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Jest takie miasto…
Jest takie miasto, które w swej ponad siedmiowiekowej historii ma 63 dni sławy i chwały, które miały wstrząsnąć
sumieniem świata. Są to dni Powstania Warszawskiego – od godziny „W” – 17.00 w dniu 1 sierpnia aż po pierwsze
dni października, kiedy leżące w 85 proc. w gruzach miasto opuszczało ponad pół miliona mieszkańców.
Bilans zysków i strat Powstania Warszawskiego nie da
się ocenić jedynie przy pomocy chłodnej kalkulacji. Zestawianie liczb wyrastających w
ogrom strat jest wymowne, acz
suche: z około 50 tys. powstańców, którzy stanęli do walki
poległo około 18 tys., a 25 tys.
zostało rannych. Jeszcze straszniejszą wymowę ma los cywilnych mieszkańców – około 180
tys. zabitych, wśród nich 50 tys.
mieszkańców Woli… Chłodna
kalkulacja mówi zdecydowanie:
powstania nie musiało być. Ale
oni, warszawiacy roku 1944 po
5 latach nazistowskiej okupacji, kiedy dumne miasto Niemcy chcieli postawić na kolana
mordując, przerzedzając w łapankach, poniżając jego mieszkańców, mieli tego dość. Determinacja była tym większa, że
już wiedzieli o zmowie Wielkiej Trójki – już był utworzony
tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, szło sowieckie
wyzwolenie. Już było po operacji „Ostra Brama” i zdradzie
sojuszników ze Wschodu. Złudzeń raczej nie było – Sowietów
należy spotykać w roli gospoda-

rzy. Chcieli udowodnić sobie
i światu, że dając świadectwo
bohaterskiej walki o własne wyzwolenie, swoją postawą zdobędą prawo do wolności.
Ale świat na ołtarzu pokonania Niemiec złożył ich w
ofierze. Sojusznicy – wyczekiwali za Wisłą i w Londynie – nie
śpieszyli z pomocą. Nie tylko ta
militarna, ale też dyplomatyczna kazała zbyt długo na siebie
czekać. Niemcy mordowali rannych żołnierzy AK, a Londyn i
Waszyngton deklarację o tym,
że AK stanowi integralną część
Polskich Sił Zbrojnych i wszelkie represje wobec żołnierzy są
naruszeniem prawa wojny wystosowały po 30 dniach. Jeszcze
kolejnych 11 musieli czekać na
określenie zbrodni wobec cywilnej ludności, którą Niemcy
używali jako żywych tarcz.
Podczas obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania, na
tradycyjnym spotkaniu z powstańcami w Parku Wolności
przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej
Duda powiedział, że patrząc na
ich postawę, stosunek do wolnej ojczyzny i hart ducha nie da

się ocenić powstania inaczej niż
zwycięstwo.
Pomimo wielu bolesnych
doznań, krzywd, ogromnych
strat Warszawa i Polska, Polacy na całym świecie oddają
hołd powstańcom. Jednym z
materialnych jego wymiarów
jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Od idei powstałej
w 1956 roku na fali odwilży,
na zmaterializowanie musiano
czekać prawie pół wieku. Obietnicy założenia muzeum dotrzymał śp. prof. Lech Kaczyński,
kiedy został prezydentem Warszawy. Powstało w ciągu roku.
Miało szczęście – obok Lecha
Kaczyńskiego miało oddanego
pełnomocnika ds. budowy, kierownika grupy organizacyjnej
i późniejszego dyrektora Jana
Ołdakowskiego. W sierpniu
2003 roku ogłoszono konkurs
koncepcji architektonicznej i
wygrał go projekt Wojciecha
Obtułowicza. Prace nad jego realizacją rozpoczęto w kwietniu,
a 31 sierpnia tegoż roku muzeum zostało otwarte. To był
dług i hołd miasta tym, którzy
tworzyli jego etos, etos miasta
niepokonanego, walczącego…

Koncepcja Muzeum Powstania Warszawskiego jest
tak pomyślana, że na 3 tys. metrów kwadratowych znalazł się
tysiąc eksponatów, półtora tysiąca fotografii, 200 informacji biograficznych i historycznych, mapy, tablice, kroniki,
filmy i wszystko to oddziałuje na zwiedzającego obrazem,
światłem, dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych
przybliżają odwiedzającym je
powstańczą rzeczywistość. Muzeum posiada nie tylko przekonywujące, autentyczne ekspozycje, ale też wspaniałych ludzi
– pracowników, którzy są niezwykle oddani swojej misji. W
wyniku przedstawiciele różnych pokoleń znajdują tu odpowiednią dla siebie rzeczywistość tamtych dni.
Bohaterowie powstania zostali tu uhonorowani na Murze
Pamięci – jest tu blisko 11-tysięczny spis nazwisk żołnierzy
AK poległych w powstaniu. Jest
dzwon „Monter” – w hołdzie
dowódcy sił powstańczych, generałowi brygady Antoniemu
Chruścielowi – trzykrotnemu

kawalerowi Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Bije
on każdego 1 sierpnia o godzinie 17.00 – „W”.
O tej godzinie nie tylko
Warszawa, ale cała Polska się
zatrzymuje, aby chwilą ciszy
oddać hołd powstańcom. W
Wilnie na Górze Trzech Krzyży uczczono również ich pamięć. Ku czci powstańców w
Londynie, pod hasłem „Pamiętamy 44” został rozegrany turniej piłki nożnej – na
wyspach brytyjskich też żyje
pamięć, tak samo jak i w Stanach, Australii...
W Polsce hasłem kolejnej
rocznicy powstania jest ocalenie mogił powstańczych.
Czas jest nieubłagany, kruszy kamienie nagrobne, niszczy krzyże powstańcze, więc
młoda Polska rusza z odsieczą. Miejmy nadzieję, że zdąży. Ma zapewnienie premiera Mateusza Morawieckiego,
który razem z harcerzami
uczestniczył w tych dniach w
porządkowaniu powstańczych
grobów, że rząd zadba o to, by
idea ta nie napotykała na żadne przeszkody.
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Patriotą być
Czy Polak mieszkający na
Litwie może być patriotą swego kraju? Raczej dziwne pytanie i odpowiedź wydaje się być
oczywista. Ale, jak się ostatnio
okazało dzięki niestrudzonym
bojownikom o nawracanie na
litewskość zamieszkałych na
Litwie Polaków – przedstawicielom Związku Ojczyzny-Litewskim Chrześcijańskim
Demokratom Audroniusowi
Ažubalisowi, Agnė Bilotaitė
i Laurynasowi Kasčiūnasowi,
może… pod warunkiem, że
zna doskonale język litewski.
A żeby go doskonale znał powinien nie tylko pilnie się uczyć
języka: poznawać zawiłości gramatyki i bogactwo literatury, ale
też uczyć się 60 proc. przedmiotów wykładanych w szkole w języku litewskim.
O tym, że panowie Ažubalis i Kasčiūnas są apologetami nawracania Polaków na litewskość wiemy już od dawna.
Posłanka Bilotaitė czyni w tej
materii pierwsze kroki i jej argumenty na rzecz 60 proc. były
pozbawione charakterystycznej panom-kolegom bojowniczości, ale za to pełne prymitywnych stwierdzeń w rodzaju: że
nie znając na należytym poziomie języka państwowego obywatele korzystają z innojęzycznych mediów, co kształtuje ich
świadomość w nieodpowiednim
kierunku, są podatni na wrogą
propagandę, a na dodatek będzie im trudno znaleźć pracę itp.
A gdyby tak spytać szanowną
Bilotaitė, jak nauczanie np. chemii po litewsku ma wpłynąć na
zdolności komunikowania się
w języku litewskim, znalezienia pracy np. w supermarkecie
czy chęć słuchania jedynie litewskich wiadomości, wątpię czy
dałaby sensowną odpowiedź z
jednej prostej przyczyny – takowej brak.
Zresztą, to już przerabialiśmy przed kilkunastu laty, kiedy były nam oferowane cztery

