortowo. Rodzice docenia-
ją to, jak podkreśliła, a ponadto 
mają jakościowe posiłki, dowo-
żenie dzieci nowym autobusem, 
działa tu świetlica i do godziny 
16 one są pod opieką. Ponadto 
odbywają się imprezy, wyciecz-
ki. I to jest pomysł na sukces rze-
szańskiej szkoły.

Z kolei Zenobia Mikiele-
wicz – wicedyrektor ds. naucza-
nia Gimnazjum im. T. Konwic-
kiego w Bujwidzach w swym 
wystąpieniu bardziej skon-
centrowała się na zagadnie-
niu kształtowania osobowości 
ucznia i ducha tolerancji. Mó-
wiła o wadze języka ojczystego 
i znajomości tradycji, historii, 
co pozwoli uczniom również po 
ukończeniu szkoły szczycić się 
tym, że są Polakami.

O współpracy szkoły, domu 
rodzinnego i środowiska mówi-
ła Wiesława Wojnicz – dyrektor 
Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Bezdanach. Poruszyła ona za-

gadnienie promowania szkoły i 
współpracy ze starostą, a także 
opowiedziała o pracy z miejsco-
wą ludnością na temat wyboru 
szkoły.

O osiągnięciach w dziedzi-
nie wychowania sportowego 
uczniów i kształtowaniu ducho-
wych wartości opartych na wie-
rze katolickiej mówił nauczyciel 
metodyk wychowania fizyczne-
go Gimnazjum im. św. Jana Bo-
sko w Jałówce Tadeusz Lembo-
wicz. Opowiadając o tradycjach, 
imprezach i osiągnięciach spor-
towych szkoły, podkreślił, że 
gimnazjum dąży do uzyskania 
miana gimnazjum katolickiego.

Głos na konferencji zabierali 
również goście. Starosta sejmo-
wej frakcji AWPL-ZChR Rita 
Tamašunienė podkreśliła, że 
ważnym owocem pracy konfe-
rencji w ciągu 23 lat jest zgod-
ność pomiędzy tym co mówimy 
i robimy z wielką determinacją 
i oddaniem. Posłanka wyraziła 
też zadowolenie z tego, że pod-

czas spotkań z wykładowcami, 
rektorami wyższych uczelni 
słyszy pozytywną ocenę stu-
dentów, absolwentów polskich 
szkół, którzy wyróżniają się za-
równo dobrym przygotowaniem 
z poszczególnych przedmiotów, 
jak i wychowaniem, zaangażo-
waniem społecznym, posiadają 
określone wartości. 

Zabierając głos prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” Józef Kwiatkowski 
podkreślił, że jednym z naj-
ważniejszych sposobów prze-
ciwstawiania się tzw. integracji, 
mającej wszystkie znamiona 
asymilacji, lansowanej przez 
struktury państwa, jest kształ-
towanie tożsamości narodo-
wej, które można ugruntować 
poprzez ciągłość wychowania 
patriotycznego. Odnotował też 
konieczność nauczania historii 
Polski w polskich szkołach. 

O trosce władz samorządo-
wych o sprawy szkolnictwa mó-
wiła mer rejonu Maria Rekść. 
Przypomniała, że około 50 
proc. budżetu rejonu kierowa-
ne jest na oświatę. Zaznaczyła, 
że samorząd wiele uwagi udzie-
la wychowaniu nieformalnemu. 
Wspominając o śp. Janie Gabrie-
lu Mincewiczu nawoływała do 
tego, by w wychowaniu młodego 
pokolenia kierować się warto-
ściami chrześcijańskimi, patrio-
tycznymi, łącząc wysiłek szkoły 
i rodziny. 

Poseł na Sejm RL z ramienia 
AWPL-ZChR, członek sejmo-
wego komitetu ds. oświaty i na-
uki, prezes Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Jarosław 
Narkiewicz nie miał łatwego 
zadania w przedstawieniu tych 
spraw, które nurtują pedago-
gów: etatowe wynagrodzenie, 
możliwe przejście od finanso-
wania tzw. koszyczka ucznia na 
koszyczek klasy; wzrostu współ-
czynnika finansowania szkół 
mniejszości narodowych. 

Sprawy te wdrażane są przy 
wielu niewiadomych i przy opo-
rze niektórych środowisk na-

uczycielskich. Poseł mówił też 
o ciągłych staraniach o zniesie-
niu ujednoliconego egzaminu z 
języka litewskiego na maturze i 
nauczania języka państwowego 
od klasy pierwszej według jed-
nakowych programów dla szkół 
polskich i litewskich. Stwarza to 
zarówno trudności, jak i dyskry-
minuje polskich uczniów.

