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Dzień Państwa Litewskiego

6 lipca na Litwie jest obchodzony Dzień Państwa Litewskiego – koronacji Mendoga. Tego roku data ta łączy się z dwoma
znamiennymi wydarzeniami – Świętem Pieśni organizowanym w roku 100-lecia odzyskania niepodległości oraz całkowitym
ukończeniem prac odbudowy Zamku Dolnego – Pałacu Władców. Przypomnieć warto, że jego odbudowa wywołała wiele
kontrowersji zasadniczo z powodu braku historycznych materiałów, na podstawie których można by było dokonać odbudowy,
a nie zbudowania obiektu „na wzór” czegoś. Jednak chęć posiadania reprezentacyjnego zamku w stolicy – symbolu
państwowości – zwyciężyła. Chęć ta okazała się być wielce kosztowna. O ile na początku mówiono o kosztorysie opiewającym
na 114 mln litów, to w ciągu 10 lat od rozpoczęcia prac, cena ta wzrosła trzykrotnie – do 106,29 mln euro. Żartować sobie
możemy, że Pałac Władców, tak jak i praktycznie wszystko na Litwie, wraz z wprowadzeniem euro zmienił swą cenę jeden do
jednego. Ogólna powierzchnia obiektu liczy 13,5 tys. metrów kw. i składa się z 4 segmentów z wewnętrznym dziedzińcem.
Przed dwustu laty zburzony zamek został odbudowany (zbudowany) na odkopanych w latach 1987-2001 pozostałościach
podziemnych ruin, które fragmentarycznie zabezpieczono i można je obejrzeć pod szklanymi kloszami. Pierwsza część prac
budowlanych została zakończona w 2013 roku i udostępniona do zwiedzania. Już jutro, 6 lipca, podczas uroczystości zostaną
otwarte: uniwersalna sala imprez, naukowa publiczna biblioteka, miejsce prezentacji skarbca Litwy oraz miejsce na ogródek.
… I DZIEŁO DZIADKA
PRZEDŁUŻY WNUK
Więź pokoleń, sztafeta ideałów –
piękna tradycja. Jednak w tym tkwi
cały szkopuł, że te ideały mogą być
różne: czasem wzniosłe i budujące,
jak to mieliśmy za czasów naszych
zrywów patriotycznych w dziewiętnastym stuleciu, a czasami… wręcz
karłowate, destrukcyjne. Takowe też
znajdziemy na naszym litewskim
podwórku. Podwórku zaśmieconym przez fobie, w tym wyjątkowo żywotną, pomimo zmiany pokoleń, antypolską na Wileńszczyźnie.
Starsi pamiętają, a młodym warto
przypomnieć, jak to przed ponad

10 laty – w 2007 roku – przed kolejnymi wyborami samorządowymi na Litwie patriarcha litewskiego „Sąjūdisu” Vytautas Landsbergis
nawoływał mieszkańców Wileńszczyzny – swoich rodaków – do meldowania się w rejonie wileńskim.
Po co? Ano, by wreszcie przerwać
wyborcze sukcesy „polskiej partii”
w wyborach samorządowych i zdobyć władzę w podwileńskim rejonie. Niestety, agitacja okazała się
być wołaniem na puszczy. Chętnych podjęcia się historycznego
dzieła nie znalazło się zbyt dużo.
Chociaż, jak nietrudno się przekonać obserwując podwileńskie oko-

lice – zarówno na wschodzie jak i
na zachodzie, północy czy południu
– ziemia-żywicielka byłych kresowian wyjątkowo skutecznie „zakwita” nowymi domami, całymi osiedlami osadników i coraz trudniej jest
uświadczyć „placówkę” – zamienia
się we współczesny wóz Drzymały – samolotowy rejs via Londyn.
Wbrew zapisom sławetnego traktatu o przyjaźni i współpracy, który głosi o przestrzeganiu zasad nie
czynienia zmian narodowościowych
na terenach zwarcie zamieszkałych
przez mniejszości, skład narodowościowy rejonu wileńskiego z powodu przyciągania stolicy zmienia się

z dnia na dzień. Jednak nowo przybyłym zabrakło przed 10 laty siły i
determinacji w walce o litewską władzę w rejonie. Po 11 latach dzieło
dziadka kontynuuje wnuk – Gabrielius Landsbergis wykazał inicjatywę
połączenia sił ośmiu litewskich partii
politycznych, by stworzyć wspólny
blok i wygrać wybory samorządowe, przerwać dominowanie AWPL-ZChR w rejonie wileńskim. Tu już
się nie mają liczyć różnice pomiędzy
konserwatystami, a zielonymi chłopami, czy, dajmy na to, przedstawicielami „Prawa i Sprawiedliwości”,
socjaldemokratami i takimiż z „domieszką” pracy. Huzia na Polaków!

Dzieło dziadka przedłuży wnuk…
Miejmy nadzieję, że tak samo sromotnie skończy. Wierzmy w to, że
łączenie w imię dzielenia w zasadzie
dobrze się skończyć nie może. Wileńszczyzna nauczyła się oddzielać
ziarna od plew. Nie potrzebuje dziś,
na szczęście, przyjezdnych „politruków”, którzy wprowadzali swe porządki na naszej ziemi w ciągu 50
powojennych lat, ucząc nas w jakim
języku mamy swoje dzieci uczyć, w
co wierzyć i jakie święta obchodzić.
A dzieło dziadka niech kontynuuje
wnuk na swojej ziemi, w którą korzeniami wrasta, a nie jest przeflancowany.
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Kresowianie modlili się na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze po raz 24.
odbyło się coroczne spotkanie
Kresowian, organizowane przez
Światowy Kongres Kresowian.
W niedzielę odbyły się na
Jasnej Górze XXIV Światowy
Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Jak podaje służba prasowa jasnogórskiego sanktuarium,
w roku 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości i

w przededniu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez
OUN-UPA, Pielgrzymka Kresowian odbywała się pod hasłem:
„Kresowianie w obronie godności Polski i polskiej racji stanu”.
Niedzielne uroczystości
zaczęły się Mszą świętą przed
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewod-

niczył ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II
we Lwowie. Homilię wygłosił ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który mówił m.in. o zbliżającej się
75. rocznicy ukraińskiego ludobójstwa.
„Oczekujemy od pana prezydenta, że zgodnie z obietnicami, które dał nam trzy lata
temu pojedzie na Wołyń, zapali znicze i władzom tamtejszego
państwa powie: chcemy wolnej
Ukrainy, ale w oparciu o prawdę. Nie ma zgody na budowanie pomników dla zbrodniarzy
ludobójców. Apelujemy także o
to, aby wreszcie pochowano kości naszych pomordowanych, bo
ponad 90 procent ofiar do dziś
nie ma swoich grobów” – mówił
duszpasterz Kresowian.
Po Mszy świętej Kresowianie

uformowali kolumnę marszową
i przeszli pod figurę Matki Bożej
Niepokalanej przed Szczytem,
gdzie ułożono Krzyż Pamięci
ofiar ludobójstwa OUN-UPA.
Tam też odbył się Apel Poległych. Na zakończenie odśpiewano Rotę.
Następnym punktem Pielgrzymki było spotkanie w Sali
Papieskiej. Obecnych powitał
Jan Skalski, prezes Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczący Europejskiej Unii
Uchodźców i Wypędzonych.
Wysłuchano wystąpień honorowych gości oraz przedstawiono projekty uchwał Światowego
Kongresu Kresowian. Odbyło
się także wręczenie nagród.
Dalszą część spotkania zajęła otwarta dyskusja na Forum
Kresowym. Poruszono całe spek-

trum tematów: Muzeum Kresów,
działania na rzecz zachowania
narodowej pamięci o Kresach,
edukacja młodzieży i starania
o przyciągnięcie młodych ludzi do sprawy kresowej, a także walka o pamięć historyczną i
upamiętnienie ofiar ludobójstwa
na Wschodzie. Wielu zabierających głos wyrażało się krytycznie
o obecnej polityce wschodniej, w
tym także o atakach na Związek
Polaków na Litwie.
Polaków na Litwie na Kongresie reprezentowała Renata
Cytacka, radna miasta Wilna z
ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich
na Litwie.
XXIV Światowy Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian zakończył
uroczysty Koncert Jasnogórski.
Kresy.pl, L24.lt