modele szkoły dla mniejszości narodowych (za ministra
Monkevičiusa). Wówczas Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” potrafiło zmobilizować społeczność nie tylko
szkolną, wypracować uargumentowane wnioski i udowodnić, że szkoła polska na Litwie
– państwowa szkoła litewska,
w której nauczanie wszystkich
przedmiotów jest prowadzone
w języku polskim – sprawdziła
się na przeciągu ponad pół wieku i jest uznawana przez społeczność polską za tradycyjny
model szkoły polskiej na Litwie. Model, dający dzieciom,
których rodzice (to oni mają
monopol na podejmowanie decyzji w jakim języku, kulturze,
tradycjach chcą wychowywać i
kształcić swoje dzieci) wybrali
dla nich kształcenie w języku
ojczystym, możliwość uzyskania
odpowiedniego poziomu wiedzy. Odpowiedniego, to znaczy
takiego, który pozwala na podjęcie studiów z procentowymi
wskaźnikami nie tylko dorównującymi średniej krajowej, ale
też je przewyższającymi (np. w
Wilnie).
Sięgając po fakty, mające
zilustrować twierdzenie o tym,
że polskie dzieci i młodzież
uczące się w języku ojczystym
posiadają tak samo dobrą, a nawet w wielu przypadkach lepszą
wiedzę, przytaczane były dane
statystyczne dotyczące wyników składania egzaminów, czy
podejmowania studiów przez
absolwentów szkół z polskim i
litewskim językiem nauczania
znajdujących się w tej samej
miejscowości. Wiadomo, chodziło o szkoły litewskie tzw. ministerialne, zakładane w latach
90. ubiegłego stulecia praktycznie na całej Wileńszczyźnie dla
polskich dzieci. Chociaż na dobrą sprawę ta statystyka była
zbyteczna, bo naukowcy już
dawno udowodnili, że dziecko

najlepiej się rozwija i przyswaja
wiedzę w języku ojczystym.
Ciągle oskarżani o brak chęci uczenia się języka litewskiego (chociaż fakty świadczą o
czymś zgoła innym), polskie
dzieci i młodzież zostały poddane odbiegającemu nie tylko
od logiki, ale też zwykłej uczciwości eksperymentowi. Argumentując „wyrównaniem szans”
absolwentów polskich i litewskich szkół, w ustawie o oświacie
przyjętej w marcu 2011 roku poczyniono zapis o ujednoliceniu
nauczania języka litewskiego w
klasach gimnazjalnych i ujednolicono maturę 2013 roku. „Eksperyment” rozpoczęto od głowy – uczestniczący w nim polscy
uczniowie mieli o 800 godzin
lekcyjnych mniej niż ich litewscy koledzy i musieli je nadrobić.
I nadrobili. Prawda, decydentów
nie ciekawiło jakim kosztem.
(Wiadomo – innych przedmiotów i gorszymi wynikami na maturze, co powodowało obniżenie
możliwości dostania się na studia finansowane przez państwo.
Ale z kolei ta „nierówność” rządzących nie obchodziła).
Następny etap „wyrównania
szans” dotyczył klas początkowych, kiedy to polskie dzieci przekraczając próg pierwszej klasy musiały zdobywać
podstawy znajomości nie tylko ojczystego języka, ale też
litewskiego – jako „drugiego
ojczystego”. Kolejny etap ujednolicenia obejmie szkołę podstawową. Wszystko to się odbywa
bez specjalnego przygotowania
nauczycieli, niezbędnych metodyk, przy braku odpowiednich
podręczników.
Należy przyznać, że dzieci i młodzież mamy zdolne, bo
wbrew tym wszystkim absurdalnym rozwiązaniom dają sobie radę. Radzą z polskim, litewskim, rosyjskim i angielskim
całkiem nieźle, o czym świadczą
wyniki egzaminów maturalnych.
Czterojęzyczne polskie dziecko
– jakby to określenie nie brzmiało makabrycznie – jest faktem na
Litwie. Faktem, który pozytywnie byłby odbierany w Europie i

POLIGLOCI

Brytanii, by tam doskonalić znajomość
języka angielskiego. Dlaczego akurat
tam? Odpowiedź decydentów była tak
samo genialna jak idea: to przecież kolebka języka angielskiego. To „doskonalenie” ma kosztować 186 tys. euro, czyli,
jak nietrudno obliczyć, przyzna się 6,2
tys. na jednego funkcjonariusza służby granicznej. Jak będą wyglądały tak
kosztowne szkolenia? W ciągu czterech
tygodni będą oni mieli pięć razy tygodniowo po 8 godzin akademickich, czyli 160 lekcji. Dla lepszego „utrwalenia”
wiadomości i doskonalenia nawyków
praktycznego posługiwania się językiem, zamieszkają w angielskich rodzinach. Jak się okazało, nie tak dawno
podobnie „doskonalili się” pracownicy Państwowej Inspekcji Podatkowej.
Prawda, na Malcie i, podobno, o wie-

le taniej. Jeszcze jedna różnica tych
dwóch kursów doskonalenia polega na
tym, że urzędnicy korzystali z pieniędzy budżetowych, zaś pogranicznicy
mają się szkolić za unijne. Więc niby
dlaczego muszą oszczędzać. Przecież
niedługo możemy ich wcale nie posiadać. Może i jest w tym racja, niech
ludzie korzystają póki czas. Jednak
zapłacenie 6 tys. euro za 4 tygodnie
nauki angielskiego wydaje się być, co
najmniej, przesadzone. Bo oto Kolegium Kowieńskie, dajmy na to, za rok
studiów języka angielskiego tzw. komunikacji społecznej czy też biznesowej chce od studenta 1760 euro. Indywidualne prywatne lekcje za 20 euro
też nie są ze sfery fantastyki. Ale Unia
płaci, a nam fantazji nie brak, więc „doskonalmy” się po europejsku!

Wydawałoby się, że po wielu absurdalnych i wręcz karygodnych inicjatywach poszczególnych instytucji, w tym
też państwowych, już nic nie potrafi zaskoczyć, a jednak… Wiadomość
dotycząca doskonalenia znajomości
języka angielskiego wśród pograniczników zmusiła nie tylko do zastanowienia się, czy to aby nie upały ostatnio
nękające Litwę wpłynęły na podjęcie
„oryginalnej” decyzji, ale i sięgnięcia
po informację, ile, dajmy na to, kosztują np. studia tzw. angielskiego języka
komunikowania się społecznego, czy
też biznesowego w kolegiach. Co to
była za decyzja? Ano, genialna! Otóż
30 pograniczników (szeregowych, jak
podkreślono) ma się udać do Wielkiej

świecie, ale nie wśród zacietrzewionych konserwatystów, którzy
uważają, że tylko „dostateczna
znajomość języka litewskiego”
czyni prawdziwego obywatela i
patriotę. Skądinąd ciekawie, co
się kryje za określeniem „dostateczna znajomość”. Czy np.
język litewski prezydenta Valdasa Adamkusa – to jest ta „dostateczna”, czy może nie? Nie
mniej interesującą może też być
odpowiedź na pytanie: dlaczego poznawanie geometrii, fizyki,
biologii w języku litewskim ma z
nas uczynić patriotów. Wydaje
się, że może tu zaistnieć wręcz
odwrotny proces: zmuszani na
siłę do trudniejszego procesu
przyswajania wiedzy, młodzi ludzie wątpliwe czy potrafią w sobie wykrzesać patriotyczne uczucia. Z kolei musimy przyznać, że
w miarę potrzeb i z konieczności, w starszych klasach korzysta
się nagminnie z litewskich podręczników, uczniowie poznają litewską terminologię. I pomyślnie składają w języku litewskim
państwowe egzaminy maturalne,
chociaż ze strony władz oświatowych uczciwym krokiem byłoby
podjęcie decyzji o składaniu matury w tym języku, w jakim realizowany jest program nauczania, w państwowej, podkreślmy,
szkole z polskim językiem nauczania. Warto przypomnieć,
że od przyjęcia nowej ustawy o
oświacie (marzec 2011 roku),
w szkołach z polskim językiem
nauczania część przedmiotów
(20 proc.): historia i geografia
Litwy, obywatelskie wychowanie jest wykładana w języku litewskim. Co, trzeba przyznać,
tworzy dość sztuczne sytuacje,
kiedy ten sam nauczyciel do swoich uczniów raptem zaczyna mówić w języku litewskim. Czy to
jest panaceum na kształtowanie
patriotycznych uczuć wobec ojczyzny Litwy?
Zgłoszenie projektu zmiany artykułu 30 ustawy o oświacie przez
trójkę konserwatystów 24 lipca,
czyli w samym środku wakacji,
trudno uznać za coś innego, niż
chęć wywołania zainteresowania w sezonie ogórkowym, będą-

cą w opozycji partią i stopniowe
szykowanie do wyborczej mobilizacji swego elektoratu. Pierwszą „konserwatorską jaskółką”
było nie tak dawne nawoływanie do meldowania się w rejonie wileńskim. Więc jest to już
drugi krok. Projekt poprawki zakłada, że okres przygotowawczy
do stosowania modelu nauczania 60 proc. przedmiotów w języku państwowym ma wejść w
etap przejściowy od 2019 roku
i uwieńczyć się w 2023. Decyzja
ta ma służyć integracji mieszkających na Litwie przedstawicieli mniejszości i wspólnot narodowych do życia społecznego,
politycznego i ekonomicznego
państwa. W szerszych komentarzach podkreślana jest przede
wszystkim sławetna lojalność i
wyrobienie immunitetu na wrogą wobec Litwy propagandę.
Jak długo zamierzają panowie konserwatyści jechać na
tym koniku, trudno zgadnąć,
ale metoda zastraszania etykietką „wroga” jest przez nich
notorycznie stosowana. Czy ta
dbałość o wychowanie patriotów przysporzy konserwatystom
głosów w wyborach trudno jest
przewidzieć. Najwidoczniej
przede wszystkim ma służyć
utwierdzeniu swego żelaznego elektoratu w tym, że partia
nie zmienia kursu. Nie zmienia
wbrew głoszonej idei odnowy i
posiadania młodego lidera.
Wysunięta idea konserwatystów nieoczekiwanie poruszyła też rodzimych adwersarzy
AWPL-ZChR, głosząc ciągle o
wyraźnie ocieplających się stosunkach polsko-litewskich nie
mogą darować sławetnej trójce,
że dała do rąk tej partii wymarzony atut wyborczy – potrzebę walki o zachowanie polskiego
szkolnictwa. Wydaje się, że w tej
sytuacji poprawka konserwatystów do ustawy o oświacie lepiej
się przysłuży mobilizacji polskiego niż litewskiego elektoratu.
Cóż, upalne lato nie jest najlepszą porą do podejmowania
mądrych decyzji.
JANINA LISIEWICZ