Poseł opowiedział o tworzo-
nej komisji do oceny programu 
nauczania języka litewskiego, w 
której składzie znajdą się przed-
stawiciele z różnych placówek 
oświatowych. Poruszył on też 
kwestie wydawania podręczni-
ków dla polskich szkół i przygo-
towania kadry nauczycielskiej, 
co w sytuacji po likwidacji Li-
tewskiego Uniwersytetu Edu-
kologicznego i istniejącej tu po-
lonistyki, staje się sprawą wielce 
zatrważającą. Przygotowanie 
kadry jest rozpatrywane jako 
kształcenie specjalistów paru 
przedmiotów. Najbardziej od-
czuwalny jest brak, jak zazna-
czył, nauczycieli klas począt-
kowych i przedszkoli, języka 
angielskiego… Zdaniem posła, 
można by było ich kształcić na 
bazie polonistyki. 

Jarosław Narkiewicz pod-
kreślił, że nie musimy dać się 
wciągać w omawianie „niskiej 
jakości nauczania” w szkołach 
polskich, czy też braku strate-
gii  rozwoju szkoły polskiej, bo 
tak nie jest. Poseł zaznaczył, że 
możemy dyskutować o dobrej 
szkole polskiej, która może być 
jeszcze lepsza.

Uczestnicy konferencji jed-
nogłośnie wyrazili swe popar-
cie dla treści „Apelu do rodzi-
ców Polaków” (zamieścimy w 
następnym numerze NG). 

Konferencję uświetnił swy-
mi popisami dziecięco-młodzie-
żowy zespół „Wesołe smyki” z 
Gimnazjum im. ks. prałata J. 
Obrembskiego w Mejszagole 
pod kierunkiem Jasi Mackie-
wicz i Tatiany Sienkiewicz.

Janina Lisiewicz

Polskie dziecko – w polskiej szkole!

"WESOŁE SMYKI" WITAJĄ NAUCZYCIELI
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NA SALI PODCZAS OBRAD KONFERENCJI
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Sobotnia szkółka języka 
polskiego działająca od wie-
lu lat w Nowych Święcianach 
pod opieką Związku Polaków 
na Litwie, obecnie ma swą 
siedzibę w Domu Polskim. 
Po raz pierwszy uczniowie na 

czele z nauczycielką Wandą 
Gołubiewą zaprosili człon-
ków rodzin do Domu Pol-
skiego na pożegnanie roku 
szkolnego pt. „Witaj, lato!”. 
Przed spotkaniem udekoro-
wali scenę, by przybyli goście 

odczuli świąteczną atmosfe-
rę. Spotkanie urządzono po 
południu, by ludzie mogli się 
zebrać w DP po Mszy św. w 
języku polskim, która jest 
odprawiana w każdą niedzie-
lę w miejscowym kościele. 

Przybyli na spotkanie 
mamy, babcie, tatusiowie, 
młodsze i starsze rodzeń-
stwo uczniów. Inaugurując 
święto młodsze dzieci zło-
żyły życzenia mamom i bab-
ciom. Piosenki dla nich, pod 
akompaniament akordeonu, 
na którym grała pani Wan-
da Miłosz, wykonała Vitalija 
Vinciūnaitė, była uczennica 
szkółki. Swoimi zdolnościa-
mi oraz znajomością języka 
polskiego mogli się też popi-
sać obecni uczniowie, którzy 
przygotowali na pożegnanie 
roku szkolnego deklamacje 
i inscenizacje utworów Ju-
liana Tuwima. Każdy z nich 
wybrał taki utwór, który naj-
bardziej mu odpowiadał. 
Ewa deklamowała wiersz o 
panu Hilarym, który szu-
kał swoich okularów, zaś 
Robert, Szymon i Domini-
ka zaprezentowali wierszyk 
o spóźnionym słowiku, na 
którego czekała pani sło-
wikowa. Goście nagradzali 
popisy głośnymi brawami, 
śmieli się i wzruszali słucha-
jąc i oglądając artystycznie 
przedstawione utwory. 

Miłą niespodzianką był 
wspólny poczęstunek. Na 
wszystkich czekał pyszny 
stół, na którym dostojne 
miejsce zajęły torty, m.in. 
upieczone przez jedną z babć 
– Danę Giedrienė. Obecni 
mieli okazję poznać się na-
wzajem, podzielić się wra-
żeniami, a nawet wspólnie 
zaśpiewać znane i lubiane 
piosenki. Miła, serdeczna at-
mosfera sprzyjała byciu ra-
zem, jak w jednej, dużej ro-
dzinie.

