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Upamiętnienie służby Ojczyźnie
Marlena Paszkowska / l24.lt

HOŁD POLEGŁYM TOWARZYSZOM BRONI ORAZ MARSZAŁKOWI PRZY MAUZOLEUM MATKI I SERCA SYNA ODDAJĄ ŻOŁNIERZE AK WŁODZIMIERZ MIKUĆ, STANISŁAWA KOCIEŁOWICZ, WERONIKA SEBASTIANOWICZ WRAZ Z WIESŁAWEM PIĄTKIEM

Wilno w tych lipcowych dniach obchodzi kolejną – 74. rocznicę operacji „Ostra Brama”, która zrealizowana
została w dniach 6-13 lipca 1944 roku w ramach akcji „Burza”. Nad ranem, 7 lipca, po długich pięciu latach
kolejnych okupacji, kiedy jeden okupant zmieniał drugiego, a miejscowa ludność polska była prześladowana,
podlegała represjom, wywózkom, aresztom i egzekucjom, ci, co w ciągu tych okrutnych lat nie pogodzili się z
dolą podbitego narodu i stawali do walki w obronie swoich bliskich, swego miasta, wartości i ideałów poszli
na krwawy bój. Tak spłacali dług Ojczyźnie, która w ciągu zaledwie 20 lat niepodległej egzystencji potrafiła
wychować pokolenie patriotów, dla których od wieków wypisywane na narodowych sztandarach hasła: Bóg,
Honor, Ojczyzna nie były sloganami, lecz kryły w sobie zasadniczy sens. Było to pokolenie, które wierzyło, że
jak w 1918 Ojczyzna podźwignęła się po 123 latach niewoli, tak też potrafi pokonać czarną noc nazizmu, sowiecki terror, obce rządy… Wileńszczyzna, która od września 1939 roku do lipca 1944 doświadczyła sowieckiej
okupacji, niełatwych rządów administracji litewskiej i okupacji faszystowskich Niemiec, które niosły dla ludności polskiej upokorzenie, eksterminację nie dała się złamać. Jej najlepsze córki i synowie stawali do walki w
podziemiu, w oddziałach partyzanckich, wprawiali się do walki na kursach sanitariuszek, w działalności propagandowej. Tak szykowali się do dnia, w którym staną do decydującej walki z wrogiem, by udowodnić, że są
godni wolności, są gotowi o nią się bić, poświęcić to, co najdroższe – życie swoje i bliskich. Nie była to łatwa
walka. I nie tylko ze względu na warunki, wyposażenie, ale też dlatego, że musieli walczyć naraz z kilkoma
wrogami. Taki był ich los, złączony z losem tej ziemi, gdzie Zachód spotyka Wschód.
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Upamiętnienie służby Ojczyźnie
szenia Łagierników Żołnierzy
AK – harcerka, sanitariuszka
i łączniczka z Kolonii Wileńskiej, absolwentka wileńskiej
„Piątki”, która za działalność
patriotyczną i przynależność
do „nielegalnej antyradzieckiej
organizacji” została skazana na
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W OBLICZU BOGA
I LUDZI
Tegoroczne obchody 74.
rocznicy operacji „Ostra Brama”, podobnie jak i kilku poprzednich, zostały zainaugurowane przez Stowarzyszenie
Łagierników Żołnierzy AK oraz
Fundację Pamięci Armii Krajowej (przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej RP,
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych).
Patronatem obchody objęła Ambasada RP w Wilnie. Do organizowania imprez włączył się Wileński Oddział Miejski Związku
Polaków na Litwie, Dom Kultury Polskiej, Polskie Studio Teatralne, koło ZPL „Wileńska
Młodzież Patriotyczna” (przy
wsparciu Ambasady RP w Wilnie). Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na
Litwie uczci tradycyjnie rocznicę ostatniej bitwy operacji
„Ostra Brama” pod Krawczunami 13 lipca.
Msza św. w intencji poległych uczestników operacji
„Ostra Brama” oraz wszystkich
kombatantów i ich rodzin została odprawiona 7 lipca w kościele
pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie.
Oddanie hołdu uczestnikom
operacji „Ostra Brama” odbyło
się w południe na cmentarzu na
Rossie przy Mauzoleum Matki i
Serca Syna, tam, gdzie obok żołnierzy-legionistów spoczywają
ci, co polegli w walkach o wyzwolenie Wilna w lipcu 1944 roku.
Piękną pieśnią „Zaszum
nam, Polsko” w wykonaniu
barda Macieja Wróblewskiego
i przywitaniem kombatantów
oraz obecnych na uroczystości
zainaugurowano upamiętnienie
74. rocznicy wyzwolenia Wilna.
Nie mogło nie cieszyć to, że
tego roku do swego Wilna ze
Szczecina i Gdańska przybyli jedni z nielicznych żyjących
uczestników tamtych lipcowych
wydarzeń: major Stanisława Kociełowicz, wiceprezes Stowarzy-
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MACIERZY
UROCZYSTOŚCI NA ROSSIE TO ŻYWA
LEKCJA HISTORII

nie” – 8 lat łagrów i dożywotnie osiedlenie w oddalonych rejonach ZSRR. Spędził tam 11
lat. Po powrocie do Polski ciągle walczył o godne upamiętnienie swoich towarzyszy broni. Na Rossie w wielkim skrócie
opowiedział zebranym o przygo-

ale nie potrafili Polski wyrwać
z nas. Jesteśmy dumni, że Polska jest wolna. Dzisiaj walczymy
nadal, prosimy Boga i modlimy
się o wolność dla nas, Kresów
Wschodnich”.
Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele Ambasady RP

towaniach i przebiegu operacji
„Ostra Brama”.
Do Wilna, które uważa za
nader bliskie miasto, tego roku
przybyła również pułkownik
Weronika Sebastianowicz –
wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i prezes Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK na Białorusi. Ta
dzielna kobieta swoją przysięgę, jako żołnierz AK, składała
nie mając 14 lat. Łączniczka o
pseudonimie „Różyczka”, jako
nastoletnia dziewczyna musiała przejść więzienia i łagry.
Wytrwała. Trudno uwierzyć,
że tyle zniosła, patrząc na jej
wręcz młodzieńczą sylwetkę,
kiedy salutowała przed Mauzoleum Matki i Serca Syna. Niestety, jak zaznaczyła, szeregi jej
towarzyszy broni się wykruszają. Delegacja Nowogródzkiego
Okręgu AK, która przed dziesięciu laty liczyła ponad sto osób,
dziś ogranicza się do kilku…
Zwracając się do uczestników
uroczystości na Rossie pani Weronika powiedziała: „Przyjechaliśmy tu nie tylko z tego powodu, że mamy obowiązek, bo Pan
Bóg zachował nam życie. Mamy
wielki zaszczyt, że stoimy tu, na
tym cmentarzu znanych i nieznanych. Ale tych nieznanych
mamy więcej – Syberia, Workuta, Norylsk. Tam gdzie wywożono ciężarówką, zsuwano
w dół do dołu i zasypywano. Na
pewno nie dowiemy się, kim oni
są i ilu ich jest. Ale dokładnie
znamy adres: zbrodnia komunistyczna, Rosja. Przed prawie
80 laty wyrwano nam Polskę,

