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Wileńskie lato

Tegoroczne lato przyniosło dla wilnian iście południowe upały: słupek rtęci mknął nam w górę powyżej  
30. kresek, więc, oczywiście, szukaliśmy odpoczynku i ochłody nad wodą. Wilia i Wilenka nad swe brzegi  
gromadziły rzesze mieszczuchów. Z roku na rok władze miasta nie potrafią wykorzystać arterii wodnych  
miasta na jakościowy wypoczynek i estetyczną dekorację. Ostatnio tak popularne tereny wokół Białego Mostu 
„upiększono” dwoma akcentami: kapliczką świętego Nepomucena – m. in. patrona tonących oraz... różowymi 
flamingami. Niestety, ani święty, ani ptaki nie robią nadzwyczajnego wrażenia: kapliczka pochylona,  
zagubiona, jakby rzucona na wodę od niechcenia. Flamingi cukierkowo różowe i nic poza tym. Lepsze to niż 
zerdzewiała rura, ale... Wydaje się, że przy odrobinie fantazji zarówno św. Nepomucen jak i flamingi mogły 
stać się naprawdę fajnymi akcentami letniego Wilna. Wypada czekać na kolejne lato i nowe, bardziej  
atrakcyjne pomysły. Ale, kto wie, może w słotne jesienne wieczory, będziemy i do tych, dość kiczowatych  
widoków tęsknić. 
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UCIĄĆ ŁEB KURZE
– czyli, jak hartować ducha skautów. 
Wakacje idą nam już ku końcowi, a 
więc i większość obozów, wypraw 
dzieci i młodzieży mamy za sobą. 
Różnie przebiegały, różne wrażenia 
pozostawiły zarówno u młodzieży, 
jak i dorosłych. Niektóre stały się gło-
śne na całą Litwę. Otóż na jednym z 
obozów skautów litewskich, jego kie-
rownictwo pozwoliło sobie na dość 
niezwykły (a zdaniem niektórych ro-
dziców wręcz skandaliczny i ohydny) 
sposób hartowania ducha młodzie-
ży i wyrabiania nawyków poradze-
nia sobie w sytuacji, gdy zabraknie 

np. jedzenia. Kierownictwo obozu na 
Żmudzi skautom (wiek 14-16 lat), któ-
rzy udali się na wyprawę do lasu, po-
stanowiło przydzielić kilka żywych 
kur, które młodzież musiała uśmier-
cić i przygotować z nich posiłek. To 
dość makabryczne zadanie miało, 
zdaniem przywódców młodzieży, 
nauczyć poradzić sobie ze znale-
zieniem strawy, gdyby znaleźli się w 
ekstremalnej sytuacji w lesie. Wyda-
je się jednak, że, delikatnie mówiąc, 
trochę przesadzili. I to z różnych po-
wodów. Po pierwsze, w lesie, gdyby 
młodzież, dajmy na to, zabłądziła, 
raczej kury by nie znalazła. Byłaby 

skazana na  polowanie na ptactwo 
leśne czy zwierzynę, łowienie ryb, 
gdyby był w pobliżu jakiś zbiornik 
wodny. Najprawdopodobniej jednak 
musiałaby się zadowolić leśnym ru-
nem i chyba informacji o tym, jakie ro-
śliny, jagody nadają się do jedzenia, 
ewentualnie, jak należy je przyrządzić 
by były do tego przydatne, należało-
by uczyć skautów.  Uciąć łeb kurze, 
jak zaznaczyli organizatorzy – to za-
danie nie było wyjątkowym dla mło-
dzieży ze wsi, która często bywa też 
świadkiem uboju świń. Taka „poglą-
dowa lekcja” (okrucieństwa?) miała 
więc bardziej służyć mieszczuchom. 

