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( s t r e s z c z e n i e ) 

Region Wileńszczyzny przez ostatnie stulecia jest zamieszkiwany przez lud-
ność polską. Trudno określić granice tego regionu. Najprościej można powiedzieć, 
że są to tereny położone wokół miasta Wilna, które bezapelacyjnie odgrywało 
i odgrywa na tym terenie rolę dużego ośrodka kultury i nauki dla różnych naro-
dowości, w tej liczbie także, a może przede wszystkim, dla zamieszkałych tutaj 
Polaków. Dlatego też najczęściej jednostka terytorialna, do której wchodziło 
Wilno przez ostatnie stulecia, była nazywana wileńską. Tak w XVIII - XIX wieku 
tereny te nazywały się Gubernia Wileńska, zaś w okresie międzywojennym woje-
wództwo wileńskie obejmowało najdalej wysunięte na północny wschód tereny 
II Rzeczpospolitej. Dzisiaj tereny położone wokółm. Wilna tworzą tzw. rejon wileń-
ski, razem zaś z kilkoma przyległymi doń rejonami tworzą powiat wileński. Pol-
ska mniejszość na Litwie mieszka przede wszystkim na Wileńszczyźnie, tzn. na 
terenach przyległych do miasta Wilna. 

W okresie okupacji niemieckiej 1941-1945 i sowieckiej w latach 1945-1990 Wi-
leńszczyzna poniosła dotkliwe straty inteligencji. Okupacyjne władze niemieckie 
wymordowały na Ponarach wybitnych Polaków z Wileńszczyzny, przedstawicie-
li świata nauki, kultury oraz wielu księży. Ci, którzy przetrwali na Wileńszczyź-
nie w okresie okupacji sowieckiej, mieli do wyboru albo dobrowolny wyjazd 
z tego terenu do Polski, albo wywózka na Wschód - na Syberię. Te straty inteli-
gencji polskiej są przyczyną niskiego wskaźnika osób z wykształceniem wyższym 
wśród Polaków na Wileńszczyźnie w latach 70. 

Mniejszość polska na Litwie miała najniższy wskaźnik wykształcenia i znacz-
nie ustępowała innym mniejszościom (2-krotnie Białorusinom; ponad 3-krotnie 
Rosjanom; 4-krotnie Ukraińcom i prawie 8-krotnie Żydom) oraz większości litew-
skiej (2-krotnie), zaś najwyższy poziom wykształcenia był wśród mniejszości 
żydowskiej. Tendencja taka istniała w latach 1970-1989. Niestety, nie ma takich 
danych statystycznych z lat niepodległego państwa litewskiego. 

Z dużą wiarygodnością można stwierdzić, że obraz ten nie uległ kardynal-
nym zmianom w ostatnim dziesięcioleciu i śmiało można twierdzić, że mniejszość 



60 Jarosław Wołkonowski 

polska na Litwie posiada najniższe wykształcenie z wszystkich mniejszości. 
Poziom wykształcenia niższy niż Polacy mają tylko Cyganie, Tatarzy i inne mniej-
szości występujące na Litwie. 

W 1989 roku na Litwie pracowało umysłowo 33,5% mieszkańców. W 1989 r. 
wśród Litwinów pracą umysłową zajmowało się 33,4%, wśród Rosjan - 40,9%, 
wśród Polaków - 21%, wśród Białorusinów - 32,3%, wśród innych narodowości -
44,6%.' Wyraźnie widać, że wskaźniki te stanowią pochodną poziomu wykształ-
cenia. 

Niski poziom wykształcenia mniejszości polskiej powoduje również ogromne 
dysproporcje liczby naukowców Polaków wobec innych mniejszości i większości 
litewskiej. Według danych Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodź-
stwa w 1990 r. na Litwie było 668 doktorów habilitowanych, 52 z nich to naukow-
cy nielitewskiej narodowości, wśród których 8 to Polacy. Gdyby udział ten był 
proporcjonalny, to wobec tego, że Polacy stanowili 7% ludności Litwy, doktorów 
habilitowanych polskiego pochodzenia powinno być 45, a było 8. 