w Wilnie: zastępca ambasadora
RP na Litwie Grzegorz Poznański, konsul generalny Marcin
Zieniewicz, attaché wojskowy
płk Mirosław Wójcik. M.in. w
swym przemówieniu Grzegorz
Poznański odnotował: „ (…) Na
Grobie Nieznanego Żołnierza w
Warszawie nazwa Wilno pojawia
się trzy razy: pierwszy raz opisując Insurekcję Kościuszkowską,
drugi raz – wspominając walkę
Piłsudskiego z bolszewikami i
trzeci raz – w związku z operacją „Ostra Brama”. Polska pamięta was wszystkich, wasz honor i
walkę do końca. Swój obowiązek
żołnierski wykonaliście z sukcesem. Wilno zostało wyzwolone.
Dziękujemy wam za to. Historia
potoczyła się tak, że Wilno nie
jest dzisiaj w granicach Polski i
to nie jest wina żołnierzy, którzy wtedy o to Wilno walczyli”.
Artur Kondrat – prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, przemawiając w
imieniu organizatorów powiedział: „Przybyliśmy tu wszyscy,
aby oddać cześć i hołd, pomodlić się za naszych narodowych
bohaterów. Za tych młodych ludzi, którzy w wieku 17, 18, 20
kilku lat stanęli do walki. Nikt z
nich nie pytał o zapłatę, oni czuli obowiązek, żeby wyzwolić to
piękne miasto z rąk niemieckiego okupanta. Oni swój obowiązek wypełnili. Spoczywają tu,
na Rossie, u podnóża swoich poprzedników – legionistów pod
przywództwem Marszałka Piłsudskiego, któremu w tym roku
zawdzięczamy 100-lecie odzyskania niepodległości. Teraz my

KOMBATANCI…

osiem lat zesłania. Na szczęście po kilku latach zdołała odzyskać wolność. Przez wszystkie
powojenne lata wraz z mężem,
śp. Wiktorem Kociełowiczem,
byłym żołnierzem 6. Wileńskiej
Brygady „Szczerbca” (skazany
był na 10 lat łagrów na północy
Rosji) działali aktywnie w środowisku kombatanckim.
Był też obecny na wileńskiej Rossie wilnianin (obecnie
mieszka w Gdańsku) Włodzimierz Mikuć – uczestnik operacji „Ostra Brama”, były prezes
Okręgu Wileńskiego AK, żołnierz I Brygady Wileńskiej AK.
Po ucieczce z Miednik i podjęciu
dalszej walki był aresztowany,
więziony w Moskwie, gdzie był
w roli świadka na procesie generała Okulickiego. Po pierwotnym wyroku – skazany został
na 15 lat – dostał „ułaskawie-

wypełniamy swój obywatelski
obowiązek. Naszym obowiązkiem jest przybyć tu, na Rossę,
pomodlić się, zapalić znicze pamięci i w ten sposób potwierdzić, że naród polski o swoich
bohaterach pamięta i nigdy nie
zapomni o tych kresowych straceńcach, którzy oddali swoje życie, żeby Polska była Polską”.
Podczas uroczystości został
również odczytany list, wystosowany przez wicemarszałka Senatu RP Marię Koc do uczestników obchodów. W nim pani
marszałek m.in. stwierdziła: „
(…) Kolejna rocznica wybuchu
powstania wileńskiego to niezwykły czas, w którym odczuwamy łączność pokoleń i nierozerwalność Ziemi Wileńskiej z
Rzeczpospolitą Polską. Na tym
właśnie powinna polegać polskość, aby następne pokolenia
przekazywały sobie ważne dla
naszego narodu wartości. Wspomnienie operacji „Ostra Brama”
w ramach akcji „Burza” to takie
upamiętnienie wspaniałej służby
Ojczyźnie”.
Przedstawiciel Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Sroka,
odczytał także list szefa Urzędu
Jana Józefa Kasprzyka.
Modlitwę za dusze poległych
odmówił kapłan z Dolnego Śląska, ks. Stanisław Pawlaczek. A
znicz pamięci ku czci poległych,
których uczczono minutą ciszy,
zapalili kombatanci: Weronika
Sebastianowicz, Stanisława Kociełowicz i Włodzimierz Mikuć.
Zabrzmiał również „Hymn Łagierników”.
Hołd poległym i Marszałkowi, składając wiązanki i wieńce oddali przybyli tego roku
do Wilna zaproszeni przez organizatorów rodacy – ponad
100 osób – z Dolnego Śląska i
Opolszczyzny, reprezentujący
kombatantów z „Solidarności”,
środowisk sybirackich, młodzież
szkolna – zwycięzcy konkursów
historycznych oraz ich pedagodzy, członkowie Stowarzyszenia „Brygada Inki” z Czarnej,
młodzież z Pomorza, członkowie Stowarzyszenia „Odra –
Niemen” i in. Wraz z nimi byli
też przedstawiciele Wileńskiego
Oddziału Miejskiego ZPL.
Goście z Macierzy mieli okazję poznać karty historii, losy
ludzi, którzy spełnili należycie
swój obowiązek wobec Ojczyzny zarówno podczas odwiedzania miejsc pamięci narodowej
na Wileńszczyźnie, jak i podczas koncertu patriotycznego
poświęconego 100-leciu odzyskania niepodległości, który się
odbył 7 lipca w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie. Wystąpili na
nim artyści Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie „Teatr Stu-
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Obradowała Rada Związku Polaków na Litwie
10 lipca br. w Wilnie
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie wybranej
na XV zjeździe ZPL. Porządek obrad zakładał wybory
członków Zarządu Głównego, wiceprezesów oraz sekretarza Związku Polaków na
Litwie. Rada miała też zatwierdzić redaktora naczelnego tygodnika ZPL „Nasza Gazeta” oraz głównej
księgowej. Na posiedzeniu

Rady wybrano delegatów na
Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata oraz delegatów na
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków zza Granicy.
Rada jednogłośnie poparła
propozycję prezesa ZPL Michała Mackiewicza co do składu ZG
ZPL. Znaleźli się w nim członkowie Rady: Maria Rekść – wiceprezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, Zdzisław
Palewicz – prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL,

Jarosław Narkiewicz – prezes
Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, Marek Kubiak – prezes
Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL oraz Michał Mackiewicz
– prezes ZPL.
Jednogłośnie zostali także
wybrani wiceprezesi Związku
Polaków na Litwie: Renata Cytacka, Edyta Tamošiūnaitė oraz
Edward Trusewicz.
Sekretarzem Związku Polaków na Litwie został ponownie
Paweł Stefanowicz.

Na stanowisko redaktora naczelnego „Naszej Gazety” została zatwierdzona Janina Lisiewicz; głównej księgowej – Teresa
Romanowska.
Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii
Świata zostali: Waldemar Tomaszewski – europoseł, prezes Wileńskiego Rejonowego
Oddziału ZPL, przewodniczący AWPL-ZChR oraz Renata
Cytacka – nowo wybrana wiceprezes ZPL.