Tenisiści z Mickun na
XVIII Igrzyskach Polonijnych
w Polsce
W dniach 23-28 czerwca
tego roku w Polsce, w Łomży,
odbyły się XVIII Igrzyska Polonijne. W zawodach brali udział
sportowcy z Estonii, Białorusi, Polski, Rumunii i Litwy. W
Igrzyskach Polonijnych wzięła też udział grupa tenisistów z
Mickun (rejon wileński), która wywalczyła najwięcej – aż
5 medali. W grupie zawodników
2009 roku urodzenia i młodszych pierwsze miejsce wywalczył Nazarij Hrabar, a Sebastian
Stefanowicz – trzecie. U dziew-

cząt w grupie wiekowej 20072008 roku urodzenia Diana
Tabunowa wywalczyła pierwsze miejsce, Aneta Czebatul
– drugie, a Agnieszka Rackiewicz – trzecie. W grupie chłopców 2003-2006 roku urodzenia Ernest Urbanowicz zdobył
czwarte miejsce, a Edwin Prystawko – szóste.
Mark Wajtonis,
trener Szkoły
Sportowej Samorządu
Rejonu Wileńskiego

ZWYCIĘSKA DRUŻYNA WRAZ Z TRENEREM

Nie zamykajcie drzwi…

PODCZAS KONCERTU

Nie zamykajmy drzwi przed
świętowaniem, piosenką, ludźmi. Wezwanie to szczególnie
jest aktualne w roku obchodów
znamiennych setnych jubileuszy odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Właśnie
na koncert pod tytułem „Nie za-

mykajcie proszę drzwi” zaprosił
29 czerwca widzów Dom Polski
w Nowych Święcianach. Na letnie spotkanie z poezją śpiewaną
złożył się koncert piosenek Pawła Orkisza przy akompaniamencie Pawła Piątkowskiego oraz
popisy wokalne artystów Pol-

skiego Studia Teatralnego „Teatr Studio” z Wilna (kierownik
Lilia Kiejzik) – Jolanty Gryniewicz-Tankelun i Jarosława Królikowskiego.
Paweł Orkisz nie tylko wykonywał piosenki, ale też zapoznał zebranych z historią poezji

śpiewanej. Przyznał, że na jego
twórczość wielki wpływ miał
jeden z najsłynniejszych wykonawców poezji śpiewanej – kanadyjski poeta i autor piosenek
Leonard Cohen (zmarł przed
dwoma laty, w 2016 roku) oraz
bard Bułat Okudżawa. Wykonawca mówił nie tylko o muzyce, ale też o jej roli w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
łączeniu ludzi.
Sala Domu Polskiego w Nowych Święcianach nie mogła
zmieścić wszystkich chętnych,
którzy przybyli na koncert poświęcony stuleciu niepodległości Polski i Litwy. Był on swoistym prezentem mieszkańcom
tych terenów, który stał się możliwy dzięki staraniom Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w
Wilnie. Na imprezie był obecny
kierownik wydziału konsularnego, radca Marcin Zieniewicz
oraz konsulowie Marta Olesińska i Irmina Szmalec.
Uczcić godnie jubileusz
przybył poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Zbigniew
Jedziński z małżonką, prezes
Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na

Litwie Anna Łastowska, radni samorządu rejonu święciańskiego z ramienia AWPL-ZChR
Wacław Wiłkojć (prezes koła
ZPL w Nowych Święcianach)
i Władysław Jedziński, prezes
koła ZPL w Święcianach Lina
Menčinskienė, i w Gimnazjum
„Żejmiana” w Podbrodziu Alicja Pieślak.
Licznie się zgromadzili rodacy z Nowych Święcian, Święcian, Podbrodzia i okolicznych
miejscowości. Byli oni zachwyceni mistrzowskim wykonaniem
i treścią piosenek. Wiele z nich
dosłownie porywało słuchaczy.
Gorące brawa były podzięką
za piękny występ. Artystom –
obu Pawłom – złożono również
życzenia imieninowe.
Gości witał dyrektor Domu
Polskiego Edward Jedziński.
Między innymi wśród widzów
byli uczestnicy rajdu rowerowego z Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów. Byli oni zachwyceni zarówno koncertem, jak i
wspaniałą przyrodą tych okolic, czystą i jakże uroczą rzeką
Żejmianą.
Walery Jemieljanow

5-11 lipca 2018 r., nr 27 (1323)

www.zpl.lt

3

Jubileuszowy Turystyczny Zlot Polaków na Litwie

ZWYCIĘSKA DRUŻYNA "Ł3KS"

jaciół, uścisnąć rękę legendom i
twórcom pierwszych zlotów: Annie Adamowicz, Henrykowi Mażulowi, Stefanowi Kimsie, Reginie i Czesławowi Sokołowiczom
i innym. Dla wielu Polaków na
Litwie była to także, w pewnym
sensie, sentymentalna podróż w
przeszłość.
Zlot Turystyczny Polaków
na Litwie – to także rywalizacja sportowa i emocje współzawodnictwa. Wielu uczestników
zlotów właśnie tu po raz pierwszy uczestniczyło w biegach na
orientację, pływało kajakiem,
wygrało swój pierwszy sprzęt turystyczny. Zlot stał się poniekąd
symbolem zrzeszonej aktywności
Polaków na Litwie.
Podczas otwarcia Jubileuszowego Zlotu wystąpili Paweł Orkisz (Polska) oraz Jarosław Królikowski i Jolanta Gryniewicz
(Polskie Studio Teatralne w
Wilnie), a poza zmaganiami artystyczno-sportowymi, odbyły
się poranne treningi pilates pod
czujnym okiem instruktorki Body
Control Pilates Anny Wysockiej.