Posłużyła, ale akurat w odwrotnym 
kierunku: nie chcą takich lekcji. Wy-
dawało się, że wraz z wycofaniem 
z czytanek dla klas początkowych 
sławetnej „Śmierci Brysia” (informa-
cja dla młodszych roczników: w tym 
opowiadaniu wiejski gospodarz za-
bija starego, niepotrzebnego już w 
gospodarstwie psa), takie poglądo-
we lekcje okrucieństwa mamy za 
sobą. Cóż, widocznie ktoś do nich 
tęskni, skoro pragnie uczyć mło-
dzież ucinania kurom łbów. A tak 
na marginesie, to okrucieństwa, a 
zarazem braku należytej powagi wo-
bec śmierci i sprzeciwu wobec za-

bijania, młodzież i dzieci uczy się 
„dzięki” grom komputerowym. A na 
hart ducha, toby się młodzieży przy-
dała przeprowadzona na wsi akcja 
pomocy staruszkom, ot chociażby 
w doglądaniu tychże kur, czy też in-
nego żywego inwentarza. Na litew-
skiej wsi jest jeszcze bardzo wiele 
„ekstremalnych sytuacji” w rodzaju 
braku wody, kanalizacji, czy innych 
zdobyczy cywilizacji, które w do-
statecznym stopniu utrudniają życie 
mieszkającym tam ludziom. I to by-
łaby akurat dobra lekcja dla miesz-
czuchów, połączona z pożytecznym 
działaniem.

TEREN PRZY BIAŁYM MOŚCIE CIESZY SIĘ POPULARNOŚCIĄ WŚRÓD WILNIAN
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Wybuch I wojny światowej, 
kiedy trzy mocarstwa, które do-
konały rozbioru Polski, znala-
zły się w jej tyglu, rozdartemu 
krajowi dał szczególną szansę 
na odzyskanie niepodległości. 
Polacy byli – jak to by cynicznie 
nie zabrzmiało w obliczu ofiar i 
strat tą wojną spowodowanych – 
tymi, którzy mieli prawo cieszyć 
się z wojny i mieć związane z nią 
marzenia. Ojczyzna nasza miała 
dodatkowe szczęście, że właśnie 
w tym okresie znalazł się wśród 
jej przywódców człowiek, który 
będąc romantykiem i realistą za-
razem, rozumiał, że bez względu 
na wynik wojny, będzie on ko-
rzystny dla sprawy niepodległo-
ści Polski i wolności Polaków.

Analizując zaistniałą sytu-
ację, Józef Piłsudski, jako jeden 
z nielicznych polityków, prze-
widział zarówno przebieg woj-
ny jak i jej ostateczny rezultat. 
Wiedział, iż w tej wojnie Niem-
cy i Austro-Węgry pokonają Ro-
sję, a same zostaną pobite przez 
Anglię i Francję. I to zdecydo-
wało o wyborze polskiej drogi 
w tej wojnie: najpierw z Austro-
-Węgrami i Niemcami przeciw-
ko Rosji, a następnie z Anglią i 
Francją przeciw Niemcom. Dla 
wielu ówczesnych działaczy pol-
skich, jak i szeregowych obywa-
teli, wyglądało, że rodzący się 
polski zryw, zbrojne wystąpie-
nie, są kolejnym romantycznym 
szaleństwem, które nie przynie-
sie żadnych zmian.

Nikt na całym świecie Polski 
nie chciał, chyba że jako zdobycz 
wojenną, a nie suwerenne pań-
stwo. Żadne z państw – uczest-
ników wojny nie było zainte-
resowane nie tylko odbudową 
niepodległego Państwa Polskiego, 
ale nawet poruszania tzw. spra-

Pierwsza Kadrowa

Przed stu laty – 6 sierpnia 1914 roku – z krakowskich Oleandrów 
wyruszyła w kierunku Królestwa Kongresowego Pierwsza Kompania 
Kadrowa – pierwsza polska formacja wojskowa od czasów Powstania 
Styczniowego. Jej twórcą był komendant Józef Piłsudski, to ona dała 
początek Legionom.

wy polskiej. Przede wszystkim nie 
chcieli tego zaborcy. Zaś celem 
życia i działalności politycznej 
Józefa Piłsudskiego było jedno – 
niepodległa Ojczyzna. Jego słowa 
o tym, że: „Są rzeczy ważniejsze 
niż samo życie” oznaczały jedno 
– najważniejsza jest Polska: nie-
podległa, wolna i wielka. 

