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Z dyplomami –
w świat

SZCZĘŚLIWI ABSOLWENCI UWB

W ubiegłym tygodniu, 20 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość dyplomatorium
2018 roku Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tegoroczne wręczanie dyplomów było szczególne,
bowiem po raz pierwszy otrzymali je również studenci europeistyki, która przed trzema laty została otwarta
na filii jako trzecia specjalność obok licencjackich studiów ekonomiki i informatyki oraz magisterskich z
ekonomii.
Licznie zebranych na sali
absolwentów, przedstawicieli
ich rodzin oraz gości po uroczystym wkroczeniu pocztu
sztandarowego i władz uczelni witała dziekan Wydziału Informatyczno-Ekonomicznego
prof. Mieczysława Zdanowicz.
Pani dziekan, witając gości,
wśród których była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
na Litwie Urszula Doroszewska oraz prorektor ds. rozwoju
i współpracy międzynarodowej
Uniwersytetu w Białymstoku,

dr hab. Mariusz Popławski,
przedstawiła też zebranym
duszpasterza akademickiego
filii ks. Ronalda Kuźmickiego.
Profesor niezwykle serdecznie
witała również obecnych dyrektorów gimnazjów, z którymi, jak zaznaczyła, filia nawiązała ścisłą współpracę.
Mówiąc o tegorocznej promocji wydziału, pani dziekan
odnotowała ważny szczegół:
po raz pierwszy dyplomy licencjackie z orzełkiem otrzymają
absolwenci europeistyki. Przed

trzema laty zainicjowany kierunek, do którego tworzenia
prof. Mieczysława Zdanowicz
osobiście się przyczyniła (szykowała programy i plany studiów na Wydziale Prawa UwB
na kierunku europeistyka, które zostały bardzo dobrze ocenione podczas akredytacji i z
nieznacznymi zmianami zastosowane w Wilnie) cieszy
się popularnością – dyplomy o
ukończeniu studiów licencjackich otrzymuje 20 młodych ludzi. Ogółem, jak zaznaczyła

dziekan, dyplomy zostaną wręczone 58 absolwentom: z dziewiątej promocji informatyków
i ekonomistów odpowiednio
9 i 14, trzeciej promocji studiów magisterskich z ekonomii
– 15. W ciągu minionych 11
lat dyplomy UwB otrzymało
678 osób. Jest to dostatecznie
mocny zastrzyk młodej inteligencji dla społeczności polskiej
na Litwie.
Prof. Mieczysława Zdanowicz podkreśliła również to, że
miniony rok akademicki był

również pomyślny dla wydziału ze względu na podpisanie
umowy przez rektora uczelni
Roberta Ciborowskiego z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego RP
Jarosławem Gowinem, która
zapewni dofinansowanie w
wysokości prawie 19 mln złotych na remont i rozbudowę
budynku należącego do filii w
Wilnie, przy ul. Makowej 22.
Pomoże to rozwiązać wydziałowi najbardziej palący problem – spełnienie wymogów
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Z dyplomami – w świat
co do posiadania przez uczelnię
odpowiedniej bazy materialnej.
Zwracając się do absolwentów pani dziekan powiedziała,
że po otrzymaniu dyplomów nastaje czas znalezienia zastosowania dla swojej wiedzy, bo inaczej
ona traci sens. Nawoływała nie
tracić więzi z uczelnią i uczestniczyć w działalności klubu absolwentów, który powstał w tym
roku oraz być dumnym z tego,
że byli studentami UwB.
Zabierający głos prorektor Mariusz Popławski odnotował wagę uczelni i posiadania
dyplomowanych specjalistów
dla środowiska intelektualnego Polaków na Litwie. Gratulu-

jąc i składając wyrazy uznania w
imieniu swoim oraz rektora UwB
Roberta Ciborowskiego, profesor
podkreślił to, że „zdobyta wiedza
i umiejętności będą procentowały w przyszłości. Dobry start –
te studia pomogą wam rozwinąć
skrzydła – wierzę w to”.
Z kolei przemawiając do zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska zaznaczyła, że Państwo Polskie
wspiera rozwój oświaty na Litwie, budowanie elit poprzez
kształcenie wyższe w języku polskim. Przyznane środki na rozbudowę budynku filii pozwolą
zapewnić studia w dobrych warunkach. Ambasador podzięko-

wała również pani dziekan za jej
działalność. Gratulując studentom podkreśliła, że dobre stosunki pomiędzy Polską i Litwą,
współpraca będą sprzyjały znalezieniu miejsc pracy.
Gratulacje absolwentom
składał również obecny na uroczystości dyrektor DKP, społeczny doradca premiera Litwy ds.
mniejszości narodowych Artur
Ludkowski.
Przystępując do najbardziej
uroczystej chwili – wręczania
dyplomów – pani dziekan szczególnie wyróżniła tych, którzy w
ciągu lat nauki spełniali wszystkie wymogi i uzyskali bardzo dobrą średnią oraz obronili świet-

Symbol heroicznej walki

Jerzy Karpowicz

KOMBATANCI NADAL W SZEREGU

W dniu 13 lipca przy krzyżu
i kamieniu pamiątkowym pod
Krawczunami po raz kolejny
oddano hołd żołnierzom Armii
Krajowej, którzy tu, w okolicach wsi Krawczuny, Płocieniszki, Nowosiołki stoczyli ostatnią
bitwę operacji „Ostra Brama”.
Była to krwawa potyczka z wycofującymi się z Wilna oddziałami pod dowództwem generała Reinera Stahela. Podczas
zaciętej walki zabito i wzięto do
niewoli ponad tysiąc niemieckich żołnierzy. Na polu walki
poległo 79 żołnierzy AK wraz z
dowódcą I Brygady Wileńskiej
Czesławem Grombczewskim
„Jurandem”, kilku zaginęło bez
wieści, a kilkudziesięciu zostało rannych. W bitwie tej brali
udział żołnierze II Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich
AK mjr. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”: I Brygady
Wileńskiej, IV Brygady Nowogródzkiej „Narocz”, 23 Bryga-

dy Brasławskiej oraz oddziału
„Żejmiana”.
Wbrew decyzjom polityków
wielkich mocarstw, którzy przesądzili o losach ich Ojczyzny, jej
granicach, żołnierze AK tocząc
walki o wyzwolenie ojczystej ziemi wierzyli, że przelana krew i
oddane życie będą mocniejszym
argumentem niż tajne układy.
Jednak historia potoczyła się inaczej i ci, którzy walczyli z okupantami w ciągu pięciu wojennych
lat, widzieli śmierć i poniewierkę
swego narodu, zostali na długie
lata przez „zwycięzców” skazani
na więzienia, łagry, zesłania i…
zapomnienie. W przypadku operacji „Ostra Brama”, bitwy pod
Krawczunami oficjalnie trwało
ono do 1989 roku. We wrześniu
tego roku staraniem miejscowej
ludności polskiej, która wbrew
wszystkiemu pamięć zachowała,
ustawiony został krzyż i pomnik
– symbol pamięci i wierności tej
ziemi, jej synom.