Wieczorem – koncerty zespołów
„Black Biceps” i „Folk Vibes” oraz
dyskoteka do białego rana.
Podobnie jak jego pierwsze

miejsce! Drugie miejsce tego roku
zdobyła drużyna MJB. Trzecie –
Klub Włóczęgów Wileńskich.
Zlot odbył się przy życzliwym
wsparciu okazanym przez Ambasadę RP w Wilnie, Dom Kultury Polskiej, spółek „Žybartuva”
i „Mylida”, sygnatariusza Aktu
Niepodległości Litwy Czesława
Okińczyca, posłów na Sejm RL
z ramienia AWPL-ZChR Rity
Tamašunienė oraz Michała Mackiewicza – prezesa Związku Polaków na Litwie, a także Fundację
„Muzeum Fort Rogowo”.
Organizatorzy
Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad
Polonią i Polakami za granicą, realizowany w ramach obchodów
stulecia odzyskania niepodległości, dofinansowany przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie” w
ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

NA DRUGIM MIEJSCU UPLASOWAŁA SIĘ DRUŻYNA "MJB"

Roman Niedźwiecki / zw.lt

Po pięciu latach przerwy do
rejonu wileńskiego znowu zawitał Turystyczny Zlot Polaków na
Litwie – jubileuszowy, bo trzydziesty z kolei.
Rok 1988 był rokiem odrodzenia polskości na Litwie –
5 maja powstało Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Polaków
na Litwie, a już w czerwcu odbył
się Pierwszy Turystyczny Zlot Polaków na Litwie. Na przeciągu
30 lat zmieniali się organizatorzy,
ale impreza odbywała się każdego roku. W ciągu tych lat zlotowicze zwiedzili całą Wileńszczyznę: kolejne zloty odbywały się
w malowniczych zakątkach rejonów solecznickiego, wileńskiego, trockiego, święciańskiego i
szyrwinckiego. Tym razem fani
turystyki podążali do wsi Gawejki gminy Podbrzezie, nad jezioro
Gawejskie. Jubileuszowy zlot był
dedykowany stuleciu odrodzenia
Państwa Polskiego.
Jubileusz stał się doskonałą
okazją, by przypomnieć początki
zrzeszonej turystyki rodaków na
Litwie, spotkać dawnych przy-

edycje, w tym roku zlot trwał trzy
dni. W programie nie zabrakło
rywalizacji sportowej, artystycznej, intelektualnej, kucharskiej.
Do rywalizacji stanęło 6 drużyn.
Były to uczestniczki poprzednich
zlotów: Klub Włóczęgów Wileńskich (Wilno), „Garnizon” (Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej), MJB (Mickuny),
Ł3KS (młodzież z Ławaryszek,
Kowalczuk, Kieny i Szumska), a
także 2 drużyny debiutanckie –
„Kulturalni LT” (Wilno) i Mst-B
(Mościszki i Bujwidze).
Drużyny uczestniczące w
XXX Zlocie Turystycznym Polaków na Litwie prześcigały się w
pomysłowości podczas konkursów, takich jak kucharski czy artystyczny. Zaciętą walkę o każdy
punkt toczono również podczas
konkurencji sportowych i turystycznych. W ostatecznej kwalifikacji po raz pierwszy zwyciężyła
drużyna Ł3KS, biorąca udział w
zlotach już od ośmiu lat i za każdym razem zdobywająca drugie

Roman Niedźwiecki / zw.lt

PRENUMERATA

OBOZOWISKO KLUBU WŁÓCZĘGÓW WILEŃSKICH – ZDOBYWCÓW III MIEJSCA
– PREZENTOWAŁO SIĘ BARDZO PATRIOTYCZNIE

Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo
zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na sierpień i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 lipca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta
jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną
przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy
na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” –
tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć
w swoich domach.
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Apel do rodziców Polaków
XXIII konferencji Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL
,,Polskie dziecko w polskiej szkole”
Podsumowując 23. konferencję ,,Polskie dziecko w
polskiej szkole” z zadowoleniem konstatujemy, że liczba
pierwszoklasistów w szkołach
polskich rejonu jest stabilna,
statystycznie – z 7 polskich
dzieci, 6 uczy się w polskiej
szkole. Należy zaznaczyć, że
kilkadziesiąt lat wytężonej
pracy w tym kierunku owocuje sukcesem. Głównym i podstawowym czynnikiem tego
sukcesu jest praca nauczycieli, rodziców, samorządowców,
kół terenowych ZPL, AWPL-ZChR i „Macierzy Szkolnej”,
całej polskiej społeczności rejonu.
Do szkół samorządowych
rejonu w bieżącym roku szkolnym uczęszczało 7543 dzieci, z których 4003 uczyło się
w klasach polskich, czyli 53,1
proc. Do szkół rządowych (według danych internetowych)
uczęszczało 1253 dzieci, zaś
do prywatnych – 226. Ogółem
w szkołach rejonu uczyło się
9022 dzieci. W szkołach polskich 4003, czyli 44,4 proc.
ogółu, co stanowi 84,3 proc.
wszystkich polskich dzieci rejonu (Polacy w rejonie, według
spisu ludności z 2011 r., stanowili 52,7 proc. mieszkańców).
Oświata polska na Litwie
ma ponad pięciowiekową tradycję. Miewała ona okresy
rozkwitu, jak też przeżywała
ciężkie chwile zakazów, ograniczeń i prześladowań. Po drugiej wojnie światowej czynione
były przymiarki do ponownej
likwidacji systemu oświaty w
języku polskim na Litwie, zarówno w okresie sowieckim,
jak i po odzyskaniu przez Litwę
niepodległości. Tym niemniej
zdeterminowana i aktywna
postawa nauczycieli, rodziców i uczniów, wyrażona poprzez protesty, wiece i strajki
zdecydowała, że szkolnictwo
polskie przetrwało i stanowi

trwałą część składową systemu
oświaty republiki.
Wraz z odrodzeniem narodowym na Litwie, w końcu
lat 80., szkolnictwo polskie
złapało świeży oddech. Padł
mit o braku perspektywy dla
absolwentów polskiej szkoły,
bardzo wyraźnie wzrosły liczebnie polskie klasy, jak też
rozszerzyła ich geografia. Maturzyści szkół polskich uzyskali dodatkową ofertę studiów za
granicą. Równolegle ze zjawiskami pozytywnymi nastąpiło
także rosnące zagrożenie dla
polskiego szkolnictwa. Mit o
przewadze i zaletach dla Polaków uczących się w szkole
rosyjskiej, został sztucznie zastąpiony nowym mitem o przeważających atutach szkoły litewskiej. Takie twierdzenie jest
usilnie lansowane w mediach,
urzędach i niektórych instytucjach państwowych.
Konferencja ,,Polskie dziecko w polskiej szkole” nawołuje
rodziców, aby nie ulegli kłamliwej i bezpodstawnej agitacji
zwolenników lituanizowania
oświaty mniejszości narodowych, których argumenty mijają się z faktami i realiami życia oraz zagrażają zdrowemu
rozwojowi intelektualnemu
dziecka.
1. Polskie dziecko, trafiając
do środowiska obcego językowo i kulturowo, zostaje pozbawione logicznego przedłużenia
formowania świadomości narodowej, przez co nierzadko
przeżywa stresy. Jak wskazuje praktyka, w życiu dorosłym
często wpada w kompleksy, nie
odnajdując siebie w środowisku i kulturze żadnej z grup
narodowościowych – zarówno
tej, do której należy od urodzenia, jak i tej, w której języku
uczyło się w szkole.
2. Polskie dziecko nieznające dostatecznie dobrze języka
litewskiego, w pierwszych la-