Prezes Jezioroskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie Teresa Narkevičienė w swoim imieniu oraz
uczniów niedzielnej szkółki języka polskiego „Uśmiech”, działającej pod opieką Oddziału, serdecznie dziękuje wiceprezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” Krystynie Dzierżyńskiej za umożliwienie uczniom
szkółki wyjazdu do Polski i pobytu na koloniach w Serpelicach.
Pobyt w Macierzy, wycieczki, obcowanie z rówieśnikami dały
możność młodzieży przybliżyć sobie język i kulturę polską.

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.
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Jeszcze raz nie tylko o Zułowie
Aż dziw bierze jak wielkie
oburzenie wywołała opublikowana informacja na naszych
łamach, skierowana do rodaków, by powstrzymali się od organizowania wycieczek i uroczystości w Zułowie, który obecnie,
zdaniem gospodarzy, nie spełnia
należycie swoich funkcji, jako
miejsce pamięci narodowej.
Wiceprezes Fundacji „Pomoc (sic!) Polakom na Wschodzie”, niejaki Rafał Dzięciołowski, w swoim oskarżycielskim
pamflecie pod adresem Związku Polaków na Litwie nawet
nazwał Zułów świętym dla Polaków miejscem. Jednocześnie
oskarżył członków Związku o
posiadanie „ponurych czerwonych biografii” i ukrywanie się
pod biało-czerwonymi sztandarami, by tylko kraść i załatwiać
swoje niecne sprawy. Tylko „zapomniał” dodać, że to oni, tacy
dzięciołowscy – różnej maści zawodowi działacze od spraw fundacyjnych i dzielenia społecznych pieniędzy – usilnie czynili
starania, by to – dziś nazywane
przez nich świętym – miejsce
nigdy nie zaistniało. A właśnie
ci działacze Związku o „ponurych czerwonych biografiach”,
wbrew ich woli, jednak potrafili
wyrwać z sowieckiej kołchozowej rzeczywistości i ocalić miejsce urodzin Marszałka, stworzyć
Aleję Pamięci Narodowej, ustawić kamień pamiątkowy, przy
którym okazyjni vipowie mo-

gliby składać wianki ze sztucznych kwiatów, które gospodarze
pilnie sprzątali.
A tacy zawodowi działacze
jak Dzięciołowski, posiadający
jedynie umiejętność dzielenia
pieniędzy polskiego podatnika, wyrzuceni z jednej fundacji
przechodzili do drugiej lub zakładali trzecią i z uporem godnym lepszej sprawy koncentrowali się na rozbijaniu środowisk
polskich na Wschodzie.
W kolejnych oskarżeniach,
wysuwanych przeciwko Związkowi na fali szkalowania i izolowania ZG ZPL i szczególnie
prezesa, nie udało mu się ukryć
swych autentycznych zamiarów
– dziel i rządź – stwierdzając, że
nie wszyscy Polacy na Litwie są
źli. Są też dobrzy. Widocznie dobrzy to ci, których, hojnie ich finansując, można użyć do niszczenia tych „niewygodnych”. Jak się
okazało, tacy dzięciołowscy, niczym
na koni na wyścigach, stawiali na
środowiska Polaków na Wschodzie. Akurat ZPL okazał się nie tym
„koniem”. Dzięciołowski ubolewa,
że tragiczną pomyłką było „budowanie mitu niezłomnej polskości i
złe jego lokowanie”. Bo dzięciołowskim nie jest potrzebna niezłomna
polskość – oni ją zwalczają. I dlatego zwalczają ZPL. Tragiczne jest
to, że wiedzeni pychą, stawiają
znak równości pomiędzy sobą i
Rzeczpospolitą, mówią w imieniu całej Polski. A tak naprawdę,
to Dzięciołowski i jego koleżan-

NA WARCIE W ZUŁOWIE

ka z fundacji Maria Przełomiec
(i im podobni) bez żadnych zahamowań, niczym przekupki z
bazaru, rzucają oskarżenia i nagłaśniają wciąż nowe kłamstwa
o największych organizacjach
skupiających tysiące rodaków
na Litwie i działających w nich
osobach. Doświadczeni „propagandyści” mają nadzieję, że
część rzucanego błota przylgnie,
a obalone kłamstwa nie dotrą do
każdego…
Chciałoby się poinformować „zatroskanego” Dzięciołowskiego, że biało-czerwone
flagi w Zułowie na przeciągu 15 lat były podnoszone
i ściągane ponad 60 razy –
podczas świąt narodowych i imprez patriotycznych. I nikogo
nie interesowało wciąganie ich
na maszt (oprócz litewskich na-

cjonalistów), ani przeszkadzało
ich ściąganie. Dzięciołowscy w
tym czasie też byli zajęci czymś
innym: „ofiarnie” pracowali nad
tym, by to polskie miejsce pamięci narodowej nigdy nie powstało.
Więc skąd raptem ta troska
o „święte miejsce”? Ano, bo jest
to okazja do kolejnego ataku na
Związek i prezesa Mackiewicza
i to jest najważniejsze.
Obchodząc w ubiegłym roku
Święto Niepodległości Polski, w
Zułowie były zaciągnięte biało-czerwone flagi i ogłoszono, że z
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będą
one na masztach do dnia obchodów stulecia – 11 listopada
2018 roku. Z tej okazji były planowane w Zułowie uroczystości z odsłonięciem rzeźby Orła

Białego na 6-metrowej kolumnie… Niestety, zaistniała sytuacja uniemożliwia zrealizowanie
tych projektów.
Wracając do flag. Otóż zgodnie z litewskim ustawodawstwem,
symboli innego państwa na Litwie
można używać podczas świąt narodowych tych państw pod warunkiem, że nie będzie to ubliżało godności tych symboli, ani
państw. Biało-czerwone flagi powiewające w Zułowie nad nieskoszonymi łąkami, nad łopianami i
pokrzywami, wśród nieuporządkowanego terenu nie odpowiadają tym wymogom… I mogą ściągnąć solidną karę na ZPL.
Mając na uwadze powyżej
wyłuszczone przyczyny i nadal
trwające ataki na ZPL, ponawiamy prośbę o nie organizowanie wycieczek i uroczystości w Zułowie, dopóki nie
zostanie mu przywrócony
godny wygląd.
W kalumniach pod adresem Związku Dzięciołowskiemu
niechcący wymknęła się jedna
prawda, że najbardziej wartościowymi Polakami na Litwie
nie są ci, którzy są „największymi beneficjentami środków”. A
przecież wiadomo, że największymi są prywatne firmy, w tym
przede wszystkim spod znaku
„Znad Wilii”, których macki
głęboko sięgają na Litwie i w
Polsce i zawsze można ich użyć
do rozbijackiej, niszczycielskiej
roboty.