Po porażce rewolucji lat 
1905-1907 Józef Piłsudski cały 
swój wysiłek włożył w tworzenie 
struktur konspiracyjnych, gdzie 
prowadzona była praca szkole-
niowa oraz tworzenie sił mili-
tarnych. Cel – zorganizowanie 
armii niepodległościowej. Powo-
łane zostają tajne szkoły oficer-
skie, prowadzone są kursy – mają 
służyć przygotowaniu przyszłych 
kadr dowódczych. Powołany zo-
staje Związek Walki Czynnej, 
Związki Strzeleckie, Komisja 
Tymczasowa Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościo-
wych. W roku 1912 Piłsudski 
zostaje w zaborze austriackim 
komendantem głównym Związ-
ków Strzeleckich. To przygoto-
wanie się do udziału w działa-
niach zbrojnych tłumaczył: „Nie 
chciałem pozwolić, aby w czasie, 
gdy na żywym ciele naszej ojczy-
zny miano wyrąbywać mieczami 
nowe granice państw i narodów, 
samych Polaków przy tym brako-
wało. Nie chciałem dopuścić, by 
na szalach, na które miecze rzu-
cono, zabrakło polskiej szabli”. 

Wydarzenia z przełomu lip-
ca i sierpnia 1914 roku następo-
wały błyskawicznie: 28 lipca Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę 
Serbii, 1 sierpnia – Niemcy – Ro-
sji, a 3 sierpnia Francja i Austro-
-Węgry uczyniły to wobec Rosji. 
I wojna światowa stała się faktem 
dokonanym.

Piłsudski uważał, że najwięk-

szym wrogiem niepodległej Pol-
ski jest Rosja. Wychodząc z tego 
założenia zdecydował się oprzeć 
na jednym z zaborców – Austro-
-Węgrach. O tej decyzji tak mówił 
po latach: „Wiedziałem, że Polska 
będzie terenem wojny i, że zabor-
cy w stosunku do moich rodaków 
będą mieć o wiele większą moc 
i uznanie, niż ja. Ale już na po-
czątku wojny, wbrew ówczesnej 
opinii, liczyłem, że wojna osłabia 
i wyczerpuje przede wszystkim 
zwyciężonego, ale i zwycięzcę. 
Wiedziałem, że żaden z zabor-
ców o Polsce nie myśli, że nie 
tylko nie jest ona ich celem, ale 
wprost przeciwnie – przeszkodą. 
Rodacy moi zaś woleli sądzić, że 
każdy z zaborów jest celem spe-
cjalnego umiłowania dla zaborcy 
i tem się tłumaczy efekt trzech 
odezw, rzuconych w świat przez 
zaborców. One sprawiły, że w za-
borze austriackim i rosyjskim każ-
dy wierzył swemu panu (…). Kie-
dy przyszedłem do przekonania, 
że o Polskę nikt bić się nie chce i, 
że momenty polityczne nie mogą 
odgrywać tu żadnej roli, musia-
łem robić rachunek na podsta-
wie twardej zasady „Do ut des”. 
Mogę dać albo żołnierza, albo, 
że użyjmy tego wyrażenia, pra-
cę szpiegowską. Musiałem sobie 
powiedzieć, że tej drugiej pracy, 
wskutek mego charakteru, wy-
konać nie mogę i zdecydowałem 
się dać to, co wydało się w tym 
wypadku najtrudniejszym, dać 
wyrobione ramię żołnierza, któ-
re w dodatku zarobić sobie musi 
dopiero przez ciężki trud na mia-
no żołnierza, nie tylko u obcych, 
ale i u swoich. A potem zapyta-
łem się, jaki zabór może dać wa-
runki dla wytworzenia siły zbroj-
nej, któraby zaważyła przy końcu, 
gdy wszyscy już, zwycięzcy i zwy-