Teraz na uczniów czekają 
wakacje. W tym roku szkol-
nym uczęszczało na zajęcia 
z języka i kultury polskiej 16 
- 20 uczniów, w większości 
z klas gimnazjalnych. Wita-
jąc lato marzą o koloniach w 
Polsce, podczas których będą 
mieli okazję zwiedzić Ma-
cierz, sprawdzić na praktyce 
swoje umiejętności językowe 
oraz wzbogacić słownictwo 
i doskonalić wymowę. Miej-
my nadzieję, że ich marzenie 
się spełni i wakacje w Pol-
sce uatrakcyjnią tegorocz-
ne lato.

Witaj, lato!

UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ Z NAUCZYCIELKĄ WANDĄ GOŁUBIEWĄ

Jeden z ostatnich tegorocz-
nych wykładów na Polskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w 
Wilnie poświęcono rejonowi wi-
leńskiemu. Członkowie PUTW 
gościli mer rejonu wileńskiego 
Marię Rekść. 

Po przedstawieniu prele-
gentki oraz wysłuchaniu wiersza 
dedykowanego pani mer przez 
poetę, członka PUTW, Leona 
Luczka, zebrani z wielką uwagą 
słuchali informacji o podstołecz-
nym rejonie, który należy do naj-
większych w republice.

Z przedstawionych przez pa-
nią mer danych statystycznych 
wynika, że rejon należy do naj-
większych – na jego terenie są 
23 gminy i najgęściej zaludnio-
ny – mieszka tu ponad 100 tys. 
mieszkańców. 52,07 proc. sta-
nowią Polacy. Prawie jedna pią-

ta mieszkańców – 17,5 proc. to 
emeryci. 

Dowiedzieliśmy się, że w re-
jonie została zachowana szeroka 
sieć bibliotek i placówek kultu-
ralnych: działają 42 biblioteki z 
bezpłatnym dostępem do Inter-
netu, 5 muzeów oraz 42 ich filie. 
Do najbardziej znanych należy 
Muzeum Etnograficzne Wileńsz-
czyzny w Niemenczynie oraz im. 
księdza prałata Józefa Obremb-
skiego w Mejszagole, które mie-
ści się w domu – „pałacyku”, w 
którym patriarcha Wileńszczy-
zny spędził wiele lat swego życia. 

Z ciekawych imprez słynie 
odnowiony dwór Houwaldów w 
Mejszagole – powstało tu Cen-
trum Rzemiosł Artystycznych. 

Jak zaznaczyła mer, na terenie 
rejonu działa 59 różnorodnych 
zespołów amatorskich, do któ-

rych uczęszcza ponad 900 osób, 
a prawie pół tysiąca uczęszcza do 
kółek, studium. Rejon może się 
też pochwalić różnorodnością i 
mnogością imprez, które poma-
gają zarówno w zgłębianiu wie-
dzy, jak np. konkursy poświęcone 
św. Janowi Pawłowi II i bł. Jerze-
mu Matulewiczowi, jak w zacho-
waniu tradycji, tożsamości naro-
dowej: festyn „Kwiaty Polskie”, 
Niemenczyński Kaziuczek, tra-
dycyjne dożynki, które odbywają 
się w Pikieliszkach. 

Oczkiem w głowie rejonu 
jest oświata. Jest tu 45 placówek 
oświatowych: 24 gimnazja, z któ-
rych 17 prowadzi naukę w języku 
polskim, 13 szkół podstawowych. 
W rejonie zbudowano 5 przed-
szkoli, co jest ewenementem na 
skalę republiki; zakładane są gru-
py wczesnoszkolne i przedszkol-

ne w gimnazjach i szkołach pod-
stawowych. Samorząd ponad 50 
proc. środków budżetowych prze-
znacza na oświatę. Ponadto rejon 
może się pochwalić tym, że opła-
ta miejsca w przedszkolu jest o 50 
proc. niższa niż w stolicy. Samo-
rząd kompensuje 30 proc. kosz-
tów wyżywienia każdego dziecka 
w przedszkolu. 

Tu są najniższe opłaty dla 
uczęszczających do szkół mu-
zycznych i sztuk pięknych, zaś 
sportowe placówki nie pobiera-
ją żadnej opłaty. M.in. w Szko-
le Sportowej Rejonu Wileńskie-
go można uprawiać 11 dyscyplin 
sportowych. Nowoczesne stadio-
ny zostały zbudowane w ostat-
nim dziesięcioleciu w Rudominie 
i Kowalczukach, założono 9 bo-
isk. Odbywają się tu lokalne i mię-
dzynarodowe zawody sportowe.