Tropem rodziny w Wędziagole
Nasi praojcowie, od których
początek wzięła nasza egzystencja, dawno opuścili już ten
ziemski padół. Rozminęliśmy
się z nimi o niejedno stulecie...
Nawet bardzo chcąc, jesteśmy
w stanie dowiedzieć się czegoś
tylko o tych przodkach, których pamiętają ojcowie, dziadkowie, o których mogą opowiedzieć. Wyjątek stanowią ludzie
szczególnie ciekawiący się historią swojej rodziny, swymi korzeniami. Oni chcą się dowiedzieć
o wiele więcej. Wykształconym,
kulturalnym ludziom jest to bardzo ciekawe i ważne.
Dowiedzieć się, odnaleźć to,
co było przed stu czy też dwustu
laty nie zawsze jest proste, niekiedy może to się przeciągnąć na
pół roku czy nawet rok. Poszukiwania historycznych korzeni szlacheckich trwają jeszcze
dłużej, bowiem szlachta często
zmieniała miejsce zamieszkania, zaś dokumenty, świadczące o wydarzeniach w jej życiu,
znajdują się w różnych miejscowościach.
Wędziagolanie już od kilkudziesięciu lat pomagają lu-

dziom rozrzuconym po całym
świecie, którzy zwracają się do
nich. Wspólnie poszukują korzeni praojców tu, na historycznej Laudzie. Przed ponad pół
rokiem, w internetowej przestrzeni, rodak, architekt Jerzy
Jurewicz, mieszkający w stolicy
Kanady Ottawie, poprosił nas o
znalezienie miejsca, w którym
przed wojną mieszkali przedstawiciele jego rodu.
Na początku lipca, prosto z
Kanady, Jerzy Jurewicz razem
ze swoim stryjecznym bratem
przybył do Wędziagoły. Goście
odwiedzili kościół, w którym
byli ochrzczeni ich pradziadowie i rodzice. Chodząc po starym przykościelnym cmentarzu,
poszukując znaków losu przodków i miejsc z nimi związanych,
idąc ich drogami, zawsze odczuwamy uczucie wspólnoty, która
nas łączy.
Wraz z gośćmi udaliśmy się
też do Korzeniówki. Tu przed
wojną było gospodarstwo rodziny Jurewiczów: ziemia, las, zabudowania. Teraz niczego tu nie
ma, gołe pola. Jednak dla przybyłych jest to ważne, wzrusza-

jące miejsce. Bracia symbolicznie wzięli garść ziemi z tego,
tak miłego sercu miejsca. Odwiedziliśmy również nieopodal
znajdującą się wieś Skrzynie. U
starych mieszkańców pytaliśmy,
czy ktoś pamięta o leżącej tu niegdyś nieopodal wsi Korzeniówka i mieszkających tam gospodarzach Jurewiczach. Niestety,
pamięci tu już niewiele zostało...
W Polskiej Bibliotece w Wędziagole długo rozmawialiśmy
z gośćmi, pokazywaliśmy im
zdjęcia, opowiadaliśmy o odbywających się tu imprezach.
Ku naszemu zdziwieniu goście
wiele o nas wiedzieli, ponieważ
czytają wiadomości na portalu
www.vandziogala.eu. Sprezentowali oni bibliotece wydanie
(w języku angielskim) utworów poety Czesława Miłosza,
laureata Nagrody Nobla oraz
pięknie wydane, dużego formatu mapy niemieckie z czasów
I wojny światowej, na których
precyzyjnie i szczegółowo są zaznaczone wszystkie miejscowości w naszych okolicach, wsie i
zaścianki z ich starymi nazwami. Wsie zanikły i tych nazw

DOTARCIE DO KORZENI WYMAGA ŻMUDNYCH POSZUKIWAŃ

nikt już nie pamięta. Dla nas
jest to szczególnie cenny prezent: bardzo ułatwi poszukiwania dawno zaginionych wsi
i zaścianków.
W poszukiwaniu śladów rodziny Jurewiczów udaliśmy się
do Bobt. Tam na przykościelnym cmentarzu odnaleźliśmy
starą nagrobną kryptę ich rodziny. Tu przypomnieliśmy, że
dziadka poety Czesława Miłosza, jego żonę Stanisławę (z
Łopacińskich) i Zdzisława Jurewicza łączyły więzy pokrewieństwa... Jaki mały kraj, jak
tu wszystko jest ze sobą powiązane i się przeplata. Ciekawe, ile

tu jeszcze jest intrygi i pola do
poszukiwań: Wędziagoła, Bobty,
Urniarze, Serbinowo... Żegnając
się z rodakami, przedstawicielami rodu Jurewiczów, Jerzym i
Krzysztofem zamieszkałymi w
Kanadzie, cieszyliśmy się, że ci
honorowi, silni ludzie ciekawią
się korzeniami swoich przodków, wiele czasu i uwagi temu
poświęcają. Takie spojrzenie na
swoją rodzinę wydaje się nam
bardzo szlachetne. Wierzymy,
że jeszcze nieraz z nimi się spotkamy.
RYSZARD JANKOWSKI,
PREZES WĘDZIAGOLSKIEGO
ODDZIAŁU ZPL
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Studia do wzięcia
Lato, które tego roku upałami zmusza do rozleniwienia i
odpoczynku, bynajmniej takim nie jest dla tegorocznych
absolwentów. Młodzież egzaminy maturalne ma już za sobą, ale
akurat na półmetku jest kolejny etap wchodzenia w dorosłe życie
– rekrutacja na studia. Pierwszy etap podstawowej rekrutacji już
dobiegł końca i od 1 sierpnia startuje drugi.

ZAPRASZA WILEŃSKA FILIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

MATURA PEŁNA
NIESPODZIANEK
Emocji maturalnych tego
roku nie zabrakło, o czym świadczyć może liczba interpelacji.
Rekordowo duża była z języka
litewskiego. Należy przyznać,
że tego roku egzamin z języka
państwowego wielu zaskoczył.
W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości
spodziewano się co najmniej
jednego patriotycznego tematu. Ale takiego nie było. Tematy
wypracowań jak np. „Czy jest lepiej kochać czy być kochanym”
zakładały snucie filozoficznych
rozważań. A tak na dobrą sprawę jest to bardzo trudny temat,
z którym wątpliwe czy by sobie
poradził doświadczony życiowo człowiek, a cóż dopiero nastolatek. Z drugiej strony takie
tematy, wydaje się, zaskoczyły
sprawdzających. Nauczyciele
wtłoczeni niczym w prokrustowe łoże wytycznymi, ile punktów maturzyście się należy za
sformułowanie nieomalże każdego zdania, mogli się z łatwością pogubić w tych rozważaniach i nie potrafili uniknąć
wprost kuriozalnych sytuacji: ci,
co mieli z litewskiego 9-10 obleli egzamin, zaś „średniacy” mieli zaliczony. Spośród podanych
900 interpelacji, w 313 przypadkach oceny zostały zmienione:
72 proc. prac uzyskało wyższe,
a 28 proc. – niższe.
Państwowy egzamin z języka litewskiego składało 18339
osób. By go zaliczyć trzeba było
nabrać 30 procentowych punktów ze 100. Pomyślnie złożyło go
91,25 proc., ale tylko 0,84 proc.
prac zostało ocenione na „setkę”.
Wiele emocji przysporzyła
matematyka: z 17056 tych, któ-

rzy składali ją jako egzamin państwowy, zaledwie 206 otrzymało „setki”. Egzamin zdało 87,22
proc. i jest to znacznie gorszy
wynik niż w roku ubiegłym, który wynosił 94,36 proc., chociaż
poprzeczka zaliczenia egzaminu
została znacznie obniżona – wystarczyło mieć 8 procentowych
punktów.
Biorąc pod uwagę to, że te
dwa egzaminy faktycznie decydują, czy kandydat dostanie się na studia finansowane
przez państwo, można wyciągnąć wniosek, że dla wielu młodych ludzi wymarzone nieodpłatne studia pozostały w sferze
marzeń.
Najlepiej tegoroczni absolwenci poradzili sobie z językiem
angielskim – zdało egzamin państwowy 99,2 proc. i „setek” tu
było aż 1192 (składało 20187
osób). Tego roku maturzyści
mieli też możność zdobycia dodatkowych punktów (0,25 pkt),
tak potrzebnych podczas rekrutacji na studia, pisząc pracę maturalną lub w ciągu 3 miesięcy
będąc wolontariuszami. Nie jest
to dużo, ale zważając na to, że
zarówno poprzeczka dostania
się na studia została podniesiona do 3,6 pkt, a poszczególne,
szczególnym wzięciem cieszące się kierunki wymagały nawet
25, każdy dodatkowy punkt był
ważny. Należy podkreślić, że
warunkowi legitymowania się
wynikami 3,6 pkt sprostało 86
proc. pragnących podjąć studia
(w ub. r. 90 proc.).
UCZELNIE I STUDIA
WYMARZONE
Największe zainteresowanie, tradycyjnie, jest nauką na:
Uniwersytecie Wileńskim, Li-

tewskim Uniwersytecie Nauk
Medycznych oraz Akademii
Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa (zwiększone asygnowania budżetowe do sfery wojskowości gwarantują miejsca
pracy). Popularnym jest też Kowieński Uniwersytet Technologiczny i Litewska Akademia
Muzyki i Teatru. Wśród kolegiów prym wiodą państwowe –
wileńskie i kowieńskie.
Priorytetowe kierunki od lat
są te same: medycyna (w tym
odontologia), przedsiębiorczość
i zarządzanie, systemy programowe, psychologia. W ich liczbie znalazła się ostatnio również
weterynaria na Litewskim Uniwersytecie Nauk Medycznych.
Wśród zawodów twórczych
prym wiedzie muzyka – zarówno wykonawstwo jak i nauczanie. Do 10 popularnych trafiają
też prawo i nauki polityczne. W
kolegiach z kolei jest to kosmetologia, pielęgniarstwo, technologie, dziecięca pedagogika.
Tego roku młodzi ludzie
mogą skorzystać na uniwersytetach z 11162 miejsc. Państwo gotowe jest opłacić naukę
na 7320. Zaś w kolegiach odpowiednio na 5153 (ogólna liczba
miejsc 10645). Pomimo tego, że
ciągle słyszymy utyskiwania, że
za dużo mamy osób z wykształceniem uniwersyteckim, państwo wyraźnie nie wykazuje
zdecydowanej inicjatywy w regulowaniu tego procesu.
W porównaniu z ubiegłym
rokiem, tego roku maturę uzyskało o 2,2 proc. młodych ludzi mniej, zaś studia chce podjąć 27,7 tys. (w ub. roku liczba
ta wynosiła 28,1 tys.). Mogą oni
wybierać spośród 664 programów studiów. Ale jak już wyka-

zał pierwszy etap przyjmowania
na studia, zainteresowania nie
doczekało się 61 programów i
23 z nich już nie będą proponowane na II etapie rekrutacji.
Najwięcej programów będą musiały skreślić uniwersytety: Kłajpedzki i im. A. Stulginskisa oraz
kolegium w Mariampolu.