tach nauki traci większość sił
i czasu na poznawanie i opanowanie tego języka, przez co
zaniedbuje inne przedmioty,
nadrobienie luk z których w
przyszłości praktycznie już nie
będzie możliwe. Zdarzają się
nawet przypadki, gdy nauczyciele uczą polskie dzieci w litewskich klasach nie według
stosownego programu.
3. Nie mają realnych podstaw twierdzenia, że tylko w
szkole litewskiej uczniowie są
w stanie opanować język litewski. W sytuacji, kiedy nauczanie języka litewskiego rozpoczyna się już w I klasach, liczby
godzin zwiększono do 4-5 tygodniowo, wprowadzono obowiązkowe egzaminy w 10-12
klasach, kiedy wszystkie instytucje i urzędy państwowe, sklepy, placówki kulturalne i usługowe posługują się językiem
państwowym, kiedy dziesiątki rozgłośni radiowych i stacji
telewizyjnych nadają w języku
państwowym, należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić,
że nawet przeciętnie uzdolnione dziecko język litewski opanuje z łatwością – bez znaczenia, w jakiej szkole się uczy.
4. Obecnie maturzysta polskiej szkoły ma nawet bogatszą
ofertę startu życiowego niż maturzysta szkoły litewskiej. Nieprzypadkowo więc, już kilka lat
z rzędu, procent maturzystów
polskich szkół trafiających na
studia jest wysoki i stabilny: np.
w roku ubiegłym spośród 818
maturzystów szkół polskich –
547, czyli 70 proc., zostało studentami.
Przed absolwentami szkoły
polskiej są otwarte wszystkie
uczelnie republiki. Równocześnie absolwenci polskich szkół,
mając doskonale opanowany język polski, zyskują dodatkową
szansę dostania się na prestiżowe studia w Rzeczypospolitej
Polskiej. Natomiast dla absol-

Poszukują
Szanowni Państwo, piszę w imieniu pana Alvaro Sanchez Balcewich – Urugwajczyka o częściowo polskim pochodzeniu, który pomógł mi odnaleźć moją
rodzinę w Urugwaju. Pragnę przyczynić się do odnalezienia jego krewnych. Jak
Państwo wiedzą, niezwykle ważnym jest dla osoby o polskich korzeniach mieszkającej na obczyźnie odczuć zainteresowanie swoim losem i dolą rodaka. Dla pana
Balcewicza, mieszkającego w tak odległym geograficznie, kulturowo i mentalnie
miejscu jak Urugwaj, jest to szczególnie ważne.
Pan Alvaro poszukuje członków swojej rodziny, którzy prawdopodobnie wciąż
mieszkają na Litwie. Być może w Kiejdanach, gdyż stamtąd właśnie wywodzi się
rodzina Balcewicz i Jawgiel. Dziadek Pana Alvaro – Witold Balcewicz-Jawgiel
urodził się 17 września 1903 roku i, jak rozumiem, wyjechał do Urugwaju. Wrócił do Ojczyzny, by o nią walczyć w czasie II wojny światowej, po czym znowu
wyjechał do Urugwaju.
Pradziadkowie Pana Alvaro nazywali się Romuald Balcewicz i Antonina Jawgiel.
Mieli co najmniej dwójkę dzieci – wspomnianego dziadka i jego brata. Prawdopodobnie ten brat założył rodzinę i to jej członków poszukuje mój urugwajski przyjaciel.

wentów polskich szkół studiujących na wyższych uczelniach
Litwy są przyznawane stypendia przez Senat RP. Z kolei
spośród maturzystów szkół litewskich na studia za granicą
dostały się ułamki procenta absolwentów. Po wstąpieniu Litwy
do Unii Europejskiej przed absolwentami polskich szkół jest
otwarta praktycznie cała Europa.
Od października 2007 roku
w Wilnie działa filia Uniwersytetu Białostockiego z polskim
językiem wykładowym, gdzie
są prestiżowe kierunki: informatyka, ekonomika, europeistyka oraz istnieje możliwość
uzyskania stopnia magistra.
Tak po 20 latach został spełniony jeden z podstawowych
postulatów społeczności polskiej na Litwie – kształcenie w
języku polskim od przedszkola
do szkoły wyższej.
W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba maturzystów rejonu
wileńskiego wstępujących na
wyższe uczelnie: jeżeli w 2002
roku na wyższe uczelnie dostało się 49 proc. absolwentów szkół rejonu, to w 2012
– 62 proc., zaś w 2014 – 62,1
proc. Liczba ta, uwzględniając
obecne roczniki maturzystów z
okresu tzw. „niżu demograficznego”, pozostaje nadal stabilna
i w 2017 wyniosła 54,6 proc.,
zaś niektóre polskie szkoły rejonu osiągnęły nadzwyczaj wysokie wskaźniki: Gimnazjum
im. św. Jana Bosko w Egliszkach – 100 proc., Gimnazjum
im. K. Parczewskiego – 75,8
proc., Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie – 72,2
proc., Gimnazjum w Pogirach
– 68,8 proc., Gimnazjum im.
T. Konwickiego w Bujwidzach
– 66,7 proc.
Polskie szkoły średnie wykazały się wysokimi wskaźnikami
w czasie prowadzenia akredytacji. Obecnie aż 36 z 357 gimna-

zjów na Litwie są gimnazjami z
polskim językiem nauczania, co
stanowi 10 proc. w skali kraju.
Prawie połowa z nich, czyli 17,
działa właśnie w rejonie wileńskim, co jest ogromnym osiągnięciem lokalnych społeczności szkolnych i samorządu
zarządzanego przez przedstawicieli AWPL - ZChR.
Z powyższego nietrudno
wywnioskować, iż szkolnictwo polskie na Litwie zapewnia
duże możliwości dalszego kontynuowania nauki, ma wiele zalet, których nie posiada szkoła
litewska.
Polska szkoła – to nie tylko wysoki poziom nauczania,
ale też bardzo głęboka tradycja. Tu 100 procent dzieci uczęszcza na lekcje religii
i tyleż wybiera egzamin z języka polskiego, pomimo tego,
że odgórnie został on skreślony z listy egzaminów obowiązkowych. W polskich szkołach
odbywają się wyjątkowe studniówki, bale maturalne, jasełka, jak też masa innych niepowtarzalnych imprez. Przez cały
rok placówki utrzymują bliski
i ciepły kontakt z rodzicami,
babciami i dziadkami. Polska
szkoła – to nie tylko edukacja,
ale też bardzo ważny ośrodek
patriotyzmu, kultury, działalności społecznej. To jest wielka
wartość sama w sobie.
Apelujemy do Was, Rodzice Polacy, o posyłanie dzieci
do polskich szkół. Niech hasło konferencji „Polskie dziecko
w polskiej szkole” przyświeca
Waszym działaniom. To spowoduje, że będziecie mogli wychowywać własne dzieci bez
poddawania ich niepotrzebnym
stresom, na Polaków – godnych
obywateli Państwa Litewskiego.
Dzięki temu one nigdy nie będą
miały do Was pretensji, że za
nich podjęliście niesłuszną decyzję, kiedy one nie były jeszcze
dostatecznie dojrzałe, by decydować samodzielnie.
Wilno, 20 czerwca 2018
roku