Z inicjatywy Wileńskiego
Rejonowego Oddziału ZPL już
po raz 23. tego roku przy tym
symbolu walki synów Ziemi
Wileńskiej o swą kresową ziemię odbył się uroczysty wiec
i apel poległych. Przybyli weterani AK, których, niestety, z
każdym rokiem szeregi się przerzedzają. Tego lipca obecni byli
dwaj uczestnicy ostatniej bitwy
operacji „Ostra Brama” – panowie Zygmunt Krzymowski i Ireneusz Hurynowicz. Wilnianie
przybyli tu, by oddać hołd towarzyszom broni i swemu dowódcy. Tego roku przybyła też z
Gdańska, by oddać cześć pamięci Ojca porucznika Witolda Kisiela – dowódcy 23. Brasławskiej
Brygady AK jego córka Bożena
Kisiel. Od kilku lat w uroczystościach, obok przedstawicieli
społeczności polskiej na Litwie,
Ambasady RP w Wilnie, harcerzy biorą też udział uczestnicy
rajdu motocyklowego z Nasiel-

nie prace. Pięcioro absolwentów
otrzymało dyplomy licencjackie
z wyróżnieniem: Justyna Tupikowska (europeistyka, średnia
4,92), Andrzej Masewicz (europeistyka, 4,85), Stefan Mieczkowski (informatyka, 4,85),
Łukasz Kamiński (europeistyka, 4,84) i Edgar Nowogrodski
(informatyka, 4,80).
Magisterskie studia z wyróżnieniem ukończyły Daria Pilarczyk (średnia 4,97) oraz Elżbieta Jasińska (średnia 4,84).
Po otrzymaniu świadectw
nastąpił tradycyjny moment
rzucania w górę biretów.
Dziękując uczelni i wykładowcom, zabierający głos magistrzy Daria Pilarczyk i Dariusz Kadewicz
podkreślili, że „doceniają możliwość nauki w języku ojczystym,
która stanowi powód do dumy”.

Wykonanie „Gaude, Mater Polonia” wieńczyło dyplomatorium.
Na uroczystości zostali też
wyróżnieni ci absolwenci, którzy aktywnie uczestniczyli zarówno w działalności naukowej,
jak też społecznej, kulturalnej,
sportowej na uczelni. Dziekan
wyraziła uznanie tym, którzy
potrafili osiągać zarówno doskonałe wyniki w nauce, jak i
być aktywnymi studentami.
Wspólne zdjęcie i morze
kwiatów dla wykładowców i
dyplomowanych specjalistów
kończyło uroczystość. Przypomnieć warto, że od 1 sierpnia
rozpocznie się II etap rekrutacji
na studia. Wydział Informatyczno-Ekonomiczny Filii UwB w
Wilnie czeka na młodzież żądną wiedzy.
JANINA LISIEWICZ

ska. To z jego okolic pochodzi
poległy pod Krawczunami kapitan Czesław Grombczewski.
Historia, która przed 74 laty połączyła Nasielsk i Wilno ma swą
kontynuację w pielęgnowaniu
wspólnej pamięci.
Pamięci jakże „niełatwej”,
przez dziesiątki lat zakłamywanej i tak na dobrą sprawę
nawet dziś niedopowiedzianej
do końca.
O tej trudnej prawdzie Kresów, ich obywatelach, którym
historia i jej wielcy architekci
pozwolili jedynie umierać za
swoją ziemię, mówił w homilii
ksiądz Henryk Naumowicz podczas Mszy św., którą koncelebrowali wraz z nim ksiądz profesor
Tadeusz Krahel i ks. dziekan Józef Aszkiełowicz.
Ksiądz Henryk poruszył jakże bolesny, wymagający uzmysłowienia i prawdziwej oceny odcinek dziejów tych ziem,
którego weryfikacja wciąż zbyt
często jest dostosowywana do
poprawności politycznej, kolejnych sojuszy czy zagrożeń.
Dziś spadkobiercy tych, co
walczyli o tę ziemię z bronią w
ręku, składają kwiaty i zapalają znicze na ich grobach, bo
taki jest zew ich serca, jak podkreślił w swym przemówieniu
podczas uroczystości europoseł,
przewodniczący AWPL-ZChR,
prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL Waldemar Tomaszewski. Zew, który nakazuje
wbrew zmieniającym się sytuacjom i dziejów zawierusze nie
zapominać o naszych bohaterach. Bez oglądania się na nikogo robić swoje.
O tym, że Macierz pamięta
dziś o tych, co na Kresach walczyli o wolną, suwerenną Polskę świadczyły listy, jakie do
uczestników uroczystości skierował premier RP Mateusz Morawiecki oraz, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, sekretarz
stanu Adam Kwiatkowski.
W swoim liście premier Morawiecki m.in. napisał: „Operacja
„Ostra Brama” to ważny, ale mało

znany epizod II wojny światowej.
(…) Bohaterstwo żołnierza polskiego, walczącego o wyzwolenie miasta, nie wpisywało się w
uzgodnione przez światowe potęgi granice nowego europejskiego porządku. (…) Postawa oddziałów AK na Wileńszczyźnie
– symbol wierności ideałom oraz
niezłomnej postawy Polaków w
obliczu totalitaryzmu i barbarzyństwa okupantów – stała się
przyczyną niemal natychmiastowych represji komunistycznych. Żołnierze i dowódcy byli
skazywani na karę śmierci lub
długotrwałe więzienia. Pamięć
o ich prawdziwych czynach objęta była cenzurą i zmową milczenia”. Czyniąc ukłon w stronę tych, co tę zmowę milczenia
skutecznie pokonują, premier
zaznaczył: „Chciałbym podziękować przedstawicielom ZPL
za organizację wiecu pamięci, poświęconego wydarzeniom
sprzed 74 lat. Polska mniejszość
na Litwie trwa i funkcjonuje, między innymi, dzięki kultywowanej pamięci i tradycji narodowej.
Mój rząd będzie państwa w tym
wspierał”.
W liście przysłanym w imieniu prezydenta RP Andrzeja
Dudy znalazły się też takie słowa: „Bitwa pod Krawczunami
pozostanie na zawsze symbolem heroicznej walki Armii Krajowej o wyzwolenie Wilna latem 1944 roku podczas operacji
„Ostra Brama”. W roku setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspomnienia
wydarzeń sprzed 74 lat skłaniają
nas do głębokiej refleksji nad losami Polaków na tej ziemi oraz
do oddania szacunku poległym
w boju o wolną Polskę”.
Pełen powagi i czci poległym
i pomordowanym Apel bohaterów Kresów, koncert pieśni
patriotycznych i wojskowych z
udziałem zespołów: „Ballada”,
„Kresowy płomień” i „Przyjaciółki” oraz żołnierski poczęstunek wieńczyły uroczystość.
JANINA LISIEWICZ
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Zułów nie będzie miejscem pamięci narodowej?
W ciągu kilkunastu lat Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie
włożył wiele wysiłku i starań w zabezpieczenie i uporządkowanie
miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie, realizację
idei przekształcenia go w miejsce pamięci narodowej. Zarząd
Główny angażował do tych działań członków poszczególnych
oddziałów i kół, aktywną młodzież.
Cieszymy się z tego, co się
udało zrobić: usunięcia pozostałości ferm kołchozowych, zasadzenia krzewów dekoracyjnych i
drzew, ustawienia kamienia pamiątkowego, zasadzenia dębowej Alei Pamięci Narodowej z
ustawieniem stel upamiętniających ludzi i wydarzenia mające
nieprzemijające znaczenie w naszej historii, dziejach całego narodu polskiego i Wileńszczyzny.
To tu wspólnie przeżyliśmy
wraz z rodakami wiele wzruszających chwil, doznawaliśmy patriotycznych uczuć, odczuwaliśmy dumę z dokonań przodków
i naszych działań – kontynuujących sztafetę pokoleń. Tu spotykaliśmy się w ciągu kilkunastu
lat jako liczna polska rodzina,
obchodząc dzień urodzin Mar-

