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Historia szkoły w Mejszagole
(Litwa)
Genowefa Wierbajtis
Szkoła w Mejszagole
Z HISTORII SZKOŁY
Ze zbiorowego wykazu szkółek parafialnych w biskupstwie wileńskim dowiadujemy się, że w latach 1781 i 1782 w Mejszagole
działała szkółka przykościelna, w której uczyło się 15 dzieci.
Wiele wskazuje, że szkółka w Mejszagole działała już wcześniej.
Jednak, jak informuje tablica na frontonie gmachu, została założona w 1773 r., a więc minęło ponad 230 lat istnienia obecnej
szkoły w Mejszagole.
Historia Mejszagolskiej Szkoły Średniej odzwierciedla wszystkie etapy historyczne zachodzące na Wileńszczyźnie.
W 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej powołała do istnienia szkółkę przy
parafii, która przetrwała do 1794 r. W latach 1803–1832 należała do Wileńskiego
Okręgu Naukowego przy uniwersytecie. Po zlikwidowaniu Wileńskiego Okręgu
i zamknięciu uniwersytetu, szkoła przeszła pod nadzór prawosławnego duchowieństwa. W latach 1841–1863 r. znowu była pod opieką Wileńskiego Okręgu,
natomiast od 1864 do 1914 nauczanie odbywało się po rosyjsku, tylko religii
uczono po polsku. W okresie międzywojennym (1918–1939) następuje rozkwit
polskiej szkoły. W 1935 r. wybudowano też typową drewnianą szkołę, która działała jako szkoła siedmioklasowa drugiego stopnia. Szkole nadano imię Adama
Mickiewicza, jednak w 1936 r. strawił ją pożar. W latach 1937–1939 wybudowano nową, piętrową szkołę, w której zajęcia lekcyjne odbywały się po polsku.
Jednak język wykładowy zmieniał się w zależności od toku historii. Na bardzo
krótko w 1940 r. wprowadzono język litewski, ale się nie przyjął, ponieważ nie
było ani jednego mieszkańca posługującego się tym językiem. Wileńszczyzna
wraz z Litwą została wcielona do byłego ZSRR, a więc po wojnie utworzono
rosyjską szkołę, gdyż prawa swe dyktowała ludność napływowa, a to byli przeważnie Rosjanie. Polacy rozproszyli się. Masowe wywózki na Sybir spowodowały
zastraszenie pozostałych rdzennych mieszkańców. Niektórzy wyjechali do Polski
w ramach repatriacji. Miejscowa ludność nie miała nic do powiedzenia i wszystkiego się obawiała. Dopiero od 1956 r. zaczęły powstawać polskie klasy, szkoła
zaczęła się rozwijać, rosnąć. Od 1957 r. była to szkoła trójjęzyczna: polska, rosyjska, litewska.

54

FOTON 86, Jesień 2004

Od 1992 r. szkoła nosi nazwę Mejszagolskiej Szkoły Średniej nr 1, która
obejmuje pełną średnią szkołę polską i pełną średnią rosyjską szkołę; potocznie
zaś zwie się polską szkołą, ponieważ klasy rosyjskie zanikają.
DOBA OBECNA
Obecna szkoła znajduje się przy ulicy Szkolnej (Mokyklos). Składa się z 4 gmachów budowanych i dobudowanych w różnych okresach, toteż i architektura jest
bardzo różnorodna. Centralny gmach piętrowej szkoły wybudowano w latach
1937–1939, tuż przed wojną, w ramach akcji „100 szkół dla Wileńszczyzny”.
W latach sześćdziesiątych wzniesiono dobudówkę, następnie w 1965 r. wybudowano przy szkole bursę na 120 miejsc dla uczniów z oddalonych miejscowości.
Obecnie bursę przekształcono na sale lekcyjne.

W 1996 r. wybudowano szkolną salę gimnastyczną. W starym gmachu szkoły
znajduje się aula na 200 miejsc. Szkoła posiada też rozległy stadion: boisko do
koszykówki, piłki nożnej, do siatkówki, skocznię w dal, bieżnię lekkoatletyczną.
Obszerna jest również biblioteka, stołówka, szatnia. Szkołę ogrzewa własna
kotłownia. Nieźle wyposażona jest pracownia do zajęć praktycznych, są klasy
komputerowe, a także pracownie przedmiotowe. Obecnie w szkole uczy się 314
uczniów, pracuje 40 nauczycieli, wśród nich 4 nauczycieli metodyków, 20 starszych nauczycieli, 3 magistrów.
W szkole działają dwie szkoły muzyczne (filia szkoły muzycznej „Lira” oraz
niemiecka szkółka akordeonistów). Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swe
zdolności w 23 kołach zainteresowań. Działa tu zespół wokalny „Legenda”, zespół tańca ludowego, koło recytatorskie, teatr lalek i inne.
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Uczniowie nasi osiągają znaczące wyniki w nauce, biorąc udział w olimpiadach rejonowych i republikańskich. Do olimpiad, konkursów i zawodów fachowo
szykują uczniów nauczyciele: A. Aleksandrowicz, J. Rusakewiczenie, D. Gulbinowicz, M. Gawerska, E. Jaszczanin, G. Wierbajtis. Na republikańskich olimpiadach rejon reprezentowali uczniowie naszej szkoły: B. Śnieżko, A. Wierzbicka,
E. Ruskan, D. Laurinawicziutie, G. Pilecki, I. Stankiewicz, M. Markiewicz,
A. Aluk. Absolwenci naszej szkoły studiują prawie na wszystkich wyższych
uczelniach Litwy i Polski.
W szkole działa drużyna harcerska „Powstańce” im. Szarych Szeregów.
Od roku szkolnego 2000–2001 rozpoczęto nauczanie profilowane.
Szkoła jest ośrodkiem kultury Mejszagoły. Tu rozwija swą działalność Mejszagolskie Koło ZPL, prezesem którego jest polonistka Anna Aleksandrowicz.
Wszystkie zebrania i imprezy kulturalne: Święto Rodzin, Zapusty, Wielkanocne
Spotkania odbywają się w auli naszej szkoły.
Zespół „Mejszagolanie”, prowadzony przez nauczycielkę muzyki Jasię Mackiewicz, składający się głównie z nauczycielek, swe próby ma również w szkole.
Szkoła ścisle współpracuje z rodzicami. Dzień Babci, Dziadka, Matki łączą dane
pokolenia i uczą wzajemnego szacunku. Tradycją stają się organizowane pod
koniec roku szkolnego spotkania nauczycieli i dyrekcji z rodzicami, na których
uczniowie reprezentują swoje artystyczne osiągnięcia.
Utrzymujemy kontakt z placówkami oświatowymi w Polsce: ze Szkołą Podstawową nr 1 w Lublinie, ze szkołami miasta Krotoszyna, Rybnika, Bytomia
i z Włoszczową.