tego kierunku został zorganizowany też dodatkowy sprawdzian i ogólna liczba „umotywowanych” sięga dziś 1100. Ci, co
nie brali udziału w sprawdzianie
nie mogą pretendować na miejsca finansowane przez państwo,
czy też studia ze specjalnym stypendium.

STUDIA PEDAGOGICZNE
– WIELKA NIEWIADOMA
Prawdziwą, rzec można, rewolucję, przeżywają tego roku
studia pedagogiczne. Przestała
istnieć największa „kuźnia kadry pedagogicznej”, jaką przez
ponad pół wieku był instytut, a
potem litewski państwowy uniwersytet pedagogiczny w Wilnie, którego nawet dokonana
przed kilkunastu laty zmiana nazwy na „edukologiczny”
nie uratowała przed likwidacją. Spadek popularności zawodu nauczyciela, ciągła reforma oświaty, brak odpowiedniej
polityki zarówno państwa jak
i samego uniwersytetu, doprowadziły do jego upadłości – od
dobrych kilku lat poszczególne
kierunki nie mogły skompletować minimalnej wielkości grup.
Prawda, władze uniwersytetu
mówiły też o teoriach spiskowych stosowanych wobec uczelni, wysuwając tezę, że przyczyną
decyzji o połączeniu go z Uniwersytetem Witolda Wielkiego
w Kownie jest jego baza materialna – centralny gmach znajduje się w prestiżowej dzielnicy
(Zwierzyniec) i w bardzo malowniczym miejscu.
Tak czy inaczej uniwersytet został połączony z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w
Kownie. Z kolei ta fuzja zrodziła nowy twór – Akademię Pedagogiczną tego uniwersytetu
w Kownie.
W wyniku tych zmian dziś
na Litwie mamy trzy centra
kształcenia pedagogów: w Wilnie (Uniwersytet Wileński),
Szawlach i Kownie. Dwa ośrodki – kowieński i wileński realizują odmienną politykę. Jeżeli Kowno przyznaje rację bytu
Akademii Pedagogicznej, to
Uniwersytet Wileński preferuje całkiem inny model kształcenia pedagogów: zdobywając
poszczególne specjalności (fizyka, historyka, biologa, anglisty)
ten, kto chce skierować swe kroki do szkoły, równolegle może
podjąć studia pedagogiki.
Państwo mając na celu podniesienie prestiżu (i liczby
chętnych zdobycia zawodu nauczyciela) oferuje coraz więcej
nieodpłatnych miejsc na kierunkach pedagogicznych. Jest 315
finansowanych przez państwo
miejsc (o 20 proc. więcej niż w
poprzednich latach). Prawda,
pragnących podjąć te studia czeka (czekał) sprawdzian motywacyjny. Na pierwszym etapie
z zarejestrowanych 718 kandydatów pomyślnie zdało go 509.
Dążąc do celu popularyzacji

PROBLEM „POLSKI”
REKRUTACJI
Warto przypomnieć, że z zagrożeniem likwidacji w związku z połączeniem uniwersytetu
edukologicznego z UWW spotkała się istniejąca tam od ponad pół wieku polonistyka. To
właśnie tu w różnych okresach
łącząc studia polonistyczne z
innymi specjalnościami została
wykształcona spora część kadry
pedagogicznej dla szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Negowanie potrzeby takiego kształcenia doprowadziło do
niekorzystnych zmian. Poczynione ostatnio starania (m.in.
przez frakcję AWPL-ZChR w
Sejmie RL i wielkie zaangażowanie w tej sprawie członka
sejmowego Komitetu Oświaty i
Nauki Jarosława Narkiewicza)
i owocny dialog z kierownictwem UWW stworzyły warunki
ku temu, by polonistyka mogła
nadal istnieć w Wilnie. (Warto dodać, że wszyscy studenci,
którzy są na kolejnych latach
studiów będą mogli je ukończyć w Wilnie). Uatrakcyjnieniem oferty studiów na polonistyce jest to, że od II roku nauki
będą mogli równolegle zdobywać drugą specjalność (np. język angielski) bez składania dodatkowych egzaminów. Jest to
dobry start. Możliwość łączenia studiów polonistycznych z
innymi kierunkami jest bardzo
ważne dla kształcenia kadry dla
szkół polskich na Litwie. Jest to
kolejne wyzwanie na drodze zachowania tradycyjnego modelu
szkoły polskiej, która działa tu
od ponad 70 lat.
Mówiąc o zdobywaniu wyższego wykształcenia w języku
polskim należy zaakcentować
możliwość nauki na polonistyce na Uniwersytecie Wileńskim
i bez wątpienia atrakcyjną ofertę – studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym filii
UwB w Wilnie. Trzyletnie studia pierwszego stopnia na ekonomice, informatyce i europeistyce oraz drugiego stopnia – na
ekonomice dają możność zdobycia atrakcyjnych specjalności
w ojczystym języku, przyjaznej
atmosferze.
***
Po skończeniu drugiego
etapu podstawowej rekrutacji
(godz.16.00 3 sierpnia) ci, co
nie dostaną zaproszeń na preferowane kierunki będą mogli
ubiegać się o indeksy podczas
dodatkowej rekrutacji, która ruszy 13 sierpnia.
JANINA LISIEWICZ
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Polskimi śladami na Laudzie i Żmudzi
W dniach 26-28 lipca na Żmudzi i Laudzie
gościli rodacy z Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)
Oddział „Mazowsze” z Warszawy pod
przewodnictwem Haliny Sugier i Katarzyny
Węglickiej. Bazę wycieczkowicze mieli w
Kiejdanach, by wygodnie było robić wypady
w różnych kierunkach. Współpraca PTTK
„Mazowsze” z Warszawy z rodakami z
Kiejdan trwa od 20 lat.
Gości ciepło i serdecznie witali rodacy w Pacunelach, Wodoktach i Kiejdanach.
W Pacunelach spotkanie z
gośćmi tradycyjnie organizował
dyrektor szkoły podstawowej
Anatolijus Gailiūnas. Ostatnio
coraz częściej Polacy z Kiejdan mają okazję spotykać się
z mieszkańcami Pacunel i Wodoktów w rejonie radziwiliskim
– wspólnie jeżdżą do Polski, w
maju byli w Gołdapi, w sierpniu wybierają się do Zarębów
Kościelnych.
Do przyjęcia gości życzliwie włącza się w Pacunelach
proboszcz kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela Kęstutis Švabinskas. Ksiądz pochodzi z Wodoktów, ma polskie korzenie,
mówi po polsku, chociaż niezbyt odważnie. Gości witano w

języku polskim. Na ich spotkanie przybyła starosta Skėmiai
Ingrida Gladkienė. Administracja Domu Kultury i miejscowa społeczność zadbały o
poczęstunek. Przybyłych gości witała kapela ludowa, zapraszając do wspólnego tańca.
Po zwiedzeniu kościoła, cmentarza i muzeum, goście udali się w dalszą drogę.
Podziwiali pałac Komarów w
Bejsagole, park i śpieszyli dalej na umówione spotkanie w
Wodoktach, gdzie już czekała
sołtys tej wsi Józefa Stuknienė
z gromadką rodaków. Po zwiedzeniu kościoła pw. św. Agaty,
cmentarza i muzeum wieloletniego proboszcza tej parafii i
poety ks. Antanasa Valantinasa, goście udali się na herbatkę
do Domu Kultury.