szałka w grudniu, oddając honor
wskrzesicielu Państwa Polskiego
w kolejne rocznice jego śmierci
w maju, obchodziliśmy Święto
Wojska Polskiego.
Mamy satysfakcję z tego, że
nigdy nie brakowało chętnych
do udziału w uroczystościach,
odwiedzenia Zułowa. Świadczy
to o tym, że wysiłek ZG ZPL nie
poszedł na marne i dobrze służył polskiej sprawie, konsolidacji społeczności polskiej. Co
prawda, uczucie należycie realizowanego celu przyćmiewało to, że, niestety, w ciągu minionych lat podejmowane przez
nas kroki i działania nie doczekały się praktycznie należytego
wsparcia od urzędów i organizacji, które nawet mają w swych
założeniach zadania wspierania

i rozwijania takich idei. Wręcz
odwrotnie, to stamtąd docierały
do nas pomówienia i nieprawdziwe informacje, jakby komuś
specjalnie zależało na tym, by
zamiary przekształcenia Zułowa
w godne miejsce pamięci narodowej nigdy nie zostały zrealizowane.
A ostatnio podejmowane
czynności szkalowania i izolowania Zarządu Głównego ZPL
i prezesa Związku od podejmowania decyzji i działań, czynią
dalsze kontynuowanie prac i realizowanie planów w Zułowie
praktycznie niemożliwymi. Nie
są realizowane również zaplanowane inicjatywy dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, z którym to miejsce
ma szczególną więź. W takiej

BIAŁO-CZERWONE FLAGI ZOSTAŁY ŚCIĄGNIĘTE…

sytuacji biało-czerwone flagi –
symbolizujące jubileuszowy rok
– zostały ściągnięte z masztów.
Niestety, Zułów dziś nie jest gotowy na przyjęcie gości, bowiem
jego stan nie odpowiada funkcji
jaką w założeniu ma spełniać.
Poczuwając się do odpowiedzialności za godne prezentowanie miejsca urodzin Marszałka,
uprzejmie prosimy kierowników

wycieczek i grup podróżujących
śladami Józefa Piłsudskiego w
miarę możliwości nieplanowanie wizyt w Zułowie i nie organizowania tu uroczystości.
O dalszym losie tego terenu
jego właściciel – Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie –
zadecyduje w późniejszym okresie, o czym poinformujemy na
łamach „N.G.”.

Trzymajmy się razem
22 lipca, w niedzielę, w miasteczku Turmont odbył się
XIV Festyn Kultury Polskiej „Trzymajmy się razem” organizowany
przez Jezioroski Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie.
Tradycyjnie został on zainaugurowany Mszą św. w turmonckim
kościele pw. Serca Jezusowego, którą swym śpiewem uświetniła
schola z Podbrzezia „Randeo Anima”.
Po modlitwie uczestnicy Festynu – członkowie Oddziału
oraz goście – udali się na cmentarz w Bartkiszkach. Tu, przy
ustawionym przed kilkoma laty,
przy wsparciu Zarządu Głównego ZPL i czynnym udziale prezesa Związku Polaków na Litwie
Michała Mackiewicza, pomniku
na zbiorowej mogile młodych patriotów-Polaków, którzy zostali
zamordowani przez miejscowych
litewskich pomagierów hitlerowskich okupantów podczas II
wojny światowej, odśpiewaliśmy
„Rotę” i Anioł Pański. W uroczystości uczestniczył proboszcz naszej parafii, ksiądz Jonas Mačiulis.
Tego dnia pożegnaliśmy naszego
duszpasterza, który opuszcza pa-

POPISY KAPELI „SUDERWIANIE”

rafię, wręczając mu kwiaty i dziękując za bycie razem.
Program koncertowy Festynu odbył się w Domu Kultury
w Turmoncie, w budynku, w
którym jest też siedziba Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL.
Występy zespołów poprzedziło przywitanie gości. Jak
zwykle serdecznie witaliśmy
wieloletnią prezes Oddziału
Weronikę Bogdanowicz. Cieszyliśmy się również z tego, że
na nasz Festyn przybyła nowo
wybrana wiceprezes ZPL Edyta Tamošiūnaitė, która nie skąpiła uczestnikom święta życzliwych słów. Swą obecnością nasz
Festyn zaszczycili też wicemer

rejonu jezioroskiego Arnoldas
Abramavičius.
Jak już nieraz podkreślaliśmy, Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL jest organizatorem świąt i imprez, na które
zaprasza nie tylko rodaków,
ale też miejscowych mieszkańców różnych narodowości,
w ten sposób nie tylko jednocząc miejscowych mieszkańców, ale też promując polską
kulturę, która na tych terenach nie jest obca, pomimo
wielkich zmian w składzie
narodowościowym ludności,
spowodowanych zarówno powojenną tzw. repatriacją ludności polskiej do Macierzy, jak
i intensywnej migracji do Wil-

WICEPREZES ZPL EDYTA TAMOŠIŪNAITĖ WRAZ Z PREZES ODDZIAŁU
TERESĄ NARKEVIČIENĖ

na i innych większych miast.
Koncert prowadziła Katarzyna Szydłowska. Mieliśmy
też okazję wysłuchać w jej mistrzowskim wykonaniu trzech
piosenek. Zrobiła prawdziwą furorę – laureatka Konkursu Piosenki do słów Agnieszki Osieckiej podbiła serca widzów.
Wielkie brawa zbierały zarówno zespoły przybyłe z rejonów szyrwinckiego i
wileńskiego, jak też miejscowi wykonawcy. Zmieniały się
na scenie niczym w kalejdoskopie, prezentując widowni charakterystyczne dla nich
style wykonania, różnorodny
repertuar: „Czerwone Maki”
z Jawniun, „Randeo Anima”
z Podbrzezia, kapela „Suderwianie”, oczywiście, z Suderwy,
miejscowe kolektywy „Gabija”,
„Srebrne Pasemko”, „Retro” ze
Smołw, grupa taneczna „Vivo”,
uczniowie szkółki języka polskiego „Uśmiech” działającej
pod opieką ZPL – oferowały widzom wiele miłych chwil. Tak
samo jak i solistki: wspomniana

urocza prowadząca oraz Anna
Łotoczko-Sukielienė, Wiera
Pupel, Witalija Vinciūnaitė
oraz najmłodsza uczestniczka
koncertu Inessa Łotoczko.
Po koncercie zespołom zostały wręczone dyplomy, kwiaty i...
wiejskie sery – nasz turmoncki
specjał. Uczestnicy Festynu mieli również okazję podziwiać prace uczniów Turmonckiej Szkoły Podstawowej (uczęszczają do
niej również uczniowie „Uśmiechu”), którzy pod kierunkiem
nauczycielki Giedrė Mičiūnienė
wykonali 100 lalek w oryginalnych strojach na cześć 100-lecia
odrodzenia niepodległości Litwy.
Po koncercie na wszystkich
czekał poczęstunek, za pomoc
w przygotowaniu którego serdeczne podziękowanie należy
się Ilonie Wejkszy.
XIV Festyn dobiegł końca,
jednak jego hasło: „Trzymajmy
się razem” jest ciągle aktualne...
TERESA NARKEVIČIENĖ,
PREZES JEZIOROSKIEGO
ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL
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Szkoła nauczycieli
SAMOSTANOWIENIE
Czytając wspomnienia byłych studentów trocko-wileńskiej szkoły pedagogicznej,
obserwując uczestników pierwszego zjazdu, analizując ich wystąpienia ciągle szukałam nici
przewodniej tego zjawiska, jakim była ta szkoła, słowa – klucza. I oto wydaje się, że go mam:
samostanowienie. Samostano-