Związek Polaków na Litwie
wydelegował 20 osób – członków Związku z poszczególnych
oddziałów ZPL – na V Światowy Zjazd Polonii i Polaków
zza Granicy.
Rada mianowała na stanowisko prezesa Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL
Annę Łastowską.
Podczas posiedzenia Rady
zostały omówione także inne
kwestie, wysłuchano informacji bieżącej.

dio” (kierownik Lilia Kiejzik) z
programem słowno-muzycznym
(w skróconej wersji) „Dziś do
ciebie przyjść nie mogę” (był on
wystawiony z okazji 60. rocznicy operacji „Ostra Brama”) oraz
bard Maciej Wróblewski. Widzowie bardzo ciepło przyjęli
występy artystów, a kombatanci
zostali obdarowani bukiecikami
kwiatów z podwileńskich pól.

sowieckie wyzwolenie. Jeszcze się łudzono, że regularna
sowiecka armia uzna żołnierski trud i bohaterstwo akowców, którzy z pepeszami szli na
ufortyfikowaną twierdzę „Wilna” – jaką chciał to miasto widzieć Adolf Hitler. Biorąc pod
uwagę status quo, prawowity
rząd Polski rezydujący w Londynie, jego delegatury na kraj
kierowały odezwy i proklamacje do miejscowej polskiej ludności. Jedna z nich została wydana 1 marca 1944 roku, jako
„Odezwa Konwentu Stronnictw Politycznych do ludności Ziem Wschodnich
RP”, która głosiła: „W związku z przemówieniem premiera Churchilla w Izbie Gmin w
dniu 22 lutego 1944 r. Konwent Stronnictw Politycznych
w Wilnie, reprezentujący ogół
społeczeństwa polskiego Ziemi Wileńskiej, oświadcza z
całą powagą, że ludność Ziem
Wschodnich głęboko i boleśnie
dotknięta jest słowami premiera Wielkiej Brytanii, w których
twierdzi on, że Anglia nie gwarantowała nigdy granic Polsce
oraz nie akceptowała włączenia Wilna w obręb granic Rzeczypospolitej. Konwent Stronnictw Politycznych stwierdza,
że wszelkie ustępstwa na rzecz
imperializmu Rosji są powtórzeniem Chamberlainowskiej
polityki Monachium i są zachętą do dalszej zaborczej polityki
sowieckiej zarówno w stosunku
do Polski, jak i do całej Europy.

Dzisiejsza sytuacja polityczna stanowi wprawdzie tylko jedną z faz przejściowych obecnej
wojny, nie przesądza ona ostatecznie załatwienia sprawy w
końcowym momencie zmagań
wojennych – kiedy wyraźnie
widać już będzie zwycięzców i
zwyciężonych, jednakże Konwent Stronnictw Politycznych
uważa za konieczne stwierdzić,
że nigdy nie godził się i zgodzić
się nie może ze stanowiskiem,
podważającym słuszne prawa
Polski do jej Ziem Wschodnich.
Jesteśmy najgłębiej przekonani, że rząd angielski – w chwili, kiedy sprawa konieczności
utrzymania sojuszu z Rosją Sowiecką przestanie być czynnikiem decydującym – sama nada
ponownie pełny walor swej deklaracji w dnia 30 lipca 1941 r.,
że „Wielka Brytania nie uznaje
żadnych zmian terytorialnych,
jakie w Polsce nastąpiły po sierpniu 1939 r.”.
Konwent Stronnictw Politycznych stwierdza w szczególności, że przynależność Ziem
Wschodnich do Polski nie może
być kwestionowana żadnymi
względami interesów sowieckich, gdyż:
Naród polski wniósł w te ziemie – w ciągu półtora tysiąca lat
– olbrzymi wkład pracy cywilizacyjnej i kulturalnej;
Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej, posiadające 5 milionów rdzennie polskiej ludności,
wydały na przestrzeni dziejów
szereg mężów, których nazwi-

ska weszły do ogólnego dorobku kultury europejskiej. Nazwiska te są przedmiotem podziwu
wszystkich narodów i przedmiotem naszej dumy, są też one niewątpliwie symbolem geniuszu
polskiego tych ziem i wiecznie
żywym symbolem ich polskości.
Są to: Żółkiewski, Sobieski, Kościuszko, Mickiewicz, Słowacki,
Traugutt, Piłsudski, Paderewski,
Szymanowski, Józef Conrad-Korzeniowski i wielu innych.
Rosja – która zagarnęła polskie ziemie drogą zbrodni i
rozbiorów – nie miała i nie ma
żadnych praw do tych terenów,
czemu dała zresztą wyraz w
Traktacie Ryskim, dobrowolnie
przyjętym i uznanym przez nią
oficjalnie, jako rozwiązanie całkowicie słuszne i sprawiedliwe.
Rosja Sowiecka nie ma prawa legitymować się żadną wolą
ludności jako tytułem prawnym
do objęcia Ziem Wschodnich w
swoje posiadanie, gdyż zarządzone „wybory” były każdorazowo
zaprzeczeniem wszelkiego demokratycznego, swobodnego głosowania i przeprowadzone były w
atmosferze grozy i terroru.
Ogół ludności Ziem Wschodnich dawał natomiast i daje stale
dowody przywiązania do Macierzy Polskiej i dowody żołnierskiej
woli zaświadczenia tego czynem.
Więcej Polaków padło w obronie
tych ziem na przestrzeni dziejów, niż liczą dzisiaj ludności Ziemie Wschodnie. Ludność Ziem
Wschodnich Rzeczypospolitej zachowuje w pełni wiarę, że

Wielka Brytania nie cofnie się i
nie złamie swego słowa w chwili, kiedy zapadać będą ostateczne
decyzje tej wojny.
Ludność Ziem Wschodnich
wierzy niezłomnie, że uszanowane będą prawa Polski zarówno do ziem zagrabionych przez
Niemców, jak i do ziem, które
zagarnąć próbują bezprawnie
Sowiety.
Ludność Ziem Wschodnich
Rzeczypospolitej oświadcza
uroczyście, że w obronie swoich ognisk rodzinnych walczyć
będzie na życie i śmierć – o każdy kilometr, o każdą miedzę, o
każdy dom.
W obronie jednego miasta –
Gdańska – chwyciliśmy za broń
w roku 1939 i walczymy do tej
pory przez cztery i pół roku, nie
szczędząc ofiar i krwi.
Nie ma Wolnej, Niepodległej, Wielkiej Polski – bez Ziem
Wschodnich.
Nie ma Wolnej, Spokojnej,
Demokratycznej Europy – bez
Wielkiej Polski – z Wilnem,
Grodnem, Lwowem, Lidą, Nowogródkiem, Pińskiem.
Wilno, 1 marca 1944 r.”.
Odezwę tę podpisały: Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo
Ludowe WRN/PPS, Stronnictwo Demokratyczne, Ruch Narodowo-Radykalny (ONR), Unia
Demokratyczna (grupa piłsudczyków), Związek Polaków na
Kowieńszczyźnie, Przedstawicielstwo Duchowieństwa Polskiego.