GOŚCI NA LAUDZIE I ŻMUDZI WITANO BARDZO SERDECZNIE

Na
sienkiewiczowskiej
Małej Laudzie ślady polskości
najwidoczniejsze są na cmentarzach w Pacunelach i Wodoktach, ale i podczas spotkań można było usłyszeć
polską mowę nie tylko z ust
osób starszych, które rozczulały się rozmawiając z rodaka-

mi z Macierzy, opowiadając o
sobie, sąsiadach i starych dziejach.
Po poczęstunku, polnymi
drogami, w tumanach kurzu,
autokar śpieszył do Upity, Krakinowa i Podbrzeża. W Kiejdanach dla gości wystąpił jedyny
polski zespół na Żmudzi „Issa”

pod kierownictwem Walerii
Wansewicz.
Kolejnego dnia, po zwiedzeniu Kiejdan, stron noblisty Czesława Miłosza, ruin pałaców w
Łączynowie, Kałnobrzeżu i Syruciszkach goście śpieszyli do
Kowna...
(INF.WŁ.)

„Wierni ziemi swoich przodków”
Dziś prezentujemy Państwu książkę
pt. „Wierni ziemi swoich przodków.
Polacy Wileńszczyzny na fali odrodzenia
narodowego w Republice Litewskiej”, której
autorem jest nauczyciel historii Roman
Lachowicz. Licząca 286 stron publikacja
została wydana w Wilnie, w nakładzie
500 egzemplarzy. Oto co autor pisze o tym
wydaniu.
„Jest to moja kolejna – czwarta – książka, opublikowana w
ostatnim czasie. Są to publikacje
przede wszystkim na tematy historyczne, poświęcone dziejom
Wileńszczyzny oraz poruszające
niektóre tematy z dziejów Polski
– naszej Macierzy.
Jako emerytowany nauczyciel historii postanowiłem
utrwalić dzieje Wileńszczyzny
w postaci książki, by przyszłe
pokolenia mogły się z nimi zapoznać. Poświęcam tę książkę
100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. W książce są
wspomnienia o Polakach z Wileńszczyzny, którzy włożyli niemały wkład w odzyskanie niepodległości, brali udział w I i II
wojnach światowych, walczyli w
szeregach Armii Krajowej. Dziś
ich potomkowie troszczą się o
zachowanie tożsamości, języka

i kultury narodowej Polaków na
Wileńszczyźnie.
Starsi ludzie odchodzą, pamięć o przeszłości pozostaje we
wspomnieniach, w archiwach,
na rodzinnych fotografiach, w
źródłach historycznych, ale tego
nie zawsze wystarcza by ją zachować. Ta publikacja ma służyć temu, aby wypełnić możliwą lukę w zachowaniu pamięci.
Książka podaje wiedzę z
dziejów niedalekiej przeszłości
Wileńszczyzny, której z różnych
powodów: czy to politycznych,
czy zwykłych zaniedbań, szkoła
nie zapewniła należytego poziomu przekazania.
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Każdy z nich
obejmuje określony okres powojennego życia mieszkańców
Wileńszczyzny, ich działania
skierowane są na zachowanie

swojej tożsamości narodowej,
języka ojczystego i kultury.
Po II wojnie światowej na
Wileńszczyźnie odczuwał się
dotkliwy brak polskiej inteligencji, która w większości została
wymordowana przez niemieckich i sowieckich okupantów.
To dzięki odradzającej się inteligencji, która skupiała się wokół
takich ogniw polskości jak polski dziennik „Czerwony Sztandar”, polonistyka w ówczesnym
Wileńskim Instytucie Pedagogicznym i in., Polacy Wileńszczyzny potrafili zachować język polski, poczuć się u siebie,
na swojej ziemi, rozwijać polskie szkolnictwo, kształcić dzie-

ci w języku ojczystym, w tradycji swoich przodków. Skupiając
się wokół Kościoła katolickiego
jeszcze pewniej walczyli o tożsamość narodową i prawa człowieka. Ponadto rozdział I zawiera
szczegółową informację o tragedii mordu na polskich oficerach
w Katyniu.
Rozdziały II i III poświęcone są narodowemu odrodzeniu
polskiego społeczeństwa na Litwie. Są tu podane fakty tworzenia prawdziwie demokratycznych polskich organizacji
społecznych. 5 maja 1988 roku
powstała pierwsza polska organizacja społeczna po wojnie –
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, które
po roku zostało przekształcone w Związek Polaków na Litwie. 1 września 1988 roku w
ówczesnym Wileńskim Zakładzie Aparatury Paliwowej powstał Oddział Miasta Wilna Stowarzyszenia. 22 października
1988 roku ukazał się pierwszy
numer gazety ZPL „Nasza Gazeta”. Świadczy to o tym, że w
czasie odrodzenia narodowego
Litwinów, zaczął się równolegle
odradzać polski ruch narodowy na Wileńszczyźnie. Zrodziła się idea, by sprawy dotyczące Polaków na Wileńszczyźnie
rozstrzygać na miejscu, z udzia-

łem miejscowych mieszkańców,
bez wtrącania się strony trzeciej. (…) Mówi się o genezie
powstania autonomicznej jednostki terytorialnej w składzie
Litwy i tzw. rządach komisarycznych w rejonie wileńskim i solecznickim.
W wymienionych powyżej
rozdziałach przedstawione są
odradzające się i powstające polskie organizacje społeczne, rozwijanie trwałych więzi z Macierzą, dzięki którym m.in. polskie
dzieci mogły wyjeżdżać na kolonie, a młodzież na studia do Polski. Mówi się w nich o rozwoju
i etapach działalności polskich
organizacji, w tym Związku Polaków na Litwie.
W rozdziale V są przedstawione wydarzenia początku XXI stulecia. Znalazła się
tu historia budowy i początków działalności DKP w Wilnie. Szeroko są komentowane
osiągnięcia ZPL i AWPL-ZChR
w kraju i poza jego granicami.
Mówi się w nim o ważnych wydarzeniach w życiu społeczności polskiej na Wileńszczyźnie,
o tym, co ją łączy.
Publikacja jest bogata w dokumenty archiwalne i ilustracje
ważnych wydarzeń historycznych i politycznych dotyczących
życia Wilna i Wileńszczyzny”.
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Lata nauki i pracy
Chcę podzielić się z Czytelnikami „N.G.” swoimi wspomnieniami o
powojennych latach szkolnych, opowiedzieć o tym, jak my, wiejskie
dzieci zdobywałyśmy wiedzę i nawyki do pracy, jaki był nasz
stosunek do rodziców i nauczycieli.
W szkole prawdziwych kolegów myśmy z bratem nie mieli.
Trochę wynikało to z postawy
naszej rodziny wobec powojennej rzeczywistości, jak i z tego,
że brak było czasu na koleżeństwo, bo śpieszyliśmy do domu,
a właściwie – do pracy w lesie.
Szkołę otwarto na początku kolektywizacji. Do pierwszej klasy przyjmowano dzieci
w wieku od 7 do 10 lat. W tym
okresie, po wojnie i pierwszej
fali tzw. repatriacji, brakowało nauczycieli i podręczników,
przyborów szkolnych. Pamiętam, na początku roku szkolnego jeden przyjezdny nauczyciel
z Nowej Wilejki uczył nas tylko czytania w trzech językach:
rosyjskim, litewskim i polskim.
W listopadzie dotarli do nas
państwo Dubiccy – przybyli na
piechotę spod Niemenczyna, z
miejscowości Kokuciszki, odległej o około siedem kilometrów
od szkoły.
Pani Melania Dubicka była
w starszym wieku. Złożyła nam,
pierwszakom życzenia z okazji
rozpoczęcia nauki w szkole.
Od razu zwróciła też uwagę, że
wśród uczniów jest wiele starszych dzieci. Na swoje „usprawiedliwienie” starsi koledzy
mieli argument, że to nie jest ich
wina – to szkołę otwarto za późno. Pani Melania zapowiedziała, że od następnego dnia będzie
uczyła nas języka polskiego. A tę
naukę rozpoczniemy od kaligrafii. Powiedziała również, że do
kaligrafii potrzebne jest specjalne pióro, kałamarz z czarnym
atramentem i zeszyt w ukośne
linie. Dzieci tzw. „kołchoźników” (rodzice ich należeli do
kołchozu, stąd ta nazwa) podnieśli hałas… Widząc, że my z

TZW. „WOLNE TEMATY”
MOGŁY BYĆ W TAMTYCH
CZASACH NIEBEZPIECZNE,
CHOCIAŻ DZIECI
ROZUMIAŁY, ŻE NIE O
WSZYSTKIM, O CZYM SIĘ
MÓWI W RODZINIE, NALEŻY
OPOWIADAĆ OBCYM.