rzeczywistości, która zaistniała
w pojałtańskim układzie w tej
części Europy i przymusowym
odejściu Polski z tych terenów.
Większość z nich przy każdej
okazji, na różne sposoby i w różnych formach tę polskość starała
się jeżeli nie wyraźnie demonstrować (ale byli też tacy i było
ich wcale niemało), to umiejętnie przemycać pod płaszczyJerzy Karpowicz

wienie nas, Polaków na Litwie.
Podwaliny tego, co mamy dziś: te
przedszkola, szkoły, organizacje,
zespoły, festyny, święta, działalność edytorska i medialna…
Czy to wszystko mogłoby zaistnieć, gdyby wtedy, na przełomie lat 40. i 50., początku piątego dziesięciolecia XX wieku w
zaistniałej sytuacji, kiedy wbrew
decyzjom władz Litwy nie musiano realizować tzw. polityki
internacjonalistycznej Moskwy
i na powrót otworzyć te wszystkie polskie szkoły, które zostały
pośpiesznie zamknięte w zimie
1947 roku – zmieniono w nich
język wykładowy z polskiego na
litewski, powołując się na niski
poziom nauczania z powodu
braku nauczycieli i podręczników. W ponad 300 placówkach
w Wilnie, miasteczkach i wsiach
od Jewja aż po Turmont znów
uczono polskie dzieci w języku
ojczystym. Gdyby wówczas nie
przyszli oni: słuchacze przyśpieszonych kursów, studenci pośpiesznie sformowanych grup w
szkole pedagogicznej, jak długo
i czy w ogóle te szkoły dałoby się
utrzymać? A to właśnie z nich
szły w świat kolejne pokolenia
Polaków, którzy uczyli dzieci,
pracowali w bibliotekach, samorządach, organizacjach, mediach. Pracowali w sowieckiej

•

Za cały okres działalności,
kiedy istniały grupy z polskim językiem nauczania
(lata 1947 - 1973) trocko-wileńska szkoła pedagogiczna przygotowała 1152
specjalistów kształcenia
wczesnoszkolnego dla
szkół z polskim językiem
nauczania.

kiem sowieckiego internacjonalizmu, służyć polskiej sprawie
już choćby tym, że nie zabraniano tej czy innej inicjatywy.
Dziś ktoś z uśmiechem powie: sowieccy Polacy służyli nowej władzy, realizując jej politykę w języku polskim. Sowieci
im na to pozwolili, bo tak było
łatwiej sowietyzować miejscową
ludność polską. I w tym stwierdzeniu też będzie część racji. Ale
to dziś łatwo jest być „bohaterami”, kiedy nie straszy Syberia,
jest wolna niepodzielona Europa, konwencje i karty… Ale przy
całej tej obfitości i demokracji
nijak nie możemy tu, na Litwie,
poradzić, ot, chociażby z oryginalną pisownią nazwisk, składaniem matury z języka polskiego,
wbrew uczeniu się w ciągu 12 lat
w ojczystym języku…
Miejscowi Polacy, m.in. absolwenci trocko-wileńskiej szkoły pedagogicznej w latach 50. i
60. walczyli o istnienie polskich szkół i wygrywali; w latach 70. stoczyli prawdziwą batalię o używanie publicznie i na
łamach prasy nazwy „Wilno”
i „wileński”, a nie „Wilnius” i
„wilniuski” i wygrali. Udowadniali konieczność istnienia polskich grup w ówczesnym instytucie pedagogicznym, kształcących
nauczycieli (matematyków, fizyków, historyków, geografów i
in.) i dopięli swego. Postulowali
o możliwość pisania wypracowania po polsku dla tych, kto chciał
podjąć studia dziennikarskie – i
też wygrali. Polskie dziecięce zespoły ludowe („Wilenka”, „Świtezianka”, „Pierwiosnki” i inne)
– to też było zwycięstwo tamtego
pokolenia…
Przeglądając winiety kolejnych promocji odnajduję nazwiska tych osób, o których pisano

Jerzy Karpowicz

JADWIGA SINKIEWICZ I MICHAŁ TRESZCZYŃSKI – ABSOLWENCI 1971 ROKU
– ZGODNY TANDEM PROWADZĄCYCH

na łamach polskiej gazety w ciągu kilku dziesięcioleci, odnajduję swoich nauczycieli… Nauczycieli tych, którzy podjęli się
w 1989 roku realizować hasła
odrodzenia. Więc to ziarno polskie zaowocowało, nawet w tak
niepodatnej dla polskości glebie, jaką była sowiecka rzeczywistość. O tym, czy miałby kto
zakładać polskie organizacje,
tworzyć inicjatywy, formować
skonsolidowaną polską diasporę na Litwie, gdyby nie było polskich szkół i tych nauczycieli,
możemy jedynie snuć przypuszczenia. Możliwe, że polskości,
tak żywotnej na Kresach, udałoby się przetrwać w szczątkowym
stanie i odrodzenie miałoby
szansę. Jednak, bez wątpienia,
nie na taką skalę.
Stwierdzić musimy jednak
bez nadmiernego patosu: nie,
nie stał się cud, po prostu szkoła,
która zaistniała w tamtej rzeczywistości, wykształciła nauczycieli dla polskich szkół. Równolegle
działał Instytut Nauczycielski.
Te kuźnie kadry pedagogicznej
– prawda, jednemu z uczestników zjazdu wyraz „kuźnia” się
nie spodobał, skojarzył się mu
z sowiecką terminologią... Ale
kucie może też być szlachetne,
trwałe – kiedy z rozpalonego metalu powstaje nowy twór.
Oni mieli niełatwe zadanie –
musieli przejąć sztafetę po tych,
którzy jako nieliczni – często w
bardzo starszym wieku – pozostali tu, na Ziemi Wileńskiej, by
kształcić polskie dzieci. Ale mieli jeden nieodparty atut – wspaniałe wzorce do naśladowania.
Z biegiem lat wielu z nich stawało się wzorcami dla kolejnych
pokoleń. Nie czarujmy się, byli
też wśród nich przebiegli karierowicze, przeciętne postacie
w przeciętnej rzeczywistości…
Ale jeżeli nawet wśród ponad
tysiąca dyplomowanych nauczycieli klas początkowych tych, z
cennego kruszcu, była jedynie
część, to był dobry plon na tym
terenie wyjałowionym przez

•

Działające od roku 1944 Trockie Seminarium Nauczycielskie w 1951
roku przekształcono w Trocką Szkołę Pedagogiczną.

•

We wrześniu 1957 roku przeniesiono ją do Nowej Wilejki i wkrótce
przemianowano w Wileńską Szkołę Pedagogiczną.

•

W okresie od 1947 do 1973 roku placówki te przygotowywały pierwszą powojenną kadrę nauczycielską dla szkół z polskim językiem
nauczania na Litwie.