Informacje, które powyżej podaję, są dość mgliste, jednak może mają Państwo
informację o jakichkolwiek Balcewiczach lub Jawgielach z okolic Kiejdan. Pan Alvaro był tam, znalazł na cmentarzu groby obu rodzin (na grobach widniały imiona
Stanisław Balcewicz, Genowefa Balcewiczowa, Julian Jawgiel, Helena Jawgiel i
chyba Henryk Jawgiel). Groby są, podobno, bardzo dobrze utrzymane, stąd przypuszczenia, że poszukiwani członkowie rodziny wciąż gdzieś tam się znajdują.
Panu Alvaro mocno zależy na tym, by odszukać tę rodzinę, chce, żeby jego
dzieci (których matka też jest Polką) miały jakąś bazę do budowania polskiej
tożsamości. Urugwaj to kraj imigrantów z początku zeszłego wieku i albo człowiek żyje tu „ograniczony” do swojej małej rodziny na miejscu, albo ma szczęście i znajduje swoją rodzinę na Starym Kontynencie. Bynajmniej nie z pobudek
ekonomicznych, chodzi po prostu o poczucie pewnej wspólnoty. Tego właśnie
doznałem sam, kiedy odnalazłem rodzinę mieszkającą w Urugwaju. Pan Alvaro
gotowy jest nawet przyjechać w przyszłym roku do Europy przed Wszystkimi
Świętymi i zostawić zalaminowaną kartkę na tych grobach.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
Wojciech Chodkowski
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Spotkanie seniorów w Macierzy
W końcu czerwca w Olsztynie, na bazie Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w
Krotowie, odbyło się XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku pt. „Dla Niepodległej – Polonia i Polacy w
Krajach Europejskich”.
Przybyli przedstawiciele z
akademii i uniwersytetów łączących seniorów w Czechach,
Rumunii, Kazachstanie, Rosji,
Estonii, Białorusi, na Litwie,
Łotwie, Ukrainie. Uroczyste
otwarcie Spotkań odbyło się
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po inauguracji uczestnicy udali się do
Sanktuarium Matki Boskiej
Gietrzwałdzkiej, gdzie uczestniczyli we Mszy św., podczas
której złożyli w ofierze wileński chleb. Wysłuchali również
opowiadania proboszcza o historii objawienia i odwiedzili
cudowne źródełko.
Wielką atrakcją była podróż
Kanałem Ostródzko-Elbląskim, który posiada unikatowy
system przetaczania statków
na specjalnych platformach po
szynach pomiędzy obszarami
wodnymi. Jest on uznany za
zabytek techniki i pomnik historii. Tego dnia mieliśmy też
okazję wysłuchania koncertu
Jarka Chojnackiego – śpiewu i

gry na gitarze. Były to niezwykle treściwe, piękne piosenki.
Mogliśmy nabyć jego nagrania.
Podczas Spotkania odbyły
się dwa panele dyskusyjne pt.
„Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW” oraz
„Niepodległa w sercach Polonii
i Polaków w Europie”. Wysłuchaliśmy wykład historyczny
pt. „Kresy dla Niepodległej”.
Gospodarze zorganizowali
rodakom wieczór integracyjny „O mój rozmarynie”, podczas którego każdy kraj musiał
siebie zaprezentować. Litwę,
wykonaniem pięknych piosenek, prezentowali seniorzy z
Solecznik.
Ostatniego dnia Spotkań
mieliśmy możność zwiedzić
Olsztyn. Tego samego dnia odbyła się pożegnalna kolacja w
restauracji „Kuchnia smaków”.
Towarzyszył jej uroczy nastrój,
było też wyśmienite jedzenie.
Nasz polski fakultet Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Święcianach liczy 26 osób. Na
spotkanie do Olsztyna wydelegowane zostały trzy osoby:
Danuta Giedrienė, Regina Kuryło i niżej podpisana. Był to
już drugi wypad tego roku do
Polski – na początku maja byliśmy w Studzienicznej, Sokółce,
Suwałkach, na Wigrach wraz z
siostrą Lucyną.

Na spotkaniach UTW byliśmy też po raz drugi. W ubiegłym roku zaprosił nas na to
forum nasz rodak, pochodzący
z Hoduciszek pan Paweł Bielinowicz. Tego roku, obok ogólnego programu, dzięki niemu
zapoznaliśmy się z fundatorką i prezes Fundacji dla Rodaka panią Joanną Wilk-Yaridiz. Fundacja ta przekazała
dary dla trzech szkółek działających pod opieką Związku
Polaków na Litwie w Święcianach, Nowych Święcianach
i Wisagini oraz seniorów. Są
to zarówno pomoce poglądowe, zeszyty do ćwiczeń, książki, jak też zabawki, naczynia i
inne rzeczy.
Pobyt w Olsztynie na XII
Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich UTW dał
nam nie tylko wiele wrażeń i
zasób wiedzy, ale też po raz kolejny dał możność się przekonać o wielkości ludzkich serc i
trosce Macierzy, solidarności
rodaków.
Wanda Gołubiewa,
członkini polskiego
fakultetu UTW
w Święcianach,
nauczycielka niedzielnej
szkółki języka polskiego w
Nowych Święcianach

W gościnie u przyjaciół
WIELKA, ZGRANA RODZINA

Obchodzący 25-lecie swej
działalności Polski Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Wilnie na
czele z prof. Ryszardem Janem
Kuźmą owocnie rozwija współpracę z UTW w Chrzanowie na
czele z Lucyną Kozub-Jentys. W
ramach tej współpracy UTW w
Chrzanowie dwukrotnie gościł
w Wilnie w PUTW, a PUTW z
rewizytą był u gospodarzy.
Teraz 30-osobowa grupa słuchaczy PUTW w Wilnie gościła w Małopolsce. Podejmował
nas UTW w Chrzanowie, działający już ponad 11 lat. W Kra-

kowie byliśmy na Skałce, zwiedziliśmy dzielnicę Kazimierz.
Podobnie jak młodzież krakowska stanęliśmy przed oknem na
Franciszkańskiej 3, skąd Jan
Paweł II długo obcował ze swoimi rodakami. Niezapomniane
wrażenia zostawiły Wadowice.
Odnowione Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II przyciąga zwiedzających z
całego świata. Nie mogliśmy
nie wejść do Bazyliki, gdzie był
ochrzczony i wstąpić do kościoła Bernardynów, gdzie tak często bywał Papież-Polak. Chwile

grozy przeżyliśmy w Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie
oglądaliśmy sutannę ze śladami
krwi po zamachu 13 maja 1981
roku. Byliśmy też w Inwałdzie,
gdzie podziwialiśmy miniatury
najbardziej znanych zabytków
świata.
Zanim pożegnaliśmy Chrzanów zorganizowano nam biesiadę w „Galerii Drzewiej” państwa Zofii i Adama Góreckich
w Porębie Żegoty. Codziennie
staraliśmy się szlifować swoją
polszczyznę, mówiąc coraz poprawniej, a uzupełniana wiedza
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Polski Fakultet Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Święcianach składa serdeczne podziękowanie na
ręce pana Pawła Bielinowicza za troskliwą opiekę
oraz pani Joanny Wilk-Yaridiz – za hojność serca
i wsparcie udzielone rodakom z Litwy. Serdeczne
Bóg zapłać.

SENIORZY W KROTOWIE

z historii, tradycji kuchni polskiej, piosenki beskidzkie jeszcze długo będą nam towarzyszyć.
Za tak interesujący i niezapomniany pobyt składamy
wyrazy wdzięczności na ręce
senatora RP Andrzeja Pająka,
dziękujemy również burmistrzowi miasta Chrzanów. A
pomysłodawcom i wykonawcom tego projektu, słuchaczom

UTW z Lucyną Kozub-Jentys
na czele, jeszcze przez długie
lata zostaniemy niezmiernie
wdzięczni za gościnność, poświęcenie, serdeczność, jaką odczuwaliśmy na przeciągu naszego pobytu.