POWTÓRKA Z HISTORII
SPRZED 74 LAT
Podczas wojny w Wilnie zdecydowaną większość ludności
nadal stanowili Polacy. Pokaźny
przed wojną procent ludności żydowskiej został zamordowany w
Ponarach rękoma Niemieckich
faszystów i ich miejscowych litewskich pomagierów. Litwini, nieomalże na siłę przywiezieni do
urzędowania w Wilnie z Kowna,
wraz ze zbliżaniem się końca okupacji niemieckiej nie czuli się tu
pewnie. Zbliżający się do terenów
Wileńszczyzny front, ofensywa
Armii Radzieckiej zadecydowała o tym, że została zainicjowana
przez dowództwo Armii Krajowej
akcja „Burza”. Polskie jednostki
wojskowe miały zademonstrować
„wyzwolicielom”, że wbrew wielkim i silnym tego świata, potrafią
i będą walczyli o swoją ojczystą
ziemię, której granic nie zmieni
żadna umowa czy zmowa, linia
Curzona, Jałta czy Teheran.
Miejscowa ludność doskonale wiedziała, jakimi metodami walczyła sowiecka partyzantka i co może oznaczać

JANINA LISIEWICZ
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Zawód otrzymałam w spadku

kąd Szkoła Pedagogiczna została przeniesiona.
Halina ze szczególną pieczołowitością przechowuje pamiątki po mamie: zdjęcia, dyplom
ukończenia szkoły pedagogicznej, książeczkę pracy… Mama
była dla niej (odeszła przed kilkunastu laty) w ciągu całego życia jasnym promykiem. To mama
nauczyła ją czytać, kiedy miała
niespełna pięć lat. Mama opowiadała o historii, tej prawdziwej, tych terenów. Podczas niemieckiej okupacji w ich domu
w Jankunach bywali partyzanci. Jeden z nich – ps. Herkules –
nie był jej obojętny… Opowiadała też o historii Polski – zbrodni
katyńskiej. To mama dbała o to,
by w domu były nie tylko polskie
książki, ale i czasopisma: „Kobieta i życie”, „Przyjaciółka”, „Widnokręgi” – to było jej i dorastającej córki okno na szeroki świat w
odległych od „ośrodków cywilizacji” Magunach.
Mama, pomimo że była nauczycielką, a władza sowiecka
szczególnie dbała o to, by nauczyciele dawali przykład ateistycznego stylu życia, wyprawiła
Halinę na wakacje do swego brata, do Nowych Święcian i tam
została przygotowana i przyjęła
Pierwszą Komunię św. w miejscowym kościele pw. św. Edwarda. Tak jest: gdy ktoś wiedział,
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ZESPÓŁ „FILIPINKI” NA SZKOLNYM STADIONIE

KOLEDZY ZOFII MICHNOWICZ – STUDENCI WILEŃSKIEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ

kim jest, to i w czasach sowieckich potrafił trwać przy swoim…
Mama była, jak wspomina
Halina, bardzo aktywna: nauczycielka klas początkowych
prowadziła lekcje rysunków,
prac i śpiewu w klasach starszych w Maguńskiej Szkole
Podstawowej. Poza tym prowadziła dość duże gospodarstwo
(jak bez tego na wsi), działała
w radzie kobiet. Halina pamięta jak maguńskie kobiety pod
przewodnictwem mamy zwyciężyły w konkursie kulinarnym
w Święcianach: upiekły młodego prosiaczka i pyszną szynkę
w cieście.
Ich dom był otwarty dla ludzi. Wynajmowali w nim pokoje
kolejni dyrektorzy maguńskiej
szkoły: Antoni Jankowski i Irena Dubicka. No i czy w takich
układach mogła się Halina rozminąć z zawodem nauczyciela?
Oczywiście, nie. Chociaż marzyła o medycynie. Ale kiedy po
ukończeniu w 1968 r. Szkoły
Podstawowej w Magunach stała przed dylematem, czy kontynuować naukę w polskiej szkole
średniej w Podbrodziu, czy też
– jak radziła mama – udać się do
Wilna, do Szkoły Pedagogicznej
w Nowej Wilejce – ta ostatnia
przeważyła. Nie z sentymentu
do zawodu, raczej z – magii dużego miasta, stolicy. A na dodatek – trzy (!) jej szkolne koleżanki również wybrały tę szkołę,
więc wyruszyły na podbój stolicy
i pedagogiki.
Po pomyślnym zdaniu
wstępnych egzaminów Halina
wraz z koleżankami Henryką
Moroz, Genowefą Kondratowicz i Anną Tomaszewicz zostały studentkami i zamieszkały
na stancji. Lata wspólnego bytowania wspomina Halina z wielkim rozczuleniem – fajnie im
było, znały się, rzec można, od
pieluszek, więc razem chodziły

na tak wtedy popularne potańcówki (dyskoteki) do kina, dawały się podrywać chłopcom z
sąsiedniego technikum, razem
jeździły do domu… Życie nie
było znów tak łatwe: 20 rubli
stypendium było bardzo pożądane i kiedy z jakiegoś powodu je się traciło, to była klęska.
Za mieszkanie płaciły każda po
8 rubli, tygodniowe kieszonkowe z domu – 5 rubli. Ot i cały
dziewczęcy majątek. Dodać wypada, że obiad w szkolnej stołówce kosztował 35 kopiejek, a
bilet do Magun – 40 kopiejek.
Bilet do kina – 25. W sumie dało

odbywały się na tzw. Zamkówce w Nowej Wilejce. „Filipinki”
jeździły też na występy do okolicznych miejscowości. Dziewczęta uszyły nawet jednakowe
sukienki. Była to dla nich prawdziwa przygoda. Miały ambitny repertuar. Halina pamięta do
dziś, jak były dumne z tego, że
śpiewały piękną piosenkę, jakże
popularną w latach 60. „Kwiat
jednej nocy”.
O ile z przedmiotami humanistycznymi i sztuką Halina radziła sobie doskonale, to ze ścisłymi miała poważne problemy.
Prawdziwą zmorą była dla niej
Archiwum

Mama Haliny – Zofia Michnowicz (z domu Borodynko)
pochodzi z rejonu oszmiańskiego, ze wsi Jankuny. Pomimo tego, że dorastała w dość
licznej rodzinie – miała pięcioro rodzeństwa – ojciec, zamożny gospodarz, zatroszczył się
o to, by dzieci otrzymały wykształcenie. Zofia miała kontynuować rodzinną tradycję – jej
babcia była nauczycielką, grała
na pianinie, które stanowiło w
jej domu bardzo ważny mebel.
To po niej Zofia najprawdopodobniej odziedziczyła zdolności
do twórczości: muzyki, śpiewu,
rysunku, robótek ręcznych. W
komplecie przekazała je swojej
córce Halinie.
Zofia Borodynko po ukończeniu Polskiego Gimnazjum
w Święcianach podjęła pracę
nauczycielki – w latach powojennych brak było nauczycieli
w polskich szkołach, więc posiadająca dyplom gimnazjum
młoda dziewczyna uznana została za zdolną do uczenia dzieci. Praca w szkole jej się spodobała, więc postanowiła dalej się
kształcić na kierunku pedagogicznym: w 1957 roku wstąpiła do Szkoły Pedagogicznej w
Trokach. Nauka trwała tu dwa
lata i traf chciał, że pierwszy rok
nauki spędziła w Trokach, zaś
drugi – już w Nowej Wilejce, do-
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Właśnie tak, trochę żartem, trochę serio
określa swój życiowy wybór Halina Michnowicz-Sidorowa. A tak na dobrą sprawę to
wcale nie był jej wybór, tylko mamy. Czym
się kierowała mama? Z pewnością zamiłowaniem do swojej pracy pedagoga, no i rodzinną tradycją – jej babcia też była nauczycielką.