ciężeni, osłabieni będą pod obu-
chem wojny. Od razu wtenczas 
zrozumiałem, że jedynym krajem, 
gdzie tę robotę rozpocząć i rozwi-
nąć można, jest Austria. Liczy-
łem, że Niemcy ze swą żelazną 
organizacją państwową, ze swą 
maszyną rzucą od razu wszystko, 
co jest zdatne do walki. Rosja, ze 
swym wewnętrznym poczuciem 
siły, jako państwo ze swym syste-
mem przemocy w stosunku do 
poddanych, musiała być wykre-
ślona z mojego rachunku. Pozo-
stała Austria, państwo najsłabsze, 
utrzymujące się przy życiu, jako 
typ ekwilibrystyki politycznej, za-
leżne od swoich podwładnych, 
najłatwiejsze do gadania (…). 
W rozmowach, które wówczas 
prowadziłem, stawałem na sta-
nowisku, że żądam od Austrii tyl-
ko broni, żadnych politycznych 
warunków nie przyjmuję. Grożo-
no mi aresztem wszystkich orga-
nizacji strzeleckich i internowa-
niem mnie. Od warunków tych 
nie odstąpiłem i dlatego to w dniu 
5 sierpnia mieliście tak nędzną 
broń i tak nędzne wyekwipowa-
nie. Nie przyjąłem upokarzają-
cych warunków, chcąc zachować 
siłę moralną. Kiedym w dniu 
6-tym sierpnia mówił do genera-
ła Sosnkowskiego, że czeka nas 
śmierć, lub wielka sława, wierzcie 
mi koledzy, bardziej w tę śmierć 
niż sławę wierzyłem. Po roku na-
szych walk legionowych byłem 
naprawdę zdziwiony, że nasza 
garstka jeszcze żyje, że nie zosta-
ła jeszcze zupełnie zapomniana 
w tym pożarze dziejowym. W 
moim rachunku, który wówczas 
robiłem, jedna pozycja dawała 
mi pewność siebie. Byliśmy wte-
dy pełni dumy żołnierskiej i sła-
wy. Bez długich przygotowań sta-
liście się wybitnym żołnierzem, 

siłą cenioną, częstokroć bardziej 
wartościową, niż własne siły za-
borców (…)”.

Józef Piłsudski w dniach 29 i 
30 lipca zarządził częściową mo-
bilizację i koncentrację strzelców. 
Dzień później podporządkował 
sobie Polskie Drużyny Strzelec-
kie, a 2 sierpnia, za zgodą władz 
austriackich, rozpoczął mobiliza-
cję i koncentrację wszystkich dru-
żyn w Galicji. Za miejsce zbiór-
ki obrano krakowskie Oleandry, 
teren wystawy Architektury i 
Wnętrz, a w teatrze (dziś „Ba-
gatela”) żołnierze nocowali. W 
budynkach wystawy urządzono 
koszary, a rozległy teren otwarty 
służył do ćwiczeń, które trwały 2 
dni. Na dowódcę oddziałów wy-
znaczył Piłsudski Tadeusza Ka-
sprzyckiego „Zbigniewa”. 

3 sierpnia w Oleandrach z ZS 
i PDS sformowana została I Kom-
pania Kadrowa. W ciągu kolej-
nych dwóch dni kontynuowano 
szkolenia Kompanii, w jej skład 
wchodziły cztery plutony, a każ-
dy z nich był złożony z czterech 
dziesięcioosobowych sekcji. Li-
czebność formacji stanowiło nie-
co ponad półtorej setki żołnierzy. 
W jej skład wchodziła też słynna 
„siódemka” – patrol pod dowódz-
twem Władysława Beliny-Praż-
mowskiego. To ten patrol w nocy 
z 1 na 2 sierpnia jako pierwszy od-
dział Wojska Polskiego przekro-
czył granicę zaboru austriackiego 
na granicy z Rosją w Kosmyrzo-
wie, a 3 sierpnia znów powrócił 
do Krakowa, by po trzech dniach 
kroczyć wraz z Pierwszą Kadrową 
w kierunku Miechowa. 

Zwracając się do swoich żoł-
nierzy w dniu 3 sierpnia ko-
mendant mówił: „Odtąd nie ma 
ani strzelców, ani drużyniaków. 
Wszyscy, co tu jesteście zebrani, 
jesteście żołnierzami polskimi. 
Znoszę wszelkie odznaki spe-
cjalnych grup. Jedynym waszym 
znakiem jest odtąd orzeł biały. 
Dopóki jednak nowy znaczek nie 
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ŻOŁNIERZE PIERWSZEJ BRYGADY NA BIWAKU

fot. archiwum

KOMENDANT JÓZEF PIŁSUDSKI
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Pola-

ków 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.