•

W 1957/1958 roku szkolnym – pierwszym w Nowej Wilejce – w ośmiu
grupach z polskim językiem nauczania rozpoczęło naukę 233 uczniów.
Pracowało z nimi 24 wykładowców.

zmieniające się okupacje, przesuwanie granic, zmiany państwowości, ustroju, ideologii i
dwóch fal dobrowolno-przymusowej tzw. repatriacji.
RANDKA Z KOLEGAMI,
WSPOMNIENIAMI
I MŁODOŚCIĄ
– właśnie tak można w skrócie nazwać I zjazd absolwentów trocko-wileńskiej szkoły
pedagogicznej. Witając zebranych – przybyło około 180 osób
(m.in. z promocji 1955 roku
– 5, 60. – 14, 65. – aż 20, 67.
– 17, 72. – 13 osób) – prowadzący – członkowie grupy organizacyjnej Jadwiga Sinkiewicz
(Kozar) i Michał Treszczyński
– wśród których byli w roli gości kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie
Marcin Zieniewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” Józef Kwiatkowski,
dr Danuta Kamilewicz-Rucińska – autorka wydania „Być nauczycielem Polakiem na Litwie.
Kształcenie w języku polskim
nauczycieli wczesnej edukacji
(1945-2000)” , kierownik wydziału oświaty i sportu samorządu rejonu solecznickiego
Regina Markiewicz, szanowni
wykładowcy: państwo Irena i
Wacław Mozyrowie, Apolonia
Skakowska oraz kolegów – byłych studentów – zapraszali do
wspomnień i miłego spędzenia
wspólnie czasu.
Chwilą ciszy uczczono pamięć tych wykładowców i kolegów, którzy już odeszli, ale po-

PROF. ROMUALD BRAZIS WRAZ ZE SWYMI NAUCZYCIELAMI –
IRENĄ I WACŁAWEM MOZYRO

zostali we wdzięcznej pamięci.
Wspomnieniom towarzyszył
również film-wycieczka nakręcony przez „Wilnotekę” w budynku w Nowej Wilejce przy ul.
Palydovo 29. Przewodnikami w
niej byli Zofia Moroz – studentka, wykładowczyni, żona wielce
szanowanego nauczyciela matematyki Henryka Moroza, wieloletnia wicedyrektor obecnego
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego oraz sygnatariusz Aktu
Niepodległości Litwy, prawnik,
były uczeń szkoły pedagogicznej
Zbigniew Balcewicz.
Atmosferę i treści, jakie niosła placówka na Ziemi Trockiej
i Nowowilejskiej przybliżył zebranym były jej wychowanek –
profesor zwyczajny, doktor nauk
przyrodniczych, pierwszy prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy i inicjator
powstania Polskiego Uniwersytetu w Wilnie Romuald Brazis.
Zwracając się do obecnych
na sali szanownych wykładowców – Ireny i Wacława Mozyrów
– przypomniał, jak piękna pani
od nauk przyrodniczych uratowała go od wyjazdu do kołchozu,
a podając obowiązującą jedynie
słuszną wówczas teorię Darwina
nie zapomniała też wspomnieć
o teorii Morgana, kształtując
w nich, młodych, a faktycznie
14-15-letnich dzieciach, zalążki
krytycznego myślenia… Z kolei
polonista pan Wacław Mozyro
wykładając literaturę twierdził,
że sąd o utworze należy wydawać po jego przeczytaniu, a nie
na podstawie krytyki literackiej.
Zaowocowało to nieoczekiwanie znamiennym incydentem:
działacze komsomolscy, którzy zawitali do szkoły po to, by
skłonić uczniów do wyrażenia
dezaprobaty wobec pisarza Pasternaka i jego utworu „Doktor
Żywago” usłyszeli od jednego
z uczniów, że prosiliby o kilka
egzemplarzy utworu chociażby
na jeden dzień, by poznać go i
wyrazić swoją opinię…
W wystąpieniach byłych
uczniów, m.in. Antoniego Jankowskiego, Anny Aleksandrowicz, Kazimierza Uściły, Władysławy Orszewskiej-Kursevičienė,
Grażyny Siwickiej, Adolfa Kodzia dominowała nuta wielkiej
wdzięczności wykładowcom,
którzy dla nich, w zdecydowanej większości wiejskich dzieci,
otworzyli świat nauki, odkry-
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NAUCZYCIELE
NAUCZYCIELI
Apolonia Skakowska – obecna prezes-dyrektor Centrum
Kultury Polskiej na Litwie im.
St. Moniuszki z trocko-wileńską szkołą pedagogiczną była

związana jako studentka i wykładowczyni. Podczas spotkania
dzieliła się z kolegami i uczniami wspomnieniami o niełatwej,
ale jakże charakterystycznej
drodze (w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu)
do wiedzy, kiedy to, jako młoda
dziewczyna, nieraz musiała pokonać na piechotę odległość z
rodzinnej wsi Nowosiołki (koło
Mickun) do Trok. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela i pracy
w ówczesnej Wileńskiej Szkole
Średniej nr 26, dostała propozycję wykładania w Wileńskiej
Szkole Pedagogicznej: uczyła
kaligrafii, wyrazistego czytania… Z byłymi uczniami wiążą
ją ciepłe wspomnienia – kwiaty
od byłej uczennicy po 46 latach
od ostatniej lekcji były tego potwierdzeniem…
Prawdziwe owacje, wręcz
lawina słów wdzięczności, serdeczne uściski i piękne róże tego
popołudnia były kierowane do
pary małżeńskiej, wykładowców
Ireny i Wacława Mozyrów. Ich
uczniowie, którzy w zdecydowanej większości są już na emeryturze, wielce się cieszyli, że kochanym nauczycielom dopisuje
zdrowie i mogli przybyć na to
spotkanie.
Państwa Mozyrów połączyła Trocka Szkoła Pedagogiczna. Oboje znaleźli się w jej
murach tej samej jesieni – było
to ich pierwsze miejsce pracy.
Ona – wilnianka, mieszkająca w samym sercu miasta, przy
byłej ulicy Józefa Piłsudskiego,
po skończeniu biologii na Uniwersytecie Wileńskim dostała
skierowanie do Trok. Była trochę przerażona, że ze stolicy będzie musiała codziennie docierać do tego małego miasteczka.
W pierwszych miesiącach pracy, jak wspomina pani Irena,
najwięcej trudności miała z terminologią w języku polskim. Z
pomocą przyszła jej starsza koleżanka pani Maria Piotrowicz,
która przyniosła stare polskie

5

ci skończyły studia: syn – inżynieryjne, córka – ekonomiczne.
Udało się im zachować polską
rodzinę. Pani Irena jest dumna z tego, że wraz z prawnuczką, uczennicą polskiej szkoły,
tworzą zgodny tandem, kiedy
akompaniuje na pianinie lubiącej śpiew dziewczynce.