PROF. RYSZARD KUŹMO Z BOCHNEM CHLEBA

Eleonora Milewska i
Zbigniew Rutkowski,
słuchacze PUTW
w Wilnie
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Rusza nabór na polonistykę-anglistykę

Z przyjemnością informujemy, że staraniami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin 3
lipca 2018 roku został ogłoszony nabór na polonistykę w Wilnie.
Istnieje możliwość wstępowania na bezpłatne studia polonistyczne z możliwością równoległego studiowania anglistyki.
Studia odbędą się w WILNIE na
filii Kowieńskiego Uniwersytetu

Witolda Wielkiego. Program jest
utworzony na podstawie polonistyki byłego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie. Ogłoszony jest nabór na specjalność
„Pedagogika języka polskiego” z
opcją wybrania pedagogiki języka angielskiego. Po ukończeniu
studiów studenci zdobędą specjalność nauczyciela języka polskiego (oraz angielskiego)!
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim osobom zainteresowanym i zachęcanie absolwentów do udziału w rekrutacji.
Informacja na temat kroków
postępowania:
1. Kandydaci w systemie
LAMA BPO http://bakalauras.
lamabpo.lt/ powinni wypełnić
zgłoszenie na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.
2. Ci, którzy chcą pretendować na miejsca finansowane
przez państwo, powinni uczestniczyć w teście motywacyjnym
(obowiązkowe jest zdobycie

oceny dostatecznej, która dodaje do wyniku konkursowego
1 lub 2 punkty).
Test motywacyjny odbędzie się w dniu 17 lipca. Podanie powinno być zarejestrowane
24 godziny przed rozpoczęciem
testu motywacyjnego. Dlatego
kandydaci, ubiegający się o studia finansowane przez państwo,
powinni w systemie LAMA BPO
zarejestrować się do 15 lipca
włącznie (ogólnie I etap rekrutacji trwa do 23 lipca, jednak
zarejestrowani po 16 lipca nie
będą mieli możliwości uczestniczenia w teście motywacyjnym, który jest obowiązkowy
dla wstępujących na bezpłatne
studia pedagogiczne).
3. W dniach 13-15 sierpnia
odbędzie się etap rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy na etapie podstawowym nie
dostali się na wybrane przez siebie kierunki. Dla tych kandydatów podczas rekrutacji uzupeł-

Mój los a zawód nauczyciela

W Wileńskiej Szkole Pedagogicznej uczyłam się w latach 1966
- 1970, była to promocja XXV. Od
dzieciństwa moim marzeniem
było zostać nauczycielką. Bawiłam się z dziećmi w szkołę. Spełniły się marzenia mego ojca. On
również zaczynał życie od pracy
nauczyciela, chociaż miał ukończone ledwie cztery klasy. Był niezwykle uzdolnionym uczniem,
miał kaligraficzne pismo. Pisał
wiersze, sam zrobił skrzypce i
grał. Znał na pamięć wiele polskich wierszy i piosenek. Świetnie rysował. (Moim zdaniem,
wiele zdolności odziedziczyłam
po ojcu.)
Wojna przeszkodziła ojcu w
dalszej nauce. Po wojnie zaproponowano mu pracę w szkole z

powodu braku nauczycieli w celu
likwidacji analfabetyzmu. Na
kursy szkoleniowe ojciec (mój
dziadek) syna nie puścił, bo ten
musiał pracować na roli. Na tym
skończyła się kariera nauczyciela. Szkoła początkowa znajdowała się we wsi. Uczyły się tu dzieci
w różnym wieku: od 7 do 10 lat.
Mnie również uczyły nauczycielki z Ejszyszek, których przysłano po ukończeniu szkoły średniej pracować w w charakterze
nauczycieli w szkołach wiejskich.
Pamiętam dokładnie, która
z nich czego uczyła, ponieważ
co roku się zmieniały. W klasie
pierwszej klasie nauczyłam się
czytać i pisać. W drugiej – wyszywać. W klasie trzeciej nauczyłam
się aktorstwa: tańczyć, recytować,

śpiewać. Nauczycielka często organizowała rozmaite poranki. W
klasie czwartej niczego się nie nauczyłam, ponieważ pani zamykała nas w klasie, a sama... wychodziła na plotki po wsi. O godzinie
14 otwierała klasę i wyprawiała
nas do domu. W klasie piątej z
początku miałam trudności.
Pracując w szkole, byłam zdania, że skoro ta mnie nie zmarnowała, mam sumiennie szykować
się do lekcji, znać metodykę i program, by najlepiej nauczać.
Największym marzeniem ojca
było, by dzieci zostały nauczycielami. W pewnym stopniu te się
spełniły. Był niezwykle oddanym
Polakiem, patriotą. Zawiózł mnie
do odległej o siedem kilometrów
polskiej szkoły w Jurgielanach
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W Krakowie w dniach
29 czerwca – 2 lipca obradował
III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Litwę reprezentowała delegacja Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna”, będącego stałym członkiem Kongresu, na czele z prezesem Józefem Kwiatkowskim.
Oświatę polską i polonijną za
granicą reprezentowali delegaci z
30 krajów i 4 kontynentów.
Prezes J. Kwiatkowski wygłosił
przemówienie pt. „Szkolnictwo
polskie na Litwie. Stan posiadania oraz perspektywy rozwoju”,
akcentując podstawowe problemy i zagadnienia nurtujące szkolnictwo polskie na Litwie. Wystąpienie zostało przyjęte z dużym
zainteresowaniem, zaś poruszone
kwestie znalazły swoje odbicie w
końcowych dokumentach zjazdu.
Delegaci III Zjazdu KOP w
tajnym głosowaniu wybrali władze Kongresu. Prezydentem na
kolejną kadencję została wybrana pani Jolanta Tatara (USA).
W skład Komisji Rewizyjnej KOP
został wybrany prezes Stowarzy-

(rejon solecznicki), chociaż była
szkoła w Poszkach, gdzie nauka
odbywała się w języku litewskim.
Tam mieszkała moja babcia, tam
uczyła się moja mama, której
nieraz zarzucano, czemu oddała
dzieci do polskiej szkoły, skoro
jest Litwinką. Mama odpowiadała: „A mnie podoba się polski. Jest
bogaty, piękne wiersze, piosenki”.
Sama również śpiewała polskie
piosenki, recytowała wiersze.
Do szkoły jeździłam na rowerze. Zimą mieszkałam kątem u
obcych ludzi. Później – w internacie. Po ukończeniu Jurgielańskiej Szkoły Ośmioletniej chętnie
wstąpiłam do Wileńskiej Szkoły
Pedagogicznej.
Zawiózł mnie tam ojciec i zostawił poniekąd na pastwę losu.
Dotychczas nigdy nie byłam w
Wilnie. Jak dziś pamiętam, że
pierwotnie na czas egzaminów
obiecano zaopatrzyć w mieszkania. Ledwie jednak ojcieciec odjechał, przyszedł wykładowca R.
Petrokas i powiedział, że póki
widno mamy iść i szukać miejsc
kwaterunku. Nie wiedziałam,
gdzie mam zamieszkać na czas
egzaminów. Chodziłam po lesie
w Kolonii Wileńskiej, szukając
przytułku. Znalazłam go u pracowniczki Stacji Młodocianych
Przyrodników, która mnie przytuliła w swoim ciasnym mieszkaniu na rozkładanym łóżeczku.
Pamiętam egzaminy wstępne.
Złożyłam je na same piątki, byłam świetnie przygotowana. Egzamin z matematyki składałam
u H. Moroza, muzykę u W. Turowskiego. Innych nie pamiętam.
Wychowawczynią była Apolonia
Skakowska.
Miałam wiele koleżanek, które mnie czasowo sprowadziły z
drogi. Po wykładach proponowały spacer po mieście, kino. W wyniku tego nauka pojechała w dół.