PROMOCJA 1972 ROKU. DZIEWCZĘTA WRAZ ZE
SWOJĄ WYCHOWAWCZYNIĄ PANIĄ ALGINĄ

się żyć, tym bardziej, że z domu
przywoziły prowiant.
Byłe koleżanki szkolne dziś
też się kontaktują. Tylko nie ma
z nimi Henryki, niestety, zbyt
wcześnie odeszła...
Halinę bardzo cieszyło to, że
w Szkole Pedagogicznej mogła
ziścić swoje marzenie – uczyć
się muzyki i śpiewu. Miała dobry
głos i zdolności muzyczne, więc
sobie dobrze z tym radziła, a i
miała szczęście do pedagogów:
pani Karuzo, Wiktor Turowski.
Nie tylko śpiewała w chórze (a
potem przez kilka lat w „Wilii”), ale też w założonym przez
panią Karuzo zespole dziewczęcym (było ich osiem) „Filipinki”. Zespół i szkolny chór brał
udział w świętach pieśni, które

matematyka – pan Surkow dla
nikogo nie miał litości – wzory
trzeba było nie tylko znać, ale
też „rozumieć”. I to było najgorsze. No i musiała wysłuchiwać komentarza nauczyciela, że
za to, że nauczyła się wzorów na
pamięć, dostanie trójeczkę i tym
się ma zadowolić.
Z wielkim sentymentem
wspomina Halina wychowawczynię ich kursu panią Olgę
Alginą – jakże wyrozumiałą,
troskliwą. Przecież one, nastolatki, w ciągu tygodnia pozostające poza domem potrzebowały często rad w różnych
sprawach, nie tylko dotyczących nauki, ale i tego jak się
ubrać, zachować… Niekiedy
trzymały się ich psie figle, ba,
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nawet potrafiły zawagarować
te młodziutkie przyszłe nauczycielki. Ale jakże mogły ustać
pokusie, kiedy w kinie „Przyjaźń” („Draugystė”) w Nowej
Wilejce leciał film ze wspaniałym włoskim piosenkarzem Rafaelo (jego piosenek słucha do
dziś). Bilety na film dziewczęta
„dostały” (kupiły) na godzinę
16.00, zaś zajęcia z pedagogiki u pani Piotrowicz kończyły się po 17. No i nie poszły
na zajęcia. Były omawiane za
niewłaściwe zachowanie, no i
było im wstyd, ale film „Niech
mówią” pamiętają do dziś. Tak
samo jak wyjazdy na wykopki
warzyw i ziemniaków do Antowila i Szyrwint. Chociaż warunki były niezbyt komforto-

we, wręcz przeciwnie, humor
dziewczynom dopisywał.
Pamięta też o grzybowej
przygodzie. Wracając z kołchozu, pan Mozyro zaproponował
dziewczętom wypad na grzyby.
Udało się im nazbierać aż cztery
ich kosze – taki prezent otrzymał pan Mozyro.
Fajne też były praktyki na
letnich obozach, kiedy pracowały z młodzieżą niewiele od siebie
młodszą. Po odbyciu praktyki
pedagogicznej (Halina miała ją
w Szkole Średniej nr 26) każda
z dziewcząt mogła określić, czy
zawód nauczyciela to jest to, z
czym będzie wiązała swoje życie.
Halina Michnowicz po ukończeniu Szkoły Pedagogicznej w
1972 roku podjęła pracę w przed-

szkolu. Mogła wybrać szkołę, ale
na wsi. A jej się marzyło Wilno.
Polubiła miasto w ciągu czterech
lat nauki i już nie chciała się z
nim rozstawać. Do dziś pracuje
w przedszkolu – teraz w Fabianiszkach w „Vėrinėlisie”. Zawsze
miała starsze dzieci. Lubi swoją
pracę, kocha dzieci i wie, jak ma
z nimi sobie poradzić. Pomagają
jej w pracy zdolności muzyczne
i plastyczne.
Halina ma dwie już dorosłe
córki. Starsza – Anna jest kynologiem i bardzo lubi swój fach i
psów. Młodsza – Olga mieszka
w Polsce i pasjonuje się fotografią. Córki same wybierały sobie
zawody. Halina nie ingerowała.
No, może trochę: nie chciała, by
wybrały zawód nauczyciela. Ale

one akurat nie miały takich chęci.
Więc dynastia pedagogiczna ma się skończyć na niej?
Może wnuk czy wnuczka wybiorą kiedyś studia pedagogiczne, jak babcia, prababcia
i praprababcia… Ale może
już wówczas zawód nauczyciela będzie, jak obiecują decydenci od oświaty, zawodem
prestiżowym. Bo nauczyciela,
wychowawcę najbardziej boli
brak szacunku, zaufania, wiary w to, że bez kontroli potrafi należycie wykonywać swoje
obowiązki.
Poza innymi pasjami Halina nadal lubi czytać książki
– poznała smak czytania jako
pięcioletnie dziecko: w Magunach była dość dobrze wypo-
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sażona biblioteka i tak się to
zaczęło. A wiadomo, z dobrą
książką człowiek się nigdy nie
nudzi. No i poznaje tak wiele.
A tej żądzy wiedzy, poznawania nauczyła ją mama i ci wspaniali pedagodzy z Wileńskiej
Szkoły Pedagogicznej, którzy
kształtowali z rozbrykanych
nastolatek poważne panie nauczycielki.
Już za dwa dni odbędzie się
spotkanie absolwentów Trocko-Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej. Halina z wielką niecierpliwością na tę randkę z koleżankami
czeka. Będą miały kogo i co wspominać – cztery lata spędzone ze
sobą zostawiły w każdej z nich pewien ślad. Dobry ślad.
JANINA LISIEWICZ

Podjęliśmy wyzwanie zostać nauczycielami

Ten tłum wstępujących należało gdzieś urządzić na nocleg,
więc w auli położono materace.
Nie dano nam ani poduszek,
ani koców. Taki był nasz pierwszy nocleg. Po każdym egzaminie liczba wolnych materaców
zwiększała się, mogliśmy użyć je
jako poduszki i nawet okryć się
nimi. Chyba nie trudno się domyślić, dlaczego zjawiały się wolne materace? Po każdym egzaminie liczba kandydatów na studia
zmniejszała się katastroficznie.
Ci, którym udało się przebrnąć szczęśliwie przez sito egzaminów, musieli stanąć przed
tzw. komisją mandatową. Okazało się, że nie wystarczy złożyć
dobrze egzaminy. Komisja mandatowa szczegółowo przyglądała się każdemu przyszłemu studentowi, oceniała jego wygląd,
gdyż przyszły nauczyciel musiał
się odpowiednio prezentować.
Najwidoczniej dlatego, by się z
niego dzieci nie śmiały.
Przyjmowano na studia nastolatków z polskich szkół, którzy mieli ukończone 7 klas, ponieważ brakowało nauczycieli do
pracy w klasach początkowych
z polskim językiem nauczania.
Po roku nauki w Trokach,
Szkoła Pedagogiczna została
przeniesiona do Nowej Wilejki. Studia nie były łatwe, gdyż
w ciągu kilku lat musieliśmy
zdobyć wiedzę z zakresu szko-