Jerzy Karpowicz

li zawód nauczyciela, jednocześnie dawali wiedzę i uczyli tego, jak ją przekazać swoim
uczniom. Dało się też odczuć
troskę nie tylko o stan oświaty
polskiej na Litwie, ale i kondycję
polskiej społeczności.
O oświacie polskiej na Litwie
w przekroju minionych lat, do
której sukcesów swój osobisty
wkład wnieśli absolwenci szkoły pedagogicznej, mówił na zjeździe i kierował serdeczne słowa
pozdrowień do kolegów prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Porównując pracę nauczyciela do siewcy stwierdził,
że ich siew był udany. To dzięki
ich pracy udało się stworzyć i w
ciągu ponad półwiecza zachować tradycyjny model szkolnictwa polskiego na Litwie. Dziś
możemy się szczycić dążeniem
polskiej młodzieży do zdobywania wiedzy oraz tym, że nasze
szkoły wyróżniają się wychowaniem młodego pokolenia w duchu chrześcijańskich wartości.
W imieniu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
dziękował zebranym za to, że
„podążali drogą nauczycielską”
kierownik wydziału konsularnego Marcin Zieniewicz. Między
innymi konsul stwierdził, że to
dzięki obecnym na sali szkolnictwo polskie na Litwie przetrwało, dzięki tym podstawom, które
założyli swoją pracą, wychowując kolejne generacje. Marcin
Zieniewicz odnotował, że dziś
Polacy na Litwie zajmują dobre
pozycje, a przed ich nauczycielami należy chylić czoła, bowiem
potrafili godnie reprezentować
polską tożsamość.

www.zpl.lt

ZOFIA MOROZ WIELCE SIĘ PRZYCZYNIŁA DO ORGANIZACJI ZJAZDU

podręczniki szkolne i tak problem został rozwiązany… Pani
Irena oprócz studiów przyrodniczych miała też ukończone
technikum muzyczne im. Tallat-Kelpšy. Jej muzyczne zdolności zostały wykorzystane do
szykowania koncertów – uczyła młodzież piosenek polskich,
tych, które znała z rodzinnego
domu. On – chłopak z gospodarskiej rodziny z okolic Nowej
Wilejki, po studiach na polonistyce na Uniwersytecie Leningradzkim przybył również
do Trok, by uczyć dzieci z Wileńszczyzny języka ojczystego
i literatury. A oni z kolei mieli kontynuować sztafetę i przekazywać zdobyte wiadomości i
zamiłowania swoim uczniom,
kolejnym pokoleniom miejscowych Polaków. Pan Wacław zachęcał swoich uczniów do czytania utworów i wyrabiania o nich
swego zdania. Przecież mieli zostać nauczycielami, kształtować
umysły i serca swoich wychowanków, co bez wiedzy i określonej postawy nauczyciela jest
niemożliwe do wykonania. Młodzież, która przychodziła do
szkoły pedagogicznej, jak odnotował pan Mozyro, była chętna
do nauki, szanowała swój język
ojczysty, starała się go dobrze
opanować, poprawnie mówić.
Trzeba tu dodać, że miała przed
sobą wspaniały wzorzec – pięk-

ną polszczyznę swego nauczyciela. A pan Mozyro doskonale
pamięta do dziś swoich wykładowców z ówczesnego Leningradu, panów Maciusowicza i
Obolewicza. To oni, w północnej rosyjskiej stolicy potrafili w
młodym Polaku z Wileńszczyzny ugruntować miłość do języka i literatury polskiej, dali
możność poznać naszą bogatą
spuściznę…
Po raz pierwszy państwo Mozyrowie spotkali się na swojej
pierwszej radzie pedagogicznej
roku szkolnego 1952-1953.
Irena do razu zauważyła przystojnego chłopaka. Po bliższym
poznaniu już wiedziała, że jest
pracowity (pomagał rodzicom
w gospodarce) i dobry. Tego
wystarczyło, by zaistniała między nimi „chemia” – przyjaźń i
miłość. Są razem od 66 lat. Od
dnia poznania się do dziś są ze
sobą praktycznie na okrągło: w
domu i pracy. Na pytanie, czy
takie ciągłe bycie razem nie było
uciążliwe, pani Irena odpowiada zdecydowanie: „nie”. Łączyła
ich rodzina, wspólna praca, ich
uczniowie, zawsze mieli wspólne tematy do rozmów, pomagali sobie nawzajem. Od tamtego pierwszego dnia w Trokach
złączyła ich miłość i szacunek
i to jest ich recepta na piękne,
zgodne, długie życie i szczęście rodzinne. Ich własne dzie-

OCALIĆ
OD ZAPOMNIENIA
Obecni na I zjeździe absolwentów trocko-wileńskiej szkoły pedagogicznej byli zgodni co
do tego, że należy ocalić od zapomnienia historię szkoły, historię powojennego odradzania szkolnictwa polskiego na
Litwie. Serdecznie dziękowali
członkom grupy inicjatywnej za
podjęcie się wysiłku zorganizowania I zjazdu, który, byli tego
pewni, nie może być ostatnim.
Wielkim sukcesem organizatorów było zachęcenie byłych
wychowanków szkoły do napisania wspomnień. Kolejnym –
wydanie ich w postaci książki pt.
„Tu wyrastały nam skrzydła”.
(przygotował ją do druku zespół
redakcji „Magazynu Wileńskiego”: redaktor Henryk Mażul,
korekta Krystyna Ruczyńska,
opracowanie graficzne Sławomir Subotowicz). Znalazło się
w niej 26 szkiców autorstwa
uczniów kolejnych promocji,
które stworzyły zbiorowy obraz
trocko-wileńskiej placówki… Z
pewnością może być (powinien)
jeszcze dopełniony. Dobrze, że

•

Od 1989 do 1998 roku
dzięki staraniom społeczności polskiej i jej organizacjom społecznym – w tym
Związkowi Polaków na Litwie – w Wileńskiej Szkole
Pedagogicznej rozpoczęto kształcenie przyszłych
wychowawczyń placówek
przedszkolnych z polskim
językiem nauczania.

Jerzy Karpowicz

PRZED 45-46 LATY, PRAWDA, W LICZNIEJSZEJ GRUPIE, TAK SAMO POZOWALI DO ZDJĘCIA PO OSTATNIM DZWONKU W SZKOLE PEDAGOGICZNEJ
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Jerzy Karpowicz

znalazło się w nim słowo wstępne przygotowane przez jednego
z najbardziej aktywnych członków grupy Michała Treszczyńskiego, które obok osobistych
wspomnień byłych uczniów,
nakreśliło ogólne tło, w którym
działała szkoła, przedstawiło
etapy jej rozwoju i strukturę, zostali wymienieni wykładowcy.
Każdy uczestnik zjazdu otrzymał na pamiątkę to wydanie.
Wielką zasługą pani Zofii Moroz było zebranie i udostępnienie winietek większości
promocji, zdjęć, danych statystycznych. Z kolei zdolności
plastyczne Krystyny Narkiewicz zaowocowały emblematem
I zjazdu. Aktywna praca organizacyjna Jadwigi Sinkiewicz,
Antoniego Jankowskiego, Haliny Rawdo, Krystyny Dzierżyńskiej pozwoliły idei spotkania
się zmaterializować.
Członkowie grupy organizacyjnej z kolei dziękowali pomysłodawcom, wśród których wymieniany był dziennikarz Jan

•

Wileńska Szkoła Pedagogiczna w 1991 roku została
zreorganizowana w Wileńską Pomaturalną Szkołą Pedagogiczną. W latach
1997-2000 istniały tu grupy
z polskim językiem nauczania, szykujące nauczycieli
klas początkowych.

cieli wczesnej edukacji (19452000)”.
Podsumowując obrady I zjazdu, członkowie grupy organizacyjnej zaproponowali zebranym,
by takie gremialne spotkania
zwoływać co pięć lat pod auspicjami Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”. Powstała też
myśl, by zwrócić się do Zarządu
Głównego Związku Polaków na
Litwie z inicjatywą zasadzenia
dębu w Alei Pamięci Narodowej
upamiętniającego trocko-wileńską szkołę pedagogiczną. Grupa
inicjatywna wystąpiła również