bratem nie reagujemy na te słowa nauczycielki spytali: „Dlaczego wy, „bracia leśni” milczycie? (To nasze przezwisko
wzięło się z tego, żeśmy z ojcem
pracowali w lesie). Czy wszystkie wymienione rzeczy do kaligrafii już macie? „Tak, mamy”
– odpowiedziałem.
Nauczycielka zwolniła z lekcji dzieci kołchoźników, a mnie i
brata poprosiła na chwilę zostać.
Zapytała: „Dlaczego was te dryblasy nazywają „bracia leśni?”.
Wytłumaczyliśmy naszej nowej
nauczycielce, na czym sprawa
polega. Powiedzieliśmy też,
że do kaligrafii jesteśmy przygotowani. Jutro przyniesiemy
wszystkie potrzebne rzeczy.
Następnego dnia nauczycielka poprosiła, aby każdy uczeń
wybrał z teczki przybory do kaligrafii. Okazało się, że tylko na
naszej ławce był cały komplet:
stalówki z piórami, zeszyty i kałamarze z czarnym atramentem.
Znów „kołchoźnicy” wystąpili z
protestem pod naszym adresem,
zarzucając nam, że pracujemy i
otrzymujemy wynagrodzenie,
zaś ich rodzice nie mają pieniędzy, bo w kołchozie nie płacą.
Z powodu tego nie mają za co
kupić zeszytów, obsadek i atramentu.
„Idźcie i wy pracować, a nie
zbijajcie bąki. Już jesteście wystarczająco dorośli, by w tych
niełatwych czasach pomagać
rodzicom. To wstyd przezywać
kolegów „braćmi leśnymi”. Oni
przecież na celująco się uczą i
pracują, pomagają swoim rodzicom” – powiedziała surowo pani
Melania i dodała, że jutro koledzy mają przyjść do szkoły z rodzicami. Tak nasza pani rozwiązała problem z nami i kaligrafią.
Ta rozmowa na długo pozostała w pamięci „kołchoźników”.
Chociaż, tak naprawdę, przecież
nie byli winni, że ich rodzice w
większości zostali zmuszeni do
tej wymyślonej przez sowietów
kolektywnej pracy.
Mijały lata. Byliśmy już w
szóstej klasie. Nadal staraliśmy
się dobrze uczyć i pracować,
słuchać rodziców, być grzecznymi. Tego roku mieliśmy poważny problem w rodzinie – zachorował dziadek. Tato zawiózł
go do lekarza, ale lekarz nic poważnego nie ustalił. Wiadomo
było, że dziadek bardzo mocno przeżywał z powodu barbarzyńskiego sposobu zakładania kołchozów, zawłaszczania
osobistego mienia. Najbardziej
przejął się wówczas, kiedy są-

siad – brygadzista z przedstawicielem miejscowej władzy z tzw.
„sielsowietu” przyjechali burzyć jego stodołę. Razem z nimi
przybyła duża grupa kołchoźników. Dziadkowi chodziło głównie o urządzenie do młócki, za
które zapłacił kiedyś carskimi
złotymi monetami. Na spotkanie przybyszy wyszła mama
(taty nie było w domu) i zaczęła
prosić sąsiada, by zostawił urządzenie. Ten tylko się uśmiechnął i wskazał na przedstawiciela
władzy. A tamten zapytał po rosyjsku: „Czego ona choczet?”.
Brygadzista łamanym językiem
powiedział: „Baba choczet ostawić żelezo”. Prośba mamy nie
została uwzględniona. Wszystko zdemontowano, stodołę rozebrano i wywieziono do kołchozu.
Dziadek, widząc to wszystko przez okno, zapłakał i położył się do łóżka. Tak oto bolszewicka prawda o „rajskim życiu”
dała pierwsze „owoce”.
Wieczorem wrócił z pracy
ojciec. Szykował pole do sadzenia kartofli. Mówił mamie, która spotkała go na dziedzińcu, że
koń jest bardzo zmęczony, ale
się cieszył, bo ziemia była bardzo urodzajna. Mama zaś opowiedziała mu o poczynaniach
„komuny”, która po barbarzyńsku zniszczyła stodołę. Akurat w
tym czasie z domu wyszła babcia. Więc ojciec, przejęty opowiadaniem mamy, zaproponował jej, że zanim „komuna” nie
zabrała do kołchozu jej krowy,
to może zaprowadzić ją do swoich, paszy im wystarczy. Babcia
się zgodziła. Już późnym wieczorem tato wyprowadził babciną krowę z chlewa, zabrał też
owies dla konia. Ojciec wrócił,
mama przyszykowała kolację.
W czasie posiłku tato opowiedział o tym, że odwiedził go pan
Władysław, gajowy, który przywiózł dodatkowe sadzonki sosenek i poprosił, byśmy je posadzili jak najprędzej, bo w piątek
ma przyjechać dyrektor i oceni
naszą pracę. A w niedzielę, po
Mszy św., zaprosił nas i rodziców do siebie na obiad. Ta nowina wyzwoliła w nas energię do
pracy, bo mieliśmy nadzieję, że
tam uda się nam pozyskać nowych kolegów, których tak bardzo brakowało.
Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy do szkoły. Z powodu skróconego dnia nauki (troje
nauczycieli wezwano na jakieś
zajęcia do Niemenczyna) poprosiliśmy swoją wychowawczynię,

aby zwolniła nas z lekcji, których
i tak miało nie być. Powiedzieliśmy pani Melanii, że mamy dużo
pracy w lesie, że przyjedzie osobiście dyrektor z Niemenczyna
sprawdzić naszą robotę.
„To chyba pan Trifonow”
– zapytała nas pani. „Dyrektor jest bardzo miłym człowiekiem, pomaga ludziom, dobrze
go znam, bo nieraz zamawiałam
u niego drwa na opał”.
Przy okazji poprosiliśmy też
wychowawczynię, by pozwoliła nam jeszcze jutro popracować w lesie. „Pracujcie, tylko
o lekcjach nie zapominajcie” –
poprosiła. Biegliśmy ze szkoły do domu jak na skrzydłach,
chyba ze szczęścia, że będziemy
mieli sporo czasu, by nadrobić
zaległości w pracy. Prędziutko
zmieniliśmy ubranie, zjedliśmy
i pobiegliśmy na miejsce pracy. Kiedy mama zobaczyła nas
tak szybko biegnących przestraszyła się, że stało się jakieś
nieszczęście. Opowiedzieliśmy
o sytuacji w szkole i o tym, że
jutro będziemy cały dzień sadzić las. Tato przyniósł żelazny
pręt z rączką zaostrzony u dołu,
nazywany lancetem i pudełko
z sadzonkami całkiem maleńkich sosenek. Ja robiłem otwory w bruzdach, a brat do nich
wkładał sadzonki i przyciskał
mocno butem. Robiło się to po
to, by korzonki młodej sosenki
lepiej się trzymały w glebie. Gajowy, sprawdzając jakość pracy,
zazwyczaj idąc bruzdą próbował wyciągnąć sadzonki. Jeżeli
mu się to nie udawało, robota
uznawana była za dobrze wykonaną. Lubił przy tym powtarzać, że przy sadzeniu lasu nie
może być chałtury, bo rząd płaci
duże pieniądze. Staraliśmy się
nie śpieszyć, jakościowo wykonać pracę, bo miał przecież nas
odwiedzić osobiście dyrektor.
W ciągu półtora dnia zasadziliśmy dwa duże pola. „Popracowaliśmy jak dla siebie” – mówił
tato wracając do domu.
Po kolacji odrabialiśmy lekcje, bo wiedzieliśmy, że „kołchoźnicy” będą mogli oskarżyć nas o to, że nie byliśmy w
szkole i nie odrobiliśmy lekcji.
Ale, jak się okazało, w szkole
nikt nie zwrócił uwagi na to, że
nie było nas na zajęciach. Wychowawczyni jednak od razu
wyzwała brata z zeszytem do
tablicy. Sprawdziła pracę domową i poprosiła o przyniesienie dzienniczka. Poprosiła o zeszyty i dzienniczki wszystkich
uczniów. Po co pani zebrała zeszyty i dzienniczki było jedną
wielką niewiadomą. Wracając
do domu doszliśmy do wniosku,
że chodzi o to, że mieliśmy za
zadanie napisać coś na wolny
temat. Tzw. „wolne tematy”
mogły być w tamtych czasach
niebezpieczne, chociaż dzieci
rozumiały, że nie o wszystkim,
o czym się mówi w rodzinie, należy opowiadać obcym.
W domu mama oznajmiła