Troszcząc się o dobrobyt swo-
ich mieszkańców, władze rejono-
we zmniejszyły opłaty za usługi 
komunalne i obecnie 25 proc. 
opłaty za ogrzewanie i 29 proc. za 
zimną wodę pokrywa samorząd. 
Władze rejonu dbają o jakość ży-
cia ludzi – wszystkie gminy mają 
dostęp do sieci wodociągowych i 
ściekowych. Dla wygody miesz-
kańców działają też łaźnie pu-
bliczne, m.in. w Niemenczynie, 
Wojdatach, Podbrzeziu, Rudo-
minie, co rzadko się spotka w in-
nych regionach. 

Znaczącym wsparciem dla 
drobnych gospodarstw rolnych 
jest zwolnienie od podatku grun-
towego tych osób, którzy posia-
dają mniej niż 5 ha ziemi. Służby 
samorządowe pomagają ludziom 
w załatwianiu spraw związanych 

z otrzymaniem wypłat, rejestracją 
zwierząt gospodarskich i innych 
sprawach, które dla ludzi na wsi 
stanowią często duży problem.

Mając na celu uatrakcyjnie-
nie życia na wsi, urządzane są 
konkursy na najlepsze zagrody, 
gospodarstwa, przeprowadzane 
konkursy np. oraczy.

Z opowiadania pani mer mo-
gliśmy stworzyć sobie bardziej 
wyrazisty obraz życia w rejonie, 
poznać pracę samorządu i placó-
wek rejonowych. Poznaliśmy też 
bliżej panią mer, która podbiła 
nasze serca serdecznością i pro-
stotą, wyczuwalną wielką troską 
o kierowany przez siebie rejon i 
ludzi.  

Kończąc wykład Maria 
Rekść podarowała nam książ-
ki, wśród których znalazł się 
piękny album o palmach oraz 
kościołach rejonu wileńskiego. 
Pani mer chętnie też odpowia-
dała na nasze pytania. Zacieka-
wienie tematyką było duże, po-
nieważ sporo członków PUTW 
pochodzi i mieszka w rejonie wi-
leńskim. 

Życzyliśmy pani mer, by re-
jon nadal prężnie się rozwijał i 
był powodem do dumy dla nas, 
Polaków.

Rektor PUTW prof. Ryszard 
Kuźmo podziękował w naszym 
imieniu Marii Rekść za przyby-
cie i wygłoszenie ciekawej pre-
lekcji oraz sprezentował książkę 
wydanąP przez PUTW „Wilnia-
nie – bohaterami swego życia”.

Helena Paszuk,
kronikarz, członek  

zarządu PUTW w Wilnie

Spotkanie z mer rejonu wileńskiego na PUTW

PODCZAS SPOTKANIA
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Wycieczka na zakończenie roku szkolnego

Świętojańska zabawa w Jaszunach

„Nawet nie zauważyliśmy, 
jak minął nam pierwszy rok na-
uki w Wędziagolskiej Niedziel-
nej Szkółce Języka Polskiego” 
– mówili jej uczniowie, jadąc 
19 czerwca na poznawczą piel-
grzymkę do Wilna. Był to pre-
zent uczniom szkółki z okazji 

Już tradycyjnie Jaszuny za-
praszają rodaków na świętojań-
ską zabawę. Tego roku święto-
wanie zainaugurowane zostało 
Mszą św., która została odpra-
wiona w miejscowym koście-
le pw. św. Anny w wigilię Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Zaś na zabawę świętojańską go-
spodarze zaprosili zebranych na 
teren parku przy pałacu Baliń-
skich. Tegoroczna oferta kultu-
ralna święta była bardzo bogata 
– wystąpiły nie tylko miejscowe 
zespoły: „Znad Mereczanki” i 
„Solczanie”, ale też z Litwy – ze-

zakończenia roku szkolnego. Ta 
wycieczka jest częścią składo-
wą naszego programu edukacyj-
nego, jej celem było pokazanie 
uczniom historycznych miejsc, 
zapoznanie ze spuścizną naro-
du, odwiedzenie i uhonorowa-
nie miejsc spoczynku zasłużo-

spół folkrockowy „Kitava”, Pol-
ski – „Klezmafour”, Węgier – or-
kiestra dęta „Piccolino” Szkoły 
Sztuk Pięknych im. Beli Bartoka 
w Budapeszcie, Białorusi – teatr 
muzyczny „Rada”. 