Redakcja pragnie poinformować Czytelników,  
że kolejny numer „Naszej Gazety” ukaże się 28 sierpnia br.

15 sierpnia

11.30 – wyjazd autokaru ZPL od Domu Polskiego w Wilnie (chętni rejestrują 
się w ZG ZPL, nr tel. 8 5 2331056);

12.00 – składanie kwiatów na cmentarzu Rossa w Wilnie przy Grobie Matki i 
Serca Syna (z udziałem przedstawicieli Ambasady RP i ZPL);

12.30 – wyjazd od cmentarza Rossa do Dukszt Starych w rejonie ignalińskim;
15.00 – uroczysta Msza św. na cmentarzu żołnierzy WP z lat 1919 - 1920 w 

Duksztach Starych. Poświęcenie nowych pomników;
17.00 – impreza z koncertem i kolacją w Wisagini. Udział biorą koła ZPL z 

Wilna, rodacy z Wisagińskiego i Jezioroskiego Oddziałów ZPL.

16 sierpnia

14.00 – wyjazd autokaru ZPL od Domu Polskiego w Wilnie do Zułowa (chętni 
rejestrują się w ZG ZPL, nr tel. 8 5 2331056);

15.00 – wieczornica w Zułowie. Poświęcenie nowych steli w Alei Pamięci Naro-
dowej (100-lecie Pierwszej Brygady Legionów Polskich i 220. rocznica Insurekcji 
Kościuszkowskiej). Program artystyczny – Polskie Studio Teatralne w Wilnie pod 
kierownictwem Lilii Kiejzik z udziałem zespołu „Zgoda”. Żołnierski poczęstunek.

17 sierpnia

12.00 – Msza św. i uroczystości patriotyczne w Miednikach Królewskich w  
rejonie wileńskim. 

Zapraszamy do udziału

Dzień Wojska Polskiego na Litwiezostanie wam rozdany, rozkazu-
ję, abyście zamienili ze sobą wa-
sze dawne odznaki, jako symbol 
zupełnej zgody i braterstwa… 
Żołnierze! Spotkał was ten za-
szczyt niezmienny, że pierwsi 
pójdziecie do Królestwa i prze-
kroczycie granicę rosyjskiego za-
boru, jako czołowa kolumna woj-
ska polskiego, idącego walczyć za 
oswobodzenie Ojczyzny. Patrzę 
na was jako na kadry, z których 
rozwinąć się ma przyszła Armia 
Polska i pozdrawiam was jako 
pierwszą kadrową kompanię!”.

6 sierpnia o godz. 2 z minu-
tami żołnierze I Kadrowej w Mi-
chałowiczach obalili  słupy gra-
niczne znienawidzonej carskiej 
Rosji. Za zadanie mieli wywo-
łać w Królestwie Kongresowym 
powstanie antyrosyjskie. Tu, 
w zaborze rosyjskim 8 sierpnia 
nastąpiła też zmiana kadrowa: 
dowódcą jednostki został Kazi-
mierz Jan Piątek „Herwin”, a do 
kompanii wstąpiło ośmiu pierw-
szych ochotników – skautów.  Po 
wyzwoleniu kilku miejscowości 
12 sierpnia I Kadrowa wkroczyła 
do Kielc. Oto co mówił o tym wy-
darzeniu Józef Piłsudski: „Przy-
szedł pierwszy marsz. W myśl 
rozkazów austriackich władz 
wojskowych miałem dotrzeć tyl-
ko do małego miasteczka Jędrze-
jowa. Marsz stukilometrowy, 
rozłożony na 4 do 5 dni, uciążli-
wy, bo odbywany pod grozą kon-
taktu z nieprzyjacielem. Z krót-
kich słów, które usłyszałem od 
wojskowych władz austriackich 
przy odbieraniu ostatecznych 
informacji, wywnioskowałem, 
że władze te do mnie i do moich 
żołnierzy żadnego zaufania nie 
mają i że, wyznaczając mi ten Ję-
drzejów, nawet nie wierzą, bym 
mógł tam dotrzeć. (…) Co wię-
cej, dalej poza Jędrzejów posunąć 
się nam nie było wolno. Kielce, 
najbliższe większe miasto, zo-
stało wyznaczone w planie jako 
punkt styczny wojsk niemieckich 
i austriackich. Nie chciano tam 
widocznie dopuścić jakiegoś „ba-
łaganu” o charakterze polskim 
(…). Dzięki przekornej naturze 
legionowej postanowiłem nie do-
puścić, by nas wyprzedzono. Na-
tychmiast wydany został rozkaz 
jak najszybszego marszu, żeby 
nie dać się prześcignąć kawalerii, 
ale odwrotnie, aby nasze piesze 
oddziały kawalerię wyprzedziły. 
Nie powiem, abym chciał teraz 
zachwalać swe czyny: miały one 
w sobie dużo lekkomyślności i 
nieostrożności. Plan jednak zo-
stał w czyn wprowadzony. Strze-
leckie oddziały awangardy we-
szły do Kielc pierwsze i dopiero 
później zjawiła się awangarda ka-
walerii w postaci szwadronu dra-
gonów austriackich. Byliśmy w 
Kielcach pierwsi”.