Według moich obliczeń, dokonanych wiosną 2000 r., na Litwie pracowało 7 
doktorów habilitowanych i około 55 doktorów polskiego pochodzenia. Ponad 20 
z nich obroniło doktoraty w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Na Litwie w tym 
okresie doktoraty obroniło tylko 5 naukowców polskiego pochodzenia. Jak wi-
dać z powyższego polska mniejszość na Litwie ma bardzo niski udział w kadrze 
naukowej, 6-8-krotnie niższy od średniej krajowej Litwy. Podstawową przyczyną 
takiego stanu jest niski odsetek Polaków mających wykształcenie wyższe. Napa-
wa nadzieją, że wiosną 2000 r. na Litwie było około 25 doktorantów polskiego 
pochodzenia, którzy będą bronić doktoraty na polskich uczelniach. Zasilą więc w 
znacznym stopniu polską kadrę naukową na Litwie w najbliższej przyszłości. 

Na zakończenie rozpatrzmy jeszcze stan polskiego średniego szkolnictwa w 
Republice Litewskiej. Gdyby każde polskie dziecko na Litwie uczyło się w pol-
skiej szkole, to ogółem w szkołach polskich byłoby około 40 tys. dzieci. W 1988 r. 
w polskich szkołach na Litwie uczyło się 9 995 uczniów.2 Ale już w roku 1990 było 
i chl l 407.3 Każdego roku przybywało w polskich szkołach około 600-1000 dzieci.4 

W roku szkolnym 1999-2000 w polskich szkołach uczyło się 21 913 uczniów. Na 
Litwie istnieje dzisiaj 126 szkół z polskim językiem wykładowym, z których 44 to 
szkoły średnie, w tej liczbie jedno gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Jak widać 
istnieje jednoznaczna tendencja zwyżkowa. Szczegółowe dane dotyczące ogól-
nej liczby uczniów w polskich klasach zawiera tabela 1. 

Porównując te dane, możemy stwierdzić, że jeżeli w 1988 r. w polskich szko-
łach uczyło się około 25% polskich dzieci, to w 2000 roku - 50%. Czy przez naj-
bliższe 10 lat polska mniejszość na Litwie potrafi ściągnąć do polskich szkół kolejne 
25% polskich dzieci i podnieść ten wskaźnik do 75%, to się jeszcze okaże. Ważny 
będzie poziom wykształcenia tego pokolenia Polaków i sytuacja na Litwie. Jeżeli 
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w ubiegłych latach co roku około 500 uczniów zdawało maturę w polskich szko-
łach, to już w tym roku liczba ta wzrosła do ponad 800 maturzystów, i taki poziom 
utrzyma się przez najbliższe lata. Bardzo ważną rolę w podniesieniu poziomu 
wykształcenia polskiej mniejszości na Litwie może odegrać niepaństwowa wyż-
sza uczelnia z prawem nadawania stopni, na początku bakałarza, a później 
i magistra. Do tego celu dąży Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Gdy po-
równamy te dane z mniejszością rosyjską, obraz jest następujący: na Litwie w 137 
rosyjskich szkołach uczyło się w roku szkolnym 1999-2000 44 058 uczniów, zaś 
w roku szkolnym 2000-2001 już 40 757, co stanowiło 6,95% ogólnej liczby uczniów 
na Litwie. Jak widać z tych danych, każdego roku w tych szkołach ubywa około 
1500-2000 uczniów (w roku szkolnym 1998-1999 w rosyjskich szkołach uczyło się 
46 325 uczniów). Tendencja malejąca jest w tym wypadku bardzo wyraźna. 

Tabela 1. Ogólna liczba uczniów w polskich klasach. 5 

Liczba uczniów % ogólnej liczby Liczba uczniów % ogólnej liczby 
Lata w klasach 1 - 1 2 uczniów klas pierwszych uczniów klas 

w kraju 
klas pierwszych 

pierwszych w kraju 

1988 9 995 2,0 1 030 2,16 

1989 10 613 2,1 1 624 3,16 

1990 11 407 2,3 1 831 3,42 

1991 12 611 2,5 2 060 3,72 

1992 13 881 2,8 2 256 3,78 

1993 15 312 3,08 2 412 4,23 

1994 16 613 3,26 2 331 4,06 

1995 17 898 3,43 2 1 5 8 3,94 

1996 19 212 3,61 2 213 4,07 

1997 20 263 3,72 2 077 3,72 

1998 21 038 3,77 1 876 3,45 

1999 21 913 3,83 1 721 3,21 

2000 22 303 3,83 brak danych brak danych 
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