Zebranych witał i życzenia 
Janinom i Janom składał mer re-
jonu solecznickiego, prezes So-
lecznickiego Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie Zdzisław 
Palewicz.  

Miejscowy zespół „Znad Me-
reczanki” przedstawił na osąd 
publiczności obrazek folklory-
styczny „Noc Kupały” – była to 

nych dla naszego kraju ludzi, 
poprzez bezpośrednie komuni-
kowanie się, ugruntowanie zna-
jomości języka polskiego.  

Przybyłych do Wilna wę-
dziagolan witała przewodnik 
Ania Berkowa, z którą postano-
wiliśmy rozmawiać po polsku i 

premiera tego widowiska. 
Ludzie nie tylko słuchali i 

oglądali popisy zespołów, ale też 
sami aktywnie uczestniczyli w 
świętowaniu: pleciono wianki, 
tańczono i śpiewano. Nie mogła 
się też obejść świętojańska noc 
bez ogniska. Zabawa trwała aż 
do świtu, który rozjaśnił tę naj-
krótszą noc w roku.

Święto zostało zorganizo-
wane przez Centrum Kultury 
samorządu rejonu solecznic-
kiego (kierownik – Grażyna 
Zabarauskaitė).

po litewsku, byśmy mogli lepiej 
zrozumieć, dopełniać jedni dru-
gich, podtrzymując wielojęzycz-
ny, wielokulturowy duch Wilna.  

Na starym wileńskim cmen-
tarzu na Rossie odwiedziliśmy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna, 
gdzie złożyliśmy kwiaty i zapa-
liliśmy znicze oraz modliliśmy 
się po polsku oddając cześć Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskie-
mu. Po litewsku modliliśmy się 
przy grobie kompozytora i arty-
sty malarza M. K. Čiurlionisa, w 
miejscu wiecznego spoczynku 
litewskiego patriarchy doktora 
J. Basanavičiusa oraz innych za-
służonych dla narodu litewskie-
go ludzi. Po pożegnaniu z Ros-
są, na Antokolu, zachwycaliśmy 
się perłą baroku – kościołem  
śś. Piotra i Pawła. Wiele cieka-
wych rzeczy usłyszeliśmy od 
swojej przewodniczki. Na wileń-
skiej starówce, na lewym brze-
gu Wilenki, podziwialiśmy go-
tyckie dzieło, zabytek światowej 
klasy  – kościół św. Anny, byli-
śmy też u Bernardynów. Cho-
dząc wąskimi uliczkami stare-
go Wilna słuchaliśmy pełnych 

DZIECI ZE SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO W WĘDZIAGOLE NA ROSSIE

ŚWIĘTOJAŃSKIE WICIE WIANKÓW

nostalgii i barwnych szczegółów 
opowiadań wileńskiej przewod-
niczki o mieście. Odwiedziliśmy 
również wyniosłą Bazylikę ar-
chikatedralną św. Stanisława i 
św. Władysława, dającą świa-
dectwo naszej historycznej dro-
gi rozwoju. Zachwycaliśmy się 
ulicą Zamkową, tętniącą gwa-
rem powodowanym przez  tu-
rystów.

Na zakończenie naszej podró-
ży modliliśmy się i dziękowaliśmy 
Matce Boskiej przed cudownym 
obrazem Matki Miłosierdzia w 
Kaplicy Ostrobramskiej za uda-
ną poznawczą pielgrzymkę do 
Wilna, modliliśmy się w intencji 
pomysłodawców i sponsorów tej 
wycieczki – pozarządowe Stowa-
rzyszenie Traugutt org. i jej pre-
zesa Jacka Świsa. To dzięki nim 
odbyła się ta wycieczka i za to 
im serdecznie dziękujemy. Dzię-
kujemy również naszemu przy-
jacielowi, nauczycielowi histo-
rii Michałowi Treszczyńskiemu 
i wspaniałej przewodniczce Ani 
Berkowej, dzięki którym tak wie-
le dowiedzieliśmy się o starym, 
wielokulturowym, wielojęzycz-
nym Wilnie.

Ryszard Jankowski

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.
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Przed pięcioma laty mieli-
śmy spotkanie 18. promocji Wi-
leńskiej Szkoły Pedagogicznej. 
Po jego zakończeniu padały py-
tania, kiedy ponownie się zoba-
czymy? Po roku spotkałyśmy się 
w gościnnym domu naszej Zosi 
Moroz – starosty grupy, żony na-
szego Wychowawcy, śp. Henry-
ka Moroza.