Po pierwszym półroczu nie otrzymałam stypendium. Okropnie
płakałam. Sprawy materialne w
rodzinie nie były najlepsze. Ojciec
ciężko pracował w lesie, mama
– w kołchozie. Pamiętam, jak za
rok pracy w hodowli i obróbce lnu
przyniosła w powłoczce 10 kilogramów cukru. A ojciec pragnął,
aby dzieci uczyły się. Było nas troje. Każdemu dawano na dwa tygodnie: mnie 10 rubli, braciom po
7 rubli. Za mieszkanie płaciłam
miesięcznie 7 rubli.
Było ciężko. Co prawda, z
domu przywoziłam produkty,
które rozkładałam na dwa tygodnie, aby nie umrzeć z głodu. Do
stołówki nie chodziłam, bo brakowało 36 kopiejek na codzienne obiady. Zdarzyło się, że zimą
zawiało drogi. Do domu dotrzeć
nie sposób. Autobusy nie jeżdżą.
Jeść nie ma co, pieniędzy brak.
Od Solecznik do domu było – 27
kilometrów. Szliśmy na piechotę
po zaspach cztery godziny. Nazajutrz rano z powrotem do Solecznik. (O tym można opowiadać
wiele. Możliwie, że kiedykolwiek
odważę się napisać książkę o swoim dzieciństwie.)
W drugim półroczu wzięłam
się solidnie do nauki. Byłam przygotowana do każdej lekcji. Przez
wszystkie lata dalszej nauki miałam dobre oceny, wchodziłam do
pierwszej czwórki. Zawsze miałam stypendium. Moim ulubionym przedmiotem była muzyka
instrumentalna. Gry na akordeonie uczył Bronius Lubševičius.
Śpiewałam w chórze, który kierował Wiktor Turowski. Uczyłam
się teorii muzyki. Później grałam
ze słuchu. Mogłam zagrać dowolną piosenkę.
Wiosną i jesienią wożono studentów do pracy w kołchozach.
Jechaliśmy ciężarówką. Przez całą
drogę, grając na akordeonie, wy-

niającej, 16 sierpnia, odbędzie się
też dodatkowo test motywacyjny.
4. Kandydaci, którzy nie dostali się na miejsca finansowane przez państwo, ubiegają się
o studia bezpłatne poprzez wyznaczone stypendia z Ministerstwa Kultury i Nauki w Polsce.
5. Gdy kandydaci otrzymają
zaproszenie na studia, będą mogli obok podstawowej specjalności (język polski) wybrać język
angielski jako drugą dodatkową specjalność. Po pomyślnym
ukończeniu czteroletnich studiów bakalarskich zdobędą stopień bakałarza nauk pedagogicznych i kwalifikację pedagoga.
W przypadku niejasności
lub powstałych pytań prosimy o kontakt osobisty z członkiem sejmowego komitetu
oświaty Jarosławem Narkiewiczem pod numerem telefonu
+37069842651
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III Zjazd Kongresu
Oświaty Polonijnej
szenia „Macierz Szkolna” Józef
Kwiatkowski.
Zjazd obfitował również w spotkania z przedstawicielami Senatu RP, MEN RP, obrady zaszczycili
swoją obecnością prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Tadeusz A. Pilat, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski oraz
prezydent miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, który III Zjazd KOP
objął honorowym patronatem.
Obradom zjazdu towarzyszyły zajęcia warsztatowe pt. „Innowacyjne kształcenie pokolenia
polonijnego, czyli językowo-przedmiotowe nauczanie języka odziedziczonego metodą skorelowaną” oraz bogaty program
kulturalny.
Zjazd podjął szereg dokumentów ważnych dla rozwoju oświaty
polskiej i polonijnej poza grani-

cami Polski, sygnalizując kwestie
ważne dla szkolnictwa polskiego
na Litwie, a mianowicie potrzebę
przywrócenia egzaminu z języka
polskiego ojczystego na maturze,
zapewniając wliczenie jego oceny przy wstępowaniu na wyższe
studia; szerszego wykorzystania
podręczników do nauki języka
polskiego wydawanych w Polsce; tłumaczenia na język polski
podręczników przedmiotowych
wydawanych na Litwie, przyznając na ten cel odpowiednie środki
finansowe.
Obrady III Zjazdu KOP, które się odbyły w tak ważnym roku
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zakończyła
Msza św. w Bazylice Mariackiej w
intencji wszystkich uczestników.

konywałam rozmaite piosenki.
Podobnie jak w każdej promocji w parku Vingis odbywały się
święta pieśni, w których musieliśmy uczestniczyć. 1 maja i 7 listopada chodziliśmy na defilady,
co było obowiązkiem, gdyż inaczej nie otrzymasz stypendium w
wysokości 12 rubli. Po ukończeniu trzeciego roku odbywaliśmy
praktykę w obozach pionierskich.
Pracowałam w obozie w Nowych
Werkach przez trzy zmiany. To
był pierwszy mój zarobek, po 60
rubli za zmianę.
Szczególną uwagę i wdzięczność chcę wyrazić wykładowcy Henrykowi Morozowi, który uczył nas matematyki. Był
ogromnym patriotą wszystkiego,
co polskie. Pragnął, aby jak najwięcej studentów kontynuowało
naukę na wyższych uczelniach.
Dbał o polską inteligencję. Na
czwartym roku nauki szykował
studentów do wstąpienia na matematykę. Byłam mocna z tego
przedmiotu, ale warunki materialne nie pozwalały mi uczyć się
dalej. Ojciec powiedział: „Jeżeli
zechcesz uczyć się dalej, rób to
zaocznie. Dość jeść mój chleb, zarabiaj sama”.
Pan Moroz nie zostawił w
spokoju takich jak ja. Skłonił do
przygotowania dokumentów do
wstąpienia do Instytutu Pedagogicznego na polonistykę. Ponad
połowa grupy zdecydowała się
zgodzić z propozycją wykładowcy.
Pan Moroz zawiózł dokumenty, a
nam kazał pojechać w wyznaczonym terminie na egzaminy wstępne. Uczyłam się zaocznie. Ukończyłam polonistykę w 1977 roku.
W ciągu tych lat wyszłam za mąż,
urodziłam dwie córeczki. Starsza
córka poszła w ślady mamy.
Po ukończeniu Wileńskiej
Szkoły Pedagogicznej otrzymałam skierowanie do rejonu so-

lecznickiego. Zanim składałam
egzaminy wstępne do instytutu,
wszystkie tzw. lepsze miejsca w
szkołach zostały zajęte. Zaproponowano mi pracę nauczycielki języka litewskiego w Wilkiskiej Szkole Ośmioletniej (rejon
solecznicki), miałam nauczać języka litewskiego. Pracowali tu
nauczyciele, którzy przyjechali z Białorusi. Żaden z nich nie
znał litewskiego. W Wilkiszkach
„osiadłam” na siedem lat.
Po ukończeniu polonistyki
rozpoczęłam pracę w Rudomińskiej Szkole Średniej jako nauczycielka klas początkowych. Tu
realizowałam swoją wiedzę, umiejętności, zdolności. Przydała się
muzyka, plastyka, która jest również moją pasją. Jestem wdzięczna Wileńskiej Szkole Pedagogicznej za wspaniałe przygotowanie
nauczycieli klas początkowych.
Dużo praktyki, metodyki, pisanie konspektów lekcji od A do Z.
Przepracowałam w Rudominie 41 lat. Ciągle dokształcałam
się na różnych kursach i seminariach. Wzbogacałam swoją wiedzę, doświadczenie. Mam kategorię metodyka klas początkowych.
Za okres pracy w szkole przyszykowałam wielu uczniów, którzy
uczestniczyli w rozmaitych konkursach rejonowych, republikańskich oraz międzynarodowych.
W tym roku zdecydowałam się
wyjść na zasłużony odpoczynek.