ły średniej oraz metodyki, pedagogiki, psychologii, by posiadać odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania zawodu nauczyciela klas początkowych.
Obok stawianych wymagań
określonej wiedzy z poszczególnych przedmiotów, starano się
wychować nas na porządnych
ludzi, godnych miana nauczyciela, który miał być wzorem dla
swoich uczniów.
Doskonale to rozumieliśmy,
więc staraliśmy się nie zawieść
naszych wykładowców.
Szkoła Pedagogiczna w Trokach znajdowała się nad brzegiem
jeziora. W zimie ono zamarzało.
Ludzie ze wsi szli do Trok po lodzie, skracali drogę. To było niebezpieczne – ludzie często padali,
zdarzało się, że dalej iść nie mogli. Widząc takie sytuacje, studenci śpieszyli na pomoc, pomagali
przejść na drugi brzeg.
Pamiętam takie oto zdarzenie. W Szkole Pedagogicznej
rysunków uczył nas pan Moisiejew. Był on w starszym wieku. Mieszkał we wsi na drugim
brzegu jeziora. Do pracy pływał własną łódką. Ale niekiedy, z powodu wiatru i powstających wielkich fal na jeziorze,
nie potrafił pokonać jeziora w
powrotnej drodze. Zwracał się
więc o pomoc do chłopców. Podejmowaliśmy wyzwanie i pomagaliśmy wykładowcy dotrzeć
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Do Szkoły Pedagogicznej w Trokach wstąpiłem w 1956 roku. Od tego czasu minęło
sporo lat, jednak niektóre, najbardziej barwne chwile, tkwią w pamięci do dziś. Najbardziej i najlepiej zapamiętałem pierwszy tydzień pobytu w Szkole Pedagogicznej. Przed
oczyma mam taki oto obrazek: nad jeziorem,
koło gmachu Szkoły Pedagogicznej, ogromny tłum wstępujących, niektórzy pływają na
łódkach. Radosny gwar, śmiech do zmroku.
To była niedziela, a w poniedziałek czekał
na nas pierwszy wstępny egzamin.

do domu. Niestety, musieliśmy
wracać pieszo, drogą, która prowadziła dookoła jeziora.
Na III-IV roku Szkoły Pedagogicznej, podczas zajęć, wykładowcy przypominali nam o tym,
że chociaż jesteśmy rówieśnikami uczniów średnich szkół,
musimy ciągle pamiętać, że już
wkrótce zostaniemy nauczycielami, co zobowiązuje do odpowiedniej postawy, zachowania.
Byliśmy dumni z tego i rzeczywiście zaczynaliśmy się czuć nauczycielami.
Podczas nauki w szkole, tradycyjnie, jesienią mieliśmy wyjazdy na wieś, na zbieranie urodzaju. Nasz kurs miał szczęście,
bo wyjeżdżaliśmy na wybieranie
buraków i marchwi. Lubiliśmy
jeździć „na marchewkę”, przecież ona taka smaczna, słodka.
Nadchodził wieczór i nastawał koniec pracy. Dookoła głucha wieś, żadnych rozrywek.
Chociaż pracowaliśmy sumiennie i zmęczenie dawało o sobie

znać, to i tak młodzieńcza energia brała górę. Zakwaterowanie
mieliśmy w ogromnym Domu
Kultury, który jednak w czasie
prac polowych był nieczynny.
Nam to akurat nie przeszkadzało. Wolnego miejsca było pod
dostatkiem, więc mieliśmy możliwość weselić sami siebie. Urządzaliśmy przeróżne gry i zabawy. Nie zapominaliśmy też o
polskich piosenkach ludowych.
Szło nam wyśmienicie – przecież
każdy nauczyciel klas początkowych musiał być też organizatorem imprez pozalekcyjnych.
Więc mogliśmy siebie wypróbować w działaniu. I tak też robiliśmy, razem było nam wesoło.
Gdy rozpoczęła się praktyka
w szkołach Wilna, zarówno ja,
jak i moi koledzy odczuwaliśmy
wielką odpowiedzialność – byliśmy pedagogami.
Dzisiaj mogę stwierdzić, że
Szkoła Pedagogiczna była naprawdę dobrą, prawdziwą kuźnią
nauczycieli klas początkowych

dla polskich szkół Wileńszczyzny. Bardzo dokładnie uczono nas metodyki wykładania
wszystkich przedmiotów, które
były w programie szkoły początkowej. Będąc nauczycielami klas
początkowych, kiedy brak było
specjalistów w starszych klasach,
bez zbytniej tremy podejmowaliśmy również wyzwanie pracy ze
starszymi uczniami. Tak się ułożyło, że obok pracy w klasach początkowych, miałem lekcje biologii i chemii w szkole średniej.
To zdecydowało o tym, że podjąłem dalsze studia w ówczesnym
Leningradzkim Instytucie Pedagogicznym im. A. Hercena, na
wydziale biologii. To Szkoła Pedagogiczna zaszczepiła we mnie
miłość do zawodu nauczyciela i
jestem za to wdzięczny swoim wykładowcom.
WŁADYSŁAW ŻYBORT,
STUDENT SZKOŁY
PEDAGOGICZNEJ W LATACH
1956-1960, ABSOLWENT XVI
PROMOCJI
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Rzeź Wołyńska –
wciąż krwawiąca rana

MUSIMY NASZE
RELACJE OPIERAĆ
NA PRAWDZIE…
W uroczystościach w Kisielinie uczestniczyły również rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej,
duchowieństwo katolickie i prawosławne oraz liczna grupa motocyklistów Wołyńskiego Rajdu
Motocyklowego. Biskup ordynariusz diecezji łuckiej Witalij
Skomarowski ocenia, że Polacy
i Ukraińcy jeszcze nie do końca
poradzili sobie z krwawymi wydarzeniami we wspólnej historii:
„My wciąż odrabiamy tę lekcję i
wiele już zrobiono na drodze do
pojednania. Przed nami jednak
jeszcze długa droga, bo przecież
każdy wie, że mamy trudności,
które musimy pokonać, żeby doszło do porozumienia”.
Z kolei podczas homilii wygłoszonej w katedrze w Łucku
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił: „Przywołujemy
tę prawdę o pamięci i tajemnicy zła tkwiącego w człowieku w
kontekście 75. rocznicy Krwawej Niedzieli i następujących po
niej wydarzeń, które ogarnęły
całą ziemię wołyńską, a także
tereny dzisiejszych województw
lwowskiego, tarnopolskiego i
iwanofrankowskiego. Przywołujemy tę prawdę nie po to, aby sądzić, ale po to, aby przy tej okazji
poddać refleksji współczesnego pokolenia prawdę o tajemnicy ludzkiej natury, a przy tym
przypomnieć, że grzech pierworodny, a potem cały szereg występków, których dopuszczali się
ludzie przez wieki, wiąże się z
tajemnicą zbawienia, uwolnienia człowieka od zła, możliwo-

„MUSIMY NASZE RELACJE
OPIERAĆ NA PRAWDZIE.
PO PROSTU TRZEBA JĄ
PRZYZNAĆ”.