W miłej domowej, rodzin-
nej atmosferze popłynęły wspo-
mnienia, opowiadania o mę-
żach, dzieciach, wnukach, o 
szkołach, w których praco-
wałyśmy, o wszystkim, czym 
chciałyśmy się dzielić ze swymi 
koleżankami sprzed lat. Wspo-
mnieniom nie było końca, co 
utwierdzało nas w przekonaniu 

o potrzebie kolejnych spotkań.
I oto 14 czerwca br. znów 

się spotykamy. Minęło 55 lat 
od ukończenia naszej szkoły – 
„kuźni” kadry pedagogicznej 
Wileńszczyzny. Ze smutkiem 
stwierdziłyśmy, że zabrakło nam 
jednej koleżanki, która wybra-
ła już inny świat, gdyż w ubie-
głym roku Bóg powołał Ją do 
siebie. Ktoś nie przyjechał, bo 
zaszwankowało zdrowie, ktoś 
szykuje wesele wnuka. 

Zebrało się nas jednak  
14 osób, aby znów udać się w 
czasy najpiękniejsze, czasy na-
uki i młodości. Tradycyjnie spo-
tkanie zagaiła Zosia Moroz, nie 
szczędząca nigdy czasu i starań, 
aby nasze grono się zebrało, aby 

było ciekawie i komfortowo. 
Następną chętną wypowie-

dzi była Krysia Romanowska, 
która wyraziła wdzięczność tym, 
kto się przyczynił organizacyj-
nie do bycia wśród swoich. Wie-
le pięknych słów z jej ust padło 
pod adresem byłych nauczycieli, 
a szczególnie – śp. Wychowaw-
cy. Zaznaczyła, że ten Człowiek 
był Wychowawcą z prawdziwe-
go zdarzenia, dbał o nasz rozwój 
intelektualny, organizował wy-
cieczki, wypady do teatru, na 
koncerty, po ojcowsku troszczył 
się o każdego z nas. Krysia pod-
kreśliła, że w swej pracy często 
się kierowała Jego metodami 
pracy. I tu mnożyły się wspo-
mnienia o relacjach z Wycho-

wawcą, o „czarnym zeszycie”, 
o matematyce, której nas uczył, 
o naszej pomysłowości, podczas 
składania często niełatwego eg-
zaminu. 

Z wdzięcznością wspomi-
nałyśmy również nauczyciel-
kę Marię Piotrowicz, człowie-
ka o głębokiej wiedzy, erudycji, 
umiejętnościach pedagogicz-
nych, panią Aldonę Pelešinienė, 
człowieka wszechstronnie roz-
winiętego, Irenę Mozyro – wyro-
zumiałą, kochającą swoją pracę i 
młodzież. Pani Jekatierina Kir-
picznikowa, nauczycielka rosyj-
skiego, została w naszej pamięci 
jako uczciwy, wymagający i spra-
wiedliwy nauczyciel. 

Pamiętamy pełną humo-
ru nauczycielkę języka litew-
skiego panią Čičirkienė i dziw-
ne, czasem komiczne sytuacje, 
które powstawały przy tłuma-
czeniach tekstów. (Niestety, nie 
mieliśmy głębokich wiadomości 
z tego języka). Wspaniałym na-
uczycielem historii był A. Bieli-
nis. Niejednemu z nas zaszcze-
pił zainteresowanie historią. 

Wiele mówiłyśmy o nauczy-
cielach muzyki, o tym, że mu-
sieliśmy uczyć się grać na takim 
instrumencie jak mandolina, co 
przydało się nam w przyszłej 
pracy. Pan Wiktor Turowski, 
nauczyciel śpiewu, człowiek pe-
łen uroku, potrafił zachęcić do 
śpiewania praktycznie każdego. 

Można tak było mówić bez 
końca o nauczycielach, kole-
gach, koleżankach, o naszym 

skromnym materialnym życiu 
studenckim (dlatego tak wielką 
wagę miało stypendium), o wy-
padach do pracy w kołchozach, 
stanowiących poniekąd rozległy 
osobny temat. Może więc tym 
wspomnieniom poświęcimy na-
sze kolejne spotkanie. 

Niżej podpisana, spełnia-
jąc poręczenie grupy inicjatyw-
nej ds. zwołania I zjazdu Absol-
wentów Trockiej i Wileńskiej 
Szkoły Pedagogicznej wręczy-
ła obecnym zaproszenia wraz z 
programem Zjazdu, który od-
będzie się 14 lipca 2018 roku. 