Informacja
„Macierzy Szkolnej”

Irena Boguszewicz Alaszewicz
nauczycielka metodyk
nauczania początkowego
Gimnazjum
im. Ferdynanda Ruszczyca
w Rudominie
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CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ
byłego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego

informuje,
że w wyniku reorganizacji szkolnictwa wyższego od 1 lipca br. jesteśmy w składzie Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas – VDU), jednak 4-letnie studia bakalarskie FILOLOGIA POLSKA ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 6121MX018) nadal
będą realizowane w Wilnie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI NA I ROK POLONISTYKI!
• Kandydaci na studia polonistyczne powinni w systemie LAMA BPO wypełnić zgłoszenie na
studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, wybierając:
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai,
Studijų kryptis – Pedagogika,
Programos pavadinimas – Lenkų filologija,
Programos valstybinis kodas – 6121MX018.
• Kandydaci powinni uczestniczyć w teście motywacyjnym, który daje możliwość zdobycia dodatkowo 1 lub 2 punktów. Test motywacyjny odbędzie się w dniu 17 lipca. Aby mieć możliwość
udziału w teście, należy w systemie LAMA BPO zarejestrować się do 15 lipca włącznie.
• W roku bieżącym istnieje możliwość dostania się na studia bezpłatne. Jednocześnie zachęcamy
do zgłaszania się na studia niefinansowane przez państwo litewskie. KOSZTY STUDIÓW PŁATNYCH W CAŁOŚCI ZOSTANĄ POKRYTE przez instytucje wspierające z Polski (stale korzystamy z życzliwego wsparcia Ambasady RP w Wilnie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”).
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z rekrutacją i programem studiów. Informacji udzielamy pod tel. +370 685 66282 lub +370 652 41849.

XVIII Rodzinny Zlot
Turystyczny AWPL-ZPL
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz Wileński Rejonowy Oddział ZPL uprzejmie zapraszają do wspólnego spędzenia czasu na XVIII Rodzinnym Zlocie
Turystycznym AWPL-ZPL.
14-15 lipca 2018 roku nad jeziorem Oświe (Asveja) w miejscowości Bieliszki (gmina sużańska, rejon wileński) odbędzie się tradycyjny XVIII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL/ZChR-ZPL.
Do wspólnego spędzenia czasu na łonie przyrody organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich członków i sympatyków AWPL-ZChR oraz ZPL z rodzinami!
Pobyt urozmaicą różnorodne zawody sportowe: strzeleckie, wędkarskie, podnoszenia ciężarów,
siatkówka, szachy, warcaby. Nie zabraknie również konkursów i zabaw dla dzieci.
Zlotowiczom organizatorzy życzą ciekawych pomysłów w dążeniu do zwycięstwa w konkursie
na najbardziej oryginalnie urządzoną zagrodę.
Wieczorem zapraszają wszystkich na koncert, rozpalenie ogniska, pokaz fajerwerków, zabawę
taneczną.
Oficjalne otwarcie Zlotu w sobotę, 14 lipca o godz. 13.00.
Na miejsce Zlotu można dotrzeć podążając trasą Wilno-Podbrodzie i na 40 kilometrze skręcając na Daniłowo. W Daniłowie – zakręt na prawo w kierunku Parku Regionalnego Oświe (Asvėja).
Z Daniłowa do miejsca Zlotu około 2 km.
UWAGA:
Zorganizowane drużyny (rodziny) członków AWPL-ZChR lub ZPL proszone są o zgłoszenie
się do 12 lipca do Komitetu Organizacyjnego Zlotu (ul. Nowogródzka 76, Wilno, pokój 010) w
celu zapewnienia miejsca pod obozowisko.
Każda zorganizowana drużyna rejestrując się powinna wpłacić do Komitetu Organizacyjnego
Zlotu kaucję za miejsce pod obozowisko w wysokości 30 €, która zwrócona zostanie po zostawieniu uporządkowanego terenu.
Parkowanie transportu jest przewidziane na parkingu. Zostawienie jednego pojazdu obok swego obozowiska dozwolone tylko po wpłaceniu kaucji za samochód w wysokości 30 €, która również będzie zwrócona w przypadku trzymania się Regulaminu Zlotu, ze szczególnym akcentem
na przestrzeganie ciszy nocnej.
Każdy uczestnik Zlotu będzie musiał podpisać Regulamin o przepisach bezpieczeństwa. Formularz Regulaminu bezpieczeństwa można otrzymać w Komitecie Organizacyjnym Zlotu od dnia
2 lipca do 12 lipca, ewentualnie – w dniu Zlotu. Nie ma możliwości wzięcia udziału w Zlocie bez
podpisania Regulaminu bezpieczeństwa.
Prosimy również o uwzględnienie wszelkich informacji i podporządkowanie się wskazówkom
podanym na tablicach informacyjnych, dotyczących, np. parkowania samochodów, rozpalania
ognisk, ciszy nocnej itd.
Organizatorzy nawołują do nieużywania alkoholu w czasie Zlotu.
Więcej informacji oraz program Zlotu – na stronie www.awpl.lt.
Czas pakować plecaki!
Komitet organizacyjny
Tel. (8 5) 233 31 03
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Serdecznie zaprasza na XIV Festyn Kultury Polskiej
«TRZYMAJMY SIĘ RAZEM», kt6ry odbędzie się 22 lipca 2018 r.
PROGRAM
,
11:30 · Msza Swięta w Kosciele Najswiętszego Serca Pana Jezusa
w Turmontach
13:00 · Hotd pamięci pomordowanym chtopcom przy zbiorwej
mogile na cmentarzu w Bartkiszkach
13:30 · Uroczyste otwarcie koncertu w DK Turmont ul. Tilžės 1
UCZEST NICZĄ ZESPOLY
«SREBRNE PASEMKO» · «CZERWONE MAKI» · «GABIJA»
«RANDEO ANIMA» · «RET RO» ze Smotw
,
Szk6tka niedzielna języka Polskiego «USMIECH»
Kapela «SUDERWIANIE» · Grupa taneczna «VIVO»
SOLISTKI
Ana Lotoczka-Szukielenė · Inesa Lotoczka
Witalija Winciunaitė · Wiera Pupel
Laureatka piosenki do stow Agnieszki Osieckiej
Katarzyna Szydtowska

Jeziorski Oddział Rejonowy Związku Polak6w na Litwie
ul. Tilžės 1, Turmont

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.

Rajd rowerowy „Ku Niepodległej”
Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby nie było Zułowa lub gdyby tu nie zamieszkali 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 Związku 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, zatrzymując 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 można 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 jesteś 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, numer telefonu) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: rejestracjawilno@gmail.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 sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

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