ścią podjęcia pokuty i pojednania w Chrystusie”.
Nacjonaliści z UPA zaatakowali kościół w Kisielinie 11 lipca
1943 roku. Po trwających wiele godzin walkach banderowcy odstąpili od świątyni. Polacy,
którzy przeżyli atak, bronili się
w przylegającej do kościoła plebanii. Z obrońców zginęły cztery osoby, kilka było rannych, w
tym proboszcz parafii ks. Witold Kowalski. Tych, którzy się
wcześniej poddali, ok. 80 osób,
rozstrzelano i dobito bagnetami.
Prezydent Polski złożył również wieniec na cmentarzu w
Ołyce pod Łuckiem i odwiedził
tereny, gdzie niegdyś znajdowała się wieś Kolonia Pokuta, a
obecnie są pola uprawne. Prezydent złożył wieniec przed łanem
zboża, modląc się przy drodze.
Andrzej Duda na cmentarzu w Ołyce zaapelował do
władz Ukrainy, by przywrócona została możliwość ekshumacji ofiar mordów. Zaznaczył
on, że 11 lipca w Polsce będzie
obchodzony Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego na Polakach na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów. Prezydent podkreślił,
że jest to bardzo smutna data
dla wielu polskich rodzin, które
w 1942, 1943, 1944 straciły na
Wołyniu swoich najbliższych.
Szacuje się, że było to około
100 tys. Polaków, którzy wtedy zostali tutaj zamordowani.
Nie byli to żołnierze, lecz zwykli
ludzie: rolnicy, którzy uprawiali ziemię, całe rodziny: kobiety,
dzieci, starcy.
„To była czystka etniczna.
Tak byśmy to dziś nazwali. Po
prostu chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć.
Takie decyzje zostały wówczas
podjęte na szczeblu politycznym
przez ukraińską organizację
OUN-B, zlecone do wykonania
UPA, która, niestety, wywiązała
się ze swojego zadania”.
Ideolodzy i wykonawcy tych
bestialskich czynów we wła-

snych dokumentach planową
eksterminację Polaków określali mianem „akcji antypolskiej”.
„Zbrodnia Wołyńska to
straszna karta w historii narodów – polskiego i ukraińskiego,
naznaczona cierpieniem i wzajemnymi głębokimi urazami.
Potem następstwem tego były
z kolei polskie akcje odwetowe,
w których ginęli zwykli ludzie,
Ukraińcy, zwykli rolnicy” – dodał prezydent. Wyraził przy tym
pogląd, że „dysproporcja tego, że
na Wołyniu zginęło około 100
tys. Polaków i około 5 tys. Ukraińców jest rażąca. Ona rzeczywiście robi ogromne wrażenie. To
jest prawda historyczna”.
Jednocześnie mówiąc te
słowa prezydent zaznaczył, że
przyjechał do Ołyki „nie po to,
żeby wypomnieć. Jestem tutaj
dzisiaj po to, żeby się przede
wszystkim modlić”.
Andrzej Duda podczas swojego pobytu na Wołyniu akcentował, że „musimy nasze relacje
opierać na prawdzie. Po prostu
trzeba ją przyznać. Nie może
być mowy o żadnej zemście.
Oczywiście, jest mowa o bólu.
Ból będzie trwał, ale wierzę w to,
że czas, który leczy rany, zabliźni także i te straszne rany, które
pozostały w sercach: po jednej, i
pewnie, po drugiej stronie także” – powiedział.
Nawiązując do skierowanego
do władz Ukrainy nawoływania
wznowienia ekshumacji ofiar bestialskich mordów Andrzej Duda
powiedział, iż chciałby, aby „każdy z tych Polaków, którzy kiedyś
zostali zamordowani i leżą w tej
ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko. Żeby był oznaczony w
miejscu, w którym spoczywa”.
(…) „Chciałbym, żeby władze
Ukrainy na to pozwoliły, chciałbym, żeby Instytut Pamięci Narodowej, chciałbym, żeby inne
instytucje odpowiedzialne w tym
zakresie mogły przeprowadzić
stosowne prace, aby można było
sprawdzić nie tylko w archiwach,
ale aby można było to także w

Archiwum

Czcząc pamięć pomordowanych na Wołyniu rodaków, 8 lipca, przed
zbliżającą się 75. rocznicą Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku,
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku wziął udział we Mszy św. w
intencji ofiar mordu, koncelebrowanej przez metropolitę lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i ordynariusza diecezji
łuckiej biskupa Witalija Skomarowskiego. Prezydent przekazał na
ręce biskupa krzyż poświęcony pamięci pomordowanych Polaków.
Andrzej Duda oddał również symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa
na terenach nieistniejących już dzisiaj polskich wsi na Wołyniu oraz
złożył wieniec na cmentarzu – w miejscu bezimiennego pochówku w
zbiorowej mogile zamordowanych Polaków.

PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA
PRZY ŁANIE ZBÓŻ SKŁADA WIENIEC –
HOŁD PAMIĘCI LUDZI I WSI, KTÓRYCH
NIE POZOSTAŁO ŚLADU…

sensie fizycznym ustalić”.
W niedzielę, 8 lipca, w Warszawie oddano hołd pamięci
ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Uroczystości na Placu Piłsudskiego zainaugurowano uroczystą zmianą warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, odśpiewaniem hymnu narodowego
oraz złożeniem wieńców. W
imieniu europosła Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie – Związku
Chrześcijańskich Rodzin kwiaty
złożyła Renata Cytacka.
Podczas uroczystości został
odczytany list premiera Mateusza Morawieckiego, w którym
podkreślił on, że ludobójstwo na
Wołyniu pozostaje wciąż niezagojoną raną, która jest tym bardziej otwarta, że przez lata była
zapomniana. Premier w swym
liście zadeklarował również godne upamiętnienie ofiar Rzezi
Wołyńskiej.
Przemawiając do zebranych
Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, m.in. powiedział: „Nie o zemstę, lecz o
pamięć wołają ofiary. Warunkiem przebaczenia jest stanięcie w prawdzie. I my jesteśmy
gotowi przebaczyć, niech tylko
druga strona stanie w prawdzie,
bo prawda wyzwala”.
Zabierając głos bliscy ofiar
ludobójstwa na Wołyniu również nawoływali do mówienia
prawdy, wyznania skruchy oraz
podkreślali to, jaką wagę ma dla
nich odnalezienie miejsca mordu krewnych i godnego ich pochowania.
DOPÓKI ŻYWA JEST
PAMIĘĆ, HISTORII
NIE DA SIĘ ZAKŁAMAĆ
Prezydent Ukrainy Petro
Poroszenko w niedzielę, 8 lipca, przybył do polskiego Sahrynia, gdzie oddziały AK i Batalionów Chłopskich 10 marca
1944 roku dokonały pacyfikacji
miejscowej ludności ukraińskiej.
Składając wieńce przy tablicach

upamiętniających
zabitych
mieszkańców tej miejscowości,
w otoczeniu rodaków i powiewających ukraińskich sztandarów prezydent Poroszenko powiedział: „Jesteśmy przeciwni
jednostronnym ocenom politycznym wspólnej przeszłości,
ponieważ to nie sprzyja procesowi naszego historycznego pojednania”.
Ta wizyta głowy Ukrainy,
która nie była zbieżna z rocznicą dokonanej pacyfikacji, miała
wyraźnie służyć pokazaniu tego,
że Ukraińcy również ucierpieli
od Polaków.
W ramach walk z pozostającymi na terenie Polski oddziałami UPA oraz w akcjach odwetowych na terenie obecnej
Ukrainy, szacuje się, że zginęło około 10-12 tys. Ukraińców.
Nawet mając bogatą wyobraźnię, trudno jest mówić, jeżeli w
ogóle jest możliwe takie określenie, o „równowadze” dokonanych zbrodni.
***
Wraz ze zbliżaniem się frontu rosyjsko-niemieckiego na tereny Ukrainy, szczególnie na
Wołyniu, nasiliły się zbrodnicze działania tzw. bojowników
Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA), skierowane na eksterminację polskiej ludności. W okresie od lutego 1943 roku do lutego 1944 roku wymordowano
– według różnych danych – ponad 100 tysięcy Polaków (4060 tys. na Wołyniu; 20-40 tys.
w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na terenie dzisiejszej Polski).
Ukraińska strona szacuje, że
w walkach z oddziałami polskiej
samoobrony i AK, zginęło około
10-12 tys. bojowników z UPA.
Mówi się też o 20 tys. Prawda, w
tej liczbie są też rodziny ukraińskie lub polsko-ukraińskie, których członkowie zostali zamordowani przez nacjonalistów za
to, że pomagali uciec lub ukrywali Polaków.
Rzeź ludzi i palenie wsi roz-
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„NIE O ZEMSTĘ, LECZ
O PAMIĘĆ WOŁAJĄ
OFIARY. WARUNKIEM
PRZEBACZENIA JEST
STANIĘCIE W PRAWDZIE.