Skoro o zjeździe mowa, na-
leży nadmienić włożoną pra-
cę naszych koleżanek w jego 
przygotowanie. Zosia Moroz 
udostępniła winietki prawie 
wszystkich promocji, odszuka-
ła w archiwum Szkoły Pedago-
gicznej spisy uczniów wielu pro-
mocji. Zaś Krysia Romanowska 
- Narkiewicz, która niejedno-
krotnie popisywała się w szyko-
waniu dekoracji na różne pol-
skie imprezy (w tym „Kwiaty 
Polskie”), tym razem zaprojek-
towała i wykonała emblemat 
zjazdu, jaki upiększy salę spo-
tkania, jak również zdobi za-
proszenia.

Oczywiście, wszystkie nasze 
dziewczyny zadeklarowały swój 
udział w zjeździe i cieszyły się z 
kolejnego spotkania już w więk-
szym gronie tych, co nieśli kaga-
nek oświaty na Wileńszczyźnie. 

A więc do spotkania 14 lipca 
2018 roku!

Regina  
Jankowska-Grydź

Spotkań i wspomnień nigdy dosyć

24 czerwca w kowieńskiej ba-
zylice archikatedralnej społecz-
ność archidiecezji kowieńskiej 
świętowała uroczystość Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela – niebiań-

skiego opiekuna. Po Mszy św., w 
obecności licznie zebranych ka-
płanów, sióstr zakonnych, wier-
nych zostały wręczone nagrody 
członkom wspólnoty archidie-

Nagrodzono najlepszych, wśród nich – wędziagolanina

cezji kowieńskiej za świadectwo 
wiary i ofiarną pracę tam, gdzie 
zostali powołani do służby – w 
Kościele. Kowieński arcybiskup 
Lionginas Virbalas SJ najwyższą 

honorową odznakę archidiecezji 
– medal Matki Boskiej Szydłow-
skiej – wręczył czterem przed-
stawicielom stanu duchownego 
i trzynaściorgu świeckich osób 
z różnych parafii archidiecezji. 
Nagrody te są przyznawane od 
2003 roku. W ciągu tego czasu 
uhonorowano nimi około 300 za-
służonych dla Kościoła członków 
wspólnoty kościelnej. 

Za duże zaangażowanie 
w działalność na rzecz parafii  
św. Trójcy w Wędziagole, wielo-
letnią posługę w kościele, troskę 
o wspólnotę parafialną, osobi-
ste świadectwo wiary, chrześci-
jańskiego stylu życia i wierność 
Kościołowi podczas niedziel-
nej uroczystości Narodzenia  
św. Jana Chrzciciela w kowień-

skiej bazylice archikatedralnej 
medalem Matki Boskiej Szy-
dłowskiej został również nagro-
dzony wędziagolanin, wielolet-
ni zakrystian kościoła pw. św. 
Trójcy Ryszard Jankowski. Z 
okazji otrzymania nagrody Ry-
szarda Jankowskiego – prezesa 
Wędziagolskiego Oddziału ZPL 
pozdrawiali i z wyróżnienia cie-
szyli się przybyli na święto para-
fianie oraz uczniowie niedzielnej 
szkółki języka polskiego. Wszyscy 
byli wielce zadowoleni. Po uro-
czystości w bazylice archikate-
dralnej osoby nagrodzone oraz 
uczestnicy święta zostali zapro-
szeni na poczęstunek.

Leonia Piotrowska

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 czwart-
ki od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może 
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

ZDJĘCIE PO 55 LATACH

WSPÓLNE ZDJĘCIE OSÓB NAGRODZONYCH 
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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 Peda-
gogicznej, która swe początki miała w Trokach. W roku 1973 Wileńską Szkołę Pedagogiczną ukończyła 

ostatnia 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

Kilkanaście lat temu ucznio-
wie pisali wypracowanie na te-
mat: „Oprócz matki miałem rów-
nież nauczyciela”. Pomyślałam 
wówczas, że mnie też się powio-
dło – miałam dobrych nauczy-
cieli, których będę zawsze pa-
miętać. Wspaniali ludzie uczyli 
mnie w Szkole Średniej w Rukoj-
niach oraz przekazywali wiedzę 
w Szkole Pedagogicznej w Nowej 
Wilejce. W tej ostatniej zgłębia-
liśmy wiedzę z takich dyscyplin, 
jak wychowanie przedszkolne, 
nauczanie języka litewskiego, pe-
dagogika socjalna, nauczanie po-
czątkowe i inne.