TO BYŁA ICH RANDKA Z MŁODOŚCIĄ

Sienkiewicz, ocalenia wspomnień
o tym zjawisku jakim szkoła pedagogiczna była na Wileńszczyźnie oraz sponsorom, bez hojności których inicjatywa nie miała
szans zaistnieć w takiej postaci,
w jakiej została zrealizowana.
Były to zarówno instytucje i organizacje: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada RP w Wilnie, Wileński Rejonowy Oddział
Związku Polaków na Litwie, samorządy rejonu wileńskiego i solecznickiego, Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, spółka „Euroglas”, Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, jak i
indywidualni darczyńcy: europoseł, przewodniczący AWPLZChR Waldemar Tomaszewski,
Henryk Połoński.
Do anonsowania zjazdu i
publikowania wspomnień byłych wychowanków szkoły pedagogicznej aktywnie przyczyniły się media polskie na Litwie i
im też dziękowali organizatorzy.
Wielce pomocną w odtwarzaniu
chronologii wydarzeń związanych z historią szkoły stała się
książka Danuty Kamilewicz-Rucińskiej „Być nauczycielem
Polakiem na Litwie. Kształcenie w języku polskim nauczy-

z propozycją, by objąć opieką
tych absolwentów szkoły, którzy
są samotni i wymagają troski ze
względu na wiek i stan zdrowia.
I zjazd absolwentów trocko-wileńskiej szkoły pedagogicznej odszedł do historii. Historii,
która warta jest kontynuowania, bo ma piękne karty, na których rodzą się m.in. dynastie nauczycielskie. Jedną z nich jest
rodzina Dudojciów. Absolwentem Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej jest Stefan
Dudojć (były wieloletni dyrektor obecnego Gimnazjum
im. J. Śniadeckiego w Solecznikach), ukończyły ją też dwie
siostry pana Stefana: Regina
i Jadwiga. Nauczycielką klas
początkowych jest jego żona
Łucja. Pedagogiem – naucza
języka angielskiego i jest wicedyrektorem gimnazjum – ich
córka Beata. Podczas rozmowy
na zjeździe pan Stefan z dumą
powiedział, że jego wnuczka –
uczennica gimnazjum w Solecznikach – stwierdziła, że chce zostać nauczycielką… Kiedy jest
się świadkiem takich historii
przestaje się wierzyć w negatywny sens porzekadła: „Obyś
cudze dzieci uczył”.
JANINA LISIEWICZ

Jakże bliskie i drogie
sercu wspomnienia…
Po ukończeniu siedmiolatki w Michaliszkach w rejonie
ostrowieckim powiatu grodzieńskiego na Białorusi postanowiłam podjąć studia w Trockim
Seminarium Nauczycielskim.
Był to rok 1951. Działały tam
wówczas trzy grupy I roku: dwie
polskie (w jednej były same
dziewczynki, druga była koedukacyjna) oraz jedna rosyjska. Miałam szczęście, trafiłam
do grupy koedukacyjnej, w której naukę w latach 1951-1955
podjęły 23 osoby: 11 chłopców
i 12 dziewcząt. Nas, studentek
z ówczesnej Białorusi, były cztery: Halina Zającówna, Irena Socharzewska-Siemak, Wanda Lewicka-Tumasz oraz ja – Pelagia
Jaśkiewicz-Miłosz. Koledzy z
Litwy byli do nas bardzo serdecznie i przyjaźnie nastawieni.
Tworzyliśmy zgodny kolektyw,
pomagaliśmy sobie nawzajem,
podtrzymywaliśmy na duchu i
nawet materialnie. Wiekowo to
była dość zróżnicowana grupa –
lata wojny dawały o sobie znać.
Ale to wcale nie przeszkadzało
nam żyć według dewizy: jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego. Taki stan rzeczy bardzo
szybko rozwiał moje obawy co
do tego, czy potrafię się tu odnaleźć i poczułam się jakbym
była w domu. Wielce do tego
się przyczynili nasi wspaniali
wykładowcy. Byli oni niezwykle życzliwi wobec nas i wyrozumiali, do każdego starali się
znaleźć indywidualne podejście,
udzielić pomocy.
Naszą oddaną wierną opiekunką i wychowawczynią była
lubiana i ceniona pani Maria
Piotrowicz, która była nam jak
matka. Była to kobieta wszechstronnie wykształcona, mądra, taktowna i sprawiedliwa
– wspaniały pedagog i psycholog. Szczególną troską otoczyła
nas „Białorusinek”, ponieważ
miałyśmy trudności z ojczystym językiem polskim, bo nie
było wówczas na Białorusi polskich szkół. Ja się nauczyłam
czytać po polsku z modlitewnika, nie miałam żadnych kolorowych książeczek dla dzieci. Potem zaczęłam czytać „Zielony
Sztandar”, który prenumerował
ojciec. I tak po trochu wzbogacałam swoje słownictwo. Zaś o pisaniu nie miałam pojęcia. Więc
miałam bardzo wielkie trudności z opanowaniem ortografii i
gramatyki.
Pierwsze dyktando, które
napisałam w seminarium nauczycielskim wypadło bardzo
źle – zrobiłam dużo błędów ortograficznych. Załamałam się,
wylałam morze łez i postanowiłam przenieść się do grupy
rosyjskiej. Ale dzięki patrioty-

zmowi pani Piotrowicz, która
kategorycznie zabroniła mi to
zrobić, zaniechałam tej myśli.
Pani Piotrowicz zaczęła z nami
indywidualnie pracować dodatkowo. W dość krótkim czasie
osiągnęłyśmy dodatnie wyniki.
Samodzielnie też pracowałyśmy,
sprawdzałyśmy jedna drugą,
bardzo chciałyśmy się uczyć. Z
dyktand zaczęłam otrzymywać
lepsze stopnie: trójki i czwórki. A jakaż to była radość, gdy
z języka polskiego otrzymałam
pierwszą piątkę. Państwowy egzamin z języka polskiego też złożyłam na „5”. Pani Piotrowicz
stale nam mówiła: „Tylko przez
ciernie do gwiazd”.
Nasza wielce lubiana i szanowana wychowawczyni w ciągu czterech lat nauki stała na
straży polskości, pełniąc obowiązki animatora życia duchowego, kulturalnego, społecznego. Wykonywała nieocenioną
pracę. Zawdzięczając jej byliśmy kilkanaście razy w teatrze
w Wilnie, odbywaliśmy wycieczki krajoznawcze, mieliśmy występy na scenie, uczestniczyliśmy w przeglądach twórczości
amatorskiej. Ponadto wydawaliśmy własną, kursową gazetkę…
Słowem, mieliśmy bardzo ciekawe życie.
W ciągu czterech lat nauki w Trokach spotkaliśmy
dużo wspaniałych wykładowców: Alfredę Stefanowicz, Irenę
Fiodorowicz, pana Moisiejewa
– wymagającego nauczyciela od
rysunków, pana Markauskasa,
który prowadził chór, muzyka
Eimanavičiusa, panią Kirpicznikową od rosyjskiego, wspaniałego człowieka i bardzo silnego
matematyka Henryka Moroza,
pana Ališauskasa od języka litewskiego i innych. Wszyscy oni
zasługują na wdzięczną pamięć i
szacunek, byli doskonali w swoim zawodzie. Dobrze wspominam też ówczesnych dyrektorów placówki, panów Kairysa i
Lazauskasa.
Jak już wspomniałam, na
naszym kursie była wielka rozpiętość wieku. Lata powojenne,
trudny okres zakładania kołchozów, kiedy zmieniano wieś od
podstaw: nie było pracy, a indywidualne gospodarstwa niszczono, zabierając konie, wozy, nacjonalizując stodoły, inwentarz.
W kołchozach ludziom za prace nie płacono, jedynym ratunkiem latem był las: grzyby, jagody… Nasze dążenie do nauki
było drogą ratunku przed tą rzeczywistością. Musieliśmy praktycznie liczyć sami na siebie.
Rodzice nie mogli nam zbytnio
pomóc, gdyż sytuacja materialna rodzin była bardzo smutna, a
jeszcze w domu było najczęściej