Nawiązując do dnia dzisiej-
szego należy powiedzieć, że w 
setną rocznicę tego wydarzenia, 
podczas uroczystości, nad któ-
rymi patronat honorowy objęła 
pani Karolina Kaczorowska, wdo-
wa po ostatnim prezydencie RP 

na uchodźstwie Panu Ryszardzie 
Kaczorowskim, został odsłonięty 
pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Do udziału w obchodach 
został zaproszony prezes Związ-
ku Polaków na Litwie, poseł Mi-
chał Mackiewicz i wicemer Wilna 
Jarosław Kamiński.

W dniu wkroczenia I Kadro-
wej do Kielc została wydana przez 
komendanta głównego Wojska 
Polskiego Józefa Piłsudskiego 
„Odezwa na wkroczenie wojsk 
polskich do Królestwa Kongre-
sowego”. Czytamy w niej: „Wy-
biła godzina rozstrzygająca! Pol-
ska przestała być niewolnicą i 
sama chce stanowić o swoim lo-
sie, sama chce budować swą przy-
szłość, rzucając na szalę wypad-
ków własną siłę orężną. Kadry 
armii polskiej wkroczyły na zie-
mię Królestwa Polskiego, zajmu-
jąc ją na rzecz właściwego, istotne-
go, jedynego gospodarza – Ludu 
Polskiego, który ją swą krwawicą 
użyźnił i wzbogacił. Zajmuję ją w 
imieniu Władzy Naczelnej Rządu 
Narodowego. Niesiemy całemu 
Narodowi rozkucie kajdan, po-
szczególnym zaś jego warstwom 
warunki normalnego rozwoju.

Z dniem dzisiejszym cały 
Naród skupić się winien w jed-
nym obozie pod kierownictwem 
Rządu Narodowego. Poza tym 
obozem zostaną tylko zdrajcy, 
dla których potrafimy być bez-
względni”. Wypada dodać, że 
Piłsudski blefował: nie było Rzą-
du Narodowego.

Niestety, nie wszędzie witano 
ich z radością. Ludność przera-
żona wojną i pamiętająca krwa-
we doświadczenia zrywów pa-
triotycznych, musiała mieć czas 
na zaakceptowanie idei wolno-
ści. Władze austriackie również 
nabrały pewnego sceptycyzmu 
wobec polskich marzeń, pró-
bowano żądać rozwiązania od-
działów strzeleckich i wcielenia 
żołnierzy do armii austro-wę-
gierskiej. Jednak nic już nie mo-
gło powstrzymać woli wolności. 
Dzięki działaniom partii politycz-
nych, działających na terenie Ga-
licji, udało się uskutecznić ideę 
powstania polskich formacji: 16 
sierpnia tworzyć się zaczęły Le-
giony Polskie, które miały walczyć 
przeciwko Rosji u boku Austro-
-Węgier. W ich składzie znaleźli 
się również żołnierze Piłsudskie-
go. W ten sposób I Kompania Ka-
drowa stała się zalążkiem I Bryga-
dy Legionów Polskich. 

Liczba żołnierzy w nowej 
formacji do roku 1915 wzrosła 