Po złożonej maturze pomy-
ślałam, że najlepszym wyborem 
będzie dla mnie szkoła pedago-
giczna. Po raz pierwszy progi 
uczelni w Nowej Wilejce przestą-
piłam w 1997 roku, mając pra-
gnienie zostania nauczycielką 
klas początkowych. Pamiętam, 
że jedyny wstępny egzamin, jaki 
musiałam złożyć, to był spraw-
dzian z muzyki. Przed komisją 
wykonałam piosenkę „Na morzu 
burza hula”. Potem, już w trakcie 
nauki, zetknęłam się również z 
wykładami z instrumentalistyki 
(uczyłam się grać na pianinie), 
były też lekcje choreografii.

Z początku zapisałam się na 
otrzymanie bursy uczniowskiej, 
ale zaraz z niej zrezygnowałam. 
Okazało się bowiem, że z Nowej 
Wilejki do Wilna był wygodny 
autobus linii 31. Na dworcu w 
mieście należało zrobić prze-
siadkę, a stąd już niedaleko do 
domu, do Rukojń. Koszty podró-
ży nie były wysokie, bo studenci 
i uczniowie płacili połowę ceny.

W owym czasie w szkole pe-
dagogicznej nauczano nas m.in. 
takich przedmiotów jak peda-
gogika i psychologia. Ich wykła-
dowczynią była kierowniczka i 
opiekunka naszej grupy Alicja 
Oklińska. Metodykę nauczania 
matematyki wykładała Zofia 
Moroz, u niej pisałam pracę rocz-
ną. W metodykę nauczania języ-
ka polskiego wtajemniczała nas 
Krystyna Syrnicka, wykładow-
czyni ówczesnego Wileńskiego 
Uniwersytetu Pedagogicznego.

Z braku specjalistów nie 
wszystkie przedmioty wykłada-
no po polsku. W języku ojczy-
stym czyniły to: panie Moroz, 
Syrnicka, znał też polski kie-
rownik chóru. Pani, nauczają-
ca przedmiotu „Pasaulio pažy-
nimas” („Poznaj świat”), była 
Litwinką. Życzliwą jednak, gdyż 
choć wykładała po litewsku, po-
zwalała odpowiadać po polsku. 
Dla nas, młodych studentek, 
często stanowiły trudność na-
zwy kwiatów, zwierząt, ptaków 
– więc z początku odpowiadały-
śmy po polsku.

Do dziś pamiętam swoje to-
warzyszki nauki. Szczególnie 
przyjaźniłam się z Bożeną In-
gielewicz, Reginą Żuromską, 
Anną Miłosz, z którymi z dwor-
ca autobusowego w Wilnie ra-
zem dojeżdżałyśmy  do szkoły 
w Nowej Wilejce. Uczyłyśmy się 
w okresie, gdy nastąpił przełom 
społeczny, zaczęto udzielać bar-
dzo dużą uwagę nauczaniu języ-
ka litewskiego i w ogóle szkoła – 
moim zdaniem – była na bardzo 
dobrym poziomie.

Z perspektywy czasu oce-
niam, że bardzo pożyteczne 
były zajęcia z plastyki, na któ-
rych uczono nas rysunku, ro-
bótek ręcznych. Przydały się 
również zajęcia z informatyki, 
albowiem komputery już wcho-
dziły do użytku. Traktowałyśmy 
naukę poważnie z racji wysokich 
wymagań. Pamiętam, że jedna z 
uczennic nie złożyła egzaminu z 
instrumentalistyki, przez co nie 
została dopuszczona do końco-
wych egzaminów.

W naszej grupie w zdecy-
dowanej większości studiowa-
ły dziewczęta, które ukończyły 
polskie szkoły, ale też było kilka 
osób po szkołach rosyjskojęzycz-
nych. Potrafiły jednak w krótkim 
czasie poznać język polski i po-
radziły sobie z nauką w polskiej 
grupie. Dyplomy nauczycielek 
klas początkowych otrzymały-
śmy w roku 2000, a była to ostat-
nia polska promocja w Szkole Pe-
dagogicznej w Nowej Wilejce.

Anna Taukin

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 Jubileuszu 60-lecia Reginie  
CZYRYCKIEJ, prezes koła ZPL w Ponie-
wieżu, nauczycielce języka polskiego na 
UTW, wiązankę najserdeczniejszych życzeń

składają członkowie koła i słuchacze UTW 
w Poniewieżu

Weny twórczej, odwagi, nowych poczy-
nań i wsparcia przyjaciół Reginie CZY-
RYCKIEJ, prezes koła ZPL w Poniewie-
żu, z okazji pięknego Jubileuszu 60-lecia 

życzy zarząd i członkowie Oddziału ZPL 
LAUDA oraz Stowarzyszenia Polaków Kiejdan

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

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 
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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”