nowinę, iż maciora „podarowała” nam 12 maleńkich prosiaczków. Tata sporządził dla
nich oddzielny „domek”, by po
określonym czasie mogły zostać
odłączone. Zapytałem też tatę,
kiedy będziemy wywozić obornik z chlewa, przecież ziemia
już była przygotowana do sadzenia. Po namyśle ojciec oznajmił,
że zrobimy to w sobotę, w dniu
wolnym od zajęć w szkole. Odpowiadało to jak najbardziej,
ponieważ wiedziałem, że w niedzielę pojedziemy do kościoła, a
potem w gościnę do pana Władysława. Odrabiając lekcje opowiedziałem bratu o naszych z
ojcem planach i że już wkrótce, możliwie, będziemy mogli
poznać nowych przyjaciół. Brat
był bardzo zadowolony z mojej
inicjatywy.
W piątek byliśmy w szkole
krótko. Przypomniałem wychowawczyni, że dziś mamy w lesie wizytę dyrektora, który ma
ocenić naszą pracę. Gajowy prosił ojca o to, byśmy byli obecni.
Pani poszła do dyrektora szkoły, by zawiadomić go o naszej
prośbie. Wróciła uśmiechnięta: „Możecie iść na spotkanie
z dyrektorem, ale lekcji nie zaniedbujcie”.
Po południu, gdy już sadziliśmy sadzonki, mama zauważyła, że nadchodzi leśnik z obcym
człowiekiem. To był dyrektor.
Gajowy przedstawił nas: ojciec
– Władysław, mama – Weronika oraz synowie – Kazimierz i
Michał.
– Zdrastwujtie raboczaja
rodnia – przywitał się dyrektor.
– Wy mołodcy!
Staliście się pierwszą roboczą brygadą w „leschozie”.
Sprawdziliśmy z gajowym waszą pracę. Ani jednej sosenki nie
udało się nam wyciągnąć z ziemi. Pracujecie z wielką odpowiedzialnością, sumiennie. Bardzo
wam za to dziękuję.
Słowa te przetłumaczył nam
z rosyjskiego gajowy. Dyrektor
sięgnął do kieszeni, dostał sakiewkę i dał ojcu 500 rubli. „Eto
premia – powiedział. – Za choroszyj trud” i uścisnął dłoń ojcu
i nam.
Podziękowaliśmy za premię. W drodze do domu przypomnieliśmy ojcu, że jutro
mamy ciężki dzień – wywożenie obornika. Po kolacji poszliśmy od razu do łóżka, bo nazajutrz trzeba było rano wstawać.
Noc minęła szybko.
Wczesnym rankiem tato już
przyszykował wóz – zamiast
drabinek włożył zbite z desek
bokówki. Zjedliśmy śniadanie
i… do pracy. Trzymając konia za
uzdę, ojciec skierował pusty wóz
do chlewa i wytłumaczył nam,
jak należy ładować obornik: „Tu
nie trzeba dużej siły, tu jest potrzebny spryt”. Patrząc na pracę
ojca, szybko połapaliśmy się, co
i jak należy robić. Gdy wóz był
naładowany, tato położył na nim
specjalne, zagięte widły i poje-
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JA ROBIŁEM OTWORY W
BRUZDACH, A BRAT DO
NICH WKŁADAŁ SADZONKI
I PRZYCISKAŁ MOCNO
BUTEM. ROBIŁO SIĘ TO PO
TO, BY KORZONKI MŁODEJ
SOSENKI LEPIEJ SIĘ
TRZYMAŁY W GLEBIE.

chał na pole. My poszliśmy za
nim. Okazało się, że te zagięte
widły służą do wyładowywania
obornika małymi porcjami. Do
obiadu wywieźliśmy na pole 10
wozów, tyle samo po obiedzie.
Po czym ojciec oznajmił, że praca jest skończona.
Wreszcie nastała niedziela
– długo oczekiwany przez nas
dzień. Z rana tato przyszykował
dla konia świeżej trawy. Mama

powiedziała w co mamy się ubrać
i jakie buty włożyć. Rodzice też
byli gotowi i wyruszyliśmy do kościoła… Na przykościelnym placu już stał koń gajowego. Weszliśmy do świątyni. Ludzi nie było
dużo. Zobaczyłem pana Władysława, ale nie było z nim jego
dzieci. Rozpoczęła się Msza św.
Modliłem się za zdrowie i życie
dziadka. Po nabożeństwie wyszliśmy na plac, gdzie ojciec zapoznał nas z żoną pana Władysława, która zaprosiła do swego
domu. Dzieci pana Władysława
wybiegły na podwórko, gdy tylko zobaczyły furmanki.
Gospodyni od razu zapoznała nas. Byli to: Reginka i Robert.
Pan Władysław zaprosił wszystkich do domu. Pośrodku pokoju
stał stół z mnóstwem talerzy, z
różnorodnym mięsiwem, a wokół stołu stało 8 krzeseł. Gospodarz z flaszką w ręku zaprosił do
stołu. Po jednej stronie zasiadła
nasza rodzina, a po drugiej – gospodarza domu. Tak wypadło,
że siedziałem naprzeciw Reginy.
Gdy spojrzałem na nią, opuściła
wzrok i zaczerwieniła się. Bar-

dzo mi się spodobała. U nas w
szkole nie było takich ślicznych
dziewcząt.
W tym czasie gajowy rozpoczął wychwalać mnie i brata, że
jesteśmy grzeczni, sumienni i
pracowici. „Takich chłopców
jak Kazimierz i Michał ze świecą nie znajdziesz w całym Niemenczynie” – mówił. Kto jego
prosił, aby nas tak wychwalał.
Moja twarz poczerwieniała od
zmieszania, nie wiedziałem, co
mam w tej chwili robić. Widząc
to Regina wstała i zaproponowała pójść na dwór. Przeprosiliśmy
dorosłych, podziękowaliśmy i
wraz z Reginą i jej bratem wyszliśmy z domu. Na podwórku
bliżej zapoznaliśmy się, dowiedzieliśmy się, kto w jakiej klasie
się uczy, jak mu idzie nauka…
Nie trwało to długo, bo wyszła
nasza mama i powiedziała, że
już jedziemy do domu.
Wracaliśmy zadowoleni –
mieliśmy wreszcie przyjaciół.
W dodatku – bardzo sympatycznych.
KAZIMIERZ WOŁODKO
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Szanowna widownio, drodzy przyjaciele,
aktorzy, mecenasi i sponsorzy
Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza Państwa na
czwartą edycję Międzynarodowego Festiwalu Monospektaklu „MONOWschód”, który odbędzie się w dniach 18 - 22 października 2018 roku w Teatrze na Pohulance – Rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy. Spektakle poszczególnych teatrów
wystawiane będą również na scenach: Domu Kultury Polskiej
w Wilnie, Wileńskim Teatrze Małym, Teatrze „Vaidilos” oraz
Pałacu Kultury w Trokach i na Wileńszczyźnie.
Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zaproszone są zarówno teatry zawodowe jak i amatorskie z Litwy (Wilno), Ukrainy (Lwów, Żytomierz), Polski (Warszawa, Łódź, Gdynia) i Niemiec (Kiel), które w swoim repertuarze mają spektakle grane w
języku polskim lub autorstwa polskiego dramaturga. Na festiwal złoży się ok. 10 monospektakli i wydarzeń teatralnych. W
tegorocznej edycji Festiwalu „MONOWschód IV” będą spektakle poświęcone obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego repertuar będzie dobierany w myśl
idei niepodległościowej, chociaż nie zabraknie monospektakli
o tematyce popularnej i muzycznej. We wrześniu, październiku i listopadzie odbędą się liczne imprezy teatralne towarzyszące Festiwalowi – koncerty, spotkania z artystami, dyskusje
oraz warsztaty.
Festiwal „MONOWschód” – to okazja widzowi przeżywać
wyższe emocje teatralne w bezpośrednim kontakcie ze sceną, a
aktorowi okazja do wykazania wyższych zdolności aktorskich
poprzez kontakt z widzem, kiedy widz również pełni rolę aktora.
Ideą festiwalu jest również tworzenie przestrzeni teatralnej dla
wielokulturowego dialogu krajów Europy Wschodniej i Centralnej, których dziedzictwo stanowi punkt wyjścia do określania
na nowo swojej tożsamości. Aktorzy mają możliwość zaprezentowania swojego talentu i umiejętności oraz dorobku artystycznego przed wymagającą wileńską publicznością, której nieobce
jest również uczestnictwo w interaktywnych spektaklach. Motto tegorocznej 4. edycji Festiwalu to: „MONOWschód” – być
bliżej widza.
Festiwal „MONOWschód” jest jedynym tego rodzaju festiwalem teatralnym na świecie, zrzeszającym polskie teatry i aktorów amatorskich i zawodowych na jednej płaszczyźnie teatralnej,
który został zainspirowany ośmioma edycjami Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY
POLSKIEJ, a odbył się po raz pierwszy w 1994 roku. Chcemy,
aby kolejna odsłona wileńskiego święta teatru była ciekawsza
od poprzednich oraz bogatsza w przeżycia artystyczne, a razem
przyłączy się do obchodów Święta Niepodległości Polski w tak
ważnym dla narodu polskiego roku, 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Liczymy na Państwa udział w naszej tegorocznej inicjatywie teatralnej.
Z wyrazami szacunku
LILIJA KIEJZIK, KIEROWNIK I REŻYSER
POLSKIEGO STUDIA TEATRALNEGO W WILNIE –
TEATRU STUDIO
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