poczęły się w powiatach: Sarneńskim, Kostopolskim, Rowneńskim i Zdołbunowskim,
przenosząc się kolejno na Dubieniecki, Łucki, Horodowski, Kowelski, Włodzimierski.
Cały Wołyń przeżywał ogromną tragedię, kiedy to żyjące
od dziesiątków lat obok siebie
wsie polskie i ukraińskie stały
się wrogimi twierdzami.
Apogeum zbrodni przeciwko
Polakom nastąpiło latem 1943
roku. Już 11 lipca bojówki zaatakowały ponad 100 miejscowości. W niedzielę miejscem rzezi stały się kościoły. W Porycku
po Mszy św. zabito 300 ludzi, w
sierpniu w Woli Ostrowieckiej
pozbawiono życia ponad 500, a
w Ostrowkach – ponad 400 Polaków. Napadano na wsie także
w nocy wycinając ludność, paląc
domy, aby ani śladu nie pozostało po ludziach.
Rzeź Wołyńska pozostaje
jednym z najtrudniejszych tematów w najnowszej historii
polsko-ukraińskiej. Przemil-

czanie w ciągu dziesiątków lat
tematu zbrodni nacjonalistów
ukraińskich, określonej przez
jednego z księży jako „zabijanie po raz drugi”, nie mówienie o powojennej operacji „Wisła”, przeprowadzonej przez
Polskę Ludową, w ramach której niszcząc bandy UPA, poddawano również wysiedleniu
całe wsie ukraińskie – to wątek
ciągle żywy, bowiem nienazwana prawda nie daje możliwości
przyznania się do winy i poproszenia o przebaczenie.
W uchwale Senatu RP jest
zapisane, że wydarzenia na Wołyniu w latach 1943-1944 miały
charakter czystki etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa.
Strona ukraińska nie chce przyznać tego sformułowania, jak
też nie chce uznać zapisu IPN.
Od kwietnia ubiegłego roku,
kiedy został zlikwidowany nielegalnie ustawiony pomnik UPA w
Hruszowicach w powiecie przemyskim, władze Ukrainy wydały
zakaz ekshumacji ofiar mordów
dokonanych na Polakach.
Czy władzom Ukrainy wystarczy godności i odwagi, by
uznać fakty, przyznać prawdę i
pozwolić potomkom ofiar Rzezi Wołyńskiej mieć mogiły swoich bliskich, na których mogliby
zapalić znicze i odmówić modlitwę? Jest to trudne pytanie, biorąc pod uwagę obecną postawę
zarówno poszczególnych środowisk, ukraińskiego IPNu, jak i
władz.

PRENUMERATA
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.

Z okazji Jubileuszu 75-lecia słuchaczce
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Władysławie WYSOCKIEJ najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia i aktywności
społecznej na długie lata, wszelkiej pomyślności w każdej chwili i na każdym kroku, miłości
i szacunku od najbliższych oraz stałej opieki Matki
Boskiej Ostrobramskiej
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Następny numer „Naszej Gazety”
ukaże się 26 lipca 2018 r.
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Szkoła, która przygotowała nas
do samodzielnego życia
Był rok 1961. W lokalu Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej w Nowej Wilejce z niecierpliwością czekałam
ogłoszenia listy tych, co zostali przyjęci na studia nauczania początkowego z polskim językiem wykładowym.
Każdy z nas się cieszył słysząc swoje nazwisko wśród tych, którzy dostali się na naukę. Tego roku 50
dziewcząt i 11 chłopców zostało studentami Szkoły Pedagogicznej. Mieliśmy po kilkanaście lat, byliśmy
oderwani od swych rodziców, rodzinnego domu, jeszcze tak niesamodzielni... Potrzebowaliśmy stałej troski i opieki wykładowców. Więc ten ciężar spadł na barki wychowawców: grupy A – Wacława Mozyry i
grupy B – Haliny Kulbickiej. Dziś każdy z nas jest im wdzięczny za rodzicielską troskę i przyjacielski stosunek do nas. Nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale też praktycznie każdego dnia omawiali z nami
nasze postępy (lub trudności) w nauce, udzielali rad każdemu, kto ich potrzebował w codziennym życiu.
Chciałabym po tylu latach przypomnieć naszych wykładowców i wyrazić im serdeczną wdzięczność w imieniu moich kolegów i koleżanek, podziękować całemu zespołowi pedagogów, którzy nas
uczyli, kształtowali. Szczególnie Irenie Mozyro, Apolonii Skakowskiej oraz innym, którzy przekazali
nam gruntowną wiedzę i przygotowali do samodzielnego życia. Przypominam, jak pani Irena Mozyro mówiła nam, że obok naszej podstawowej pracy nauczyciela, musimy być krzewicielami kultury
na wsi, udzielać się społecznie.
Większość moich koleżanek po Szkole Pedagogicznej zdobyła wyższe wykształcenie. To: Teresa
Raczycka, Maria Mińkowska, Monika Pażusińska, Walentyna Grablewska, Longina Dawydowicz i
inne, które pracowały jako nauczycielki w szkołach na Wileńszczyźnie.
A nasi chłopcy po studiach wyższych zostali prawnikami i obejmowali wysokie stanowiska w sądach, redakcjach gazet i radia litewskiego, gminach, jak, na przykład, Józef Tomaszewicz, Zbigniew
Balcewicz, Piotr Pietkiewicz...
Czas szybko mija, jesteśmy już w sędziwym wieku, ale z sentymentem wspominamy naszą Wileńską Szkołę Pedagogiczną, studia w języku polskim oraz naszych wykładowców, którzy jeszcze są
wśród nas, jak i tych, którzy odeszli na zawsze. Doceniamy to, że potrafili nas przygotować do samodzielnego życia, dbali o nasze wychowanie patriotyczne. Kończąc te wyrywkowe wspomnienia z lat
1961-1965, pochylam czoło przed nimi.
LEOKADIA DROZD,
ABSOLWENTKA XX PROMOCJI, LATA STUDIÓW 1961-1965
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Wileński Rejonowy
Oddział ZPL
w 74. rocznicę operacji
wyzwolenia Wilna
„OSTRA BRAMA”
zaprasza mieszkańców
Wileńszczyzny
w piątek, 13 lipca br.
do wzięcia udziału w tradycyjnym
Wiecu Pamięci
przy pomniku w Krawczunach
- miejscu bitwy Armii Krajowej
z hitlerowskim najeźdźcą.
Uroczystość poprzedzi Msza św.
w intencji bohatersko walczących
o wolność Ziemi Wileńskiej żołnierzy AK,
która rozpocznie się o godz. 15.00.
O godz. 14.00
od Domu Kultury Polskiej w Wilnie
do miejsca uroczystości odjedzie autokar.
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

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.

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