młodsze rodzeństwo. Więc każdy z nas starał się tak uczyć, by
otrzymywać stypendium i móc
kupić chleba, stojąc w kolejce po
parę godzin. Materialnie mieliśmy ciężko, ale wiara w przyszłość i młodzieńczy zapał dodawały sił do pokonania trudności.
Lata nauki szybko przeminęły. Żegnaliśmy się z Trokami
i wkraczaliśmy w dorosły świat,
świat zawodowy z dobrym bagażem wiedzy pedagogicznej.
Staraliśmy się odkrywać tajniki
wiedzy, myśląc o przyszłej pracy. To tu, w szkole staliśmy się
z nastolatków dorosłymi, odpowiedzialnymi ludźmi i nauczycielami, którzy do swoich szkół
nieśli otrzymaną wiedzę, kultywowali narodową kulturę i tradycje przodków, wierni swoim
korzeniom.
Kończąc swoje wspomnienia
bardzo bym chciała wyrazić podziękowanie wszystkim pedagogom Trockiego Seminarium
Nauczycielskiego za ich kompetencję, wiedzę, życzliwość
wobec swoich uczniów. Zawsze
byli doskonale przygotowani do
wykładów, potrafili dostępnie i
fachowo przekazać wiedzę, nie
żałowali dla nas czasu. Byli dla
nas wzorem tego, jakim powinien być nauczyciel.
Seminarium było kuźnią
młodej kadry pedagogicznej początkowego nauczania.
Przedwojenni nauczyciele w
większości wyjechali do Polski,
a zarówno wojenne, jak i powojenne roczniki dzieci wymagały kształcenia, więc bardzo byli
potrzebni pedagodzy i to seminarium miało je zaspokoić,
szykując nauczycieli zdolnych
do podjęcia samodzielnej pracy. Pamiętam nasze praktyki
pedagogiczne w szkołach – te
krótkotrwałe i dłuższe. Miałam szczęście odbywać praktykę pedagogiczną pod bacznym
okiem zasłużonego nauczyciela Nikodema Krasowskiego. Bardzo dużo mi ona dała,
otrzymałam cenne wskazówki od doświadczonego mistrza
swego dzieła.
Nisko się kłaniam wszystkim swoim nauczycielom i serdecznie pozdrawiam kolegów z
całej Wileńszczyzny. Moja kariera zawodowa przebiegała w
rejonie święciańskim: wieś Czerany, szkoła podstawowa w Magunach – to moje miejsce pracy w ciągu kilku dziesięcioleci.
Zawsze jednak z wielkim sentymentem wspominałam i wspominam urocze Troki z ich piękną przyrodą, legendami. Tam
pozostała cząstka serca…
PELAGIA JAŚKIEWICZ
(Z DOMU MIŁOSZ)
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Gościliśmy rodaków z Czech
W dniach 20-24 lipca na Litwie gościł Polski Zespół Regionalny
„Błędowice” (Hawierzów, Czechy). Od 2015 roku prowadzą go
Sabina Glac i Dorota Pawlasova. Grupa zwiedziła Kiejdany, Wilno,
Kowno, odpoczywała nad Bałtykiem.

GOŚCIE I GOSPODARZE TUŻ PO KONCERCIE

21 lipca zespół wystąpił w
Kiejdanach. Koncert zespołu
odbył się w Centrum Wielokulturowym. Do występów dołączył kiejdański zespół „Issa”.
Przyjazd grupy na Litwę zorganizował prezes Koła Hawierzów
Błędowice Polskiego Związku

Kulturalno-Oświatowego Petr
Chroboczek.
Obecnie kolektyw tworzą:
dwie grupy taneczne „Mali
Błędowianie” i Zespół Regionalny „Błędowice”, grupa
śpiewacza „Kamraci z kamratkami” oraz kapela ,,Kamraci”.

Zespół w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia. Zespolacy cieszą się z wyjazdów zagranicznych do Macedonii, Chorwacji,
na Słowację. Wszędzie z dumą
prezentują rodzimy folklor śląski i górniczy. Pierwszy występ
zespołu miał miejsce w roku

1983, kiedy to na tradycyjnych Dożynkach Śląskich grupa młodych ludzi zaprezentowała wiązankę tańców i pieśni
śląskich przygotowanych pod
kierownictwem Dagmar Palarčíkovej.
Kierownictwo artystyczne
oraz organizacyjne obejmowali
kolejno panowie Tadeusz Farny,
Adam Palowski, Marcin Pisula.
W przygotowaniu programów
korzystano z miejscowych źródeł i fachowych opracowań, a
przede wszystkim ze świetnych
układów tanecznych oraz pomysłowości Adama Palowskiego.
W roku 1989 powstała kapela „Kamraci”, która towarzyszy tancerzom i śpiewakom we
wszystkich występach. Po zawieszeniu działalności zespołu
„Błędowice” w roku 1993, kapela nadal występuje jako samodzielna grupa prezentująca pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego
w Czechach, Polsce, Holandii.
W roku 2004, z inicjatywy
pani Dagmar Palarčíkovej powstał w Błędowicach Zespół Regionalny „Błędowianie”, dwa
lata później – „Mali Błędowianie”. Od roku 2009 zespół prowadzili Dagmara i Marcin Pisula. Pomocą w prowadzeniu
„Małych Błędowian” służyły zaś
panie Jolanta Kożusznik oraz
Henryka Łabudek.
Jesienią roku 2013 Dag-
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mara Palarčíková przekazała
pałeczkę nowej kierowniczce
Sabinie Glac, która wzięła na
swoje barki przygotowanie jubileuszu 30-lecia. Wraz z nowym kierownictwem zespół
wrócił również do swojej tradycyjnej nazwy Zespół Regionalny „Błędowice”, a Dagmara
Palarčíková razem z Henryką
Łabudek i przy pomocy Jolanty
Kożusznik troszczą się o najmłodszy narybek w „Małych
Błędowianach”.
Na przestrzeni minionych
lat powstała też grupa śpiewacza. Nazwali się – „Kamraci z
kamratkami” – a w skład wchodzą przeważnie osoby połączone
z zespołem od samego jego początku, tj. od 1983 roku, które
sercem i duszą kochają folklor
i śpiew.
Działalność zespołu związana jest przede wszystkim z tradycjami okolic Błędowic, Datyń, Szonowa, Karwiny. Wiele
osób na różnych etapach życia
odchodzi, a po pewnym czasie
znowu wraca i nierzadko przyprowadza swoje dzieci.
Dzisiaj zespół pracuje pod
patronatem MK PZKO i polskiej
szkoły w Hawierzowie Błędowicach oraz miasta Hawierzowa.
Współpraca Polaków z Zaolzia
z rodakami z Kiejdan trwa już
10 lat.
(INF.WŁ.)
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Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin Państwu Janinie i Zygmuntowi PAWLUKIEWICZOM
wiązankę serdecznych życzeń: mocnego zdrowia,
pogody ducha, tylko jasnych i szczęśliwych dni w miłości i szacunku wśród najbliższych oraz nieustającej
opieki i łask Bożych
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

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

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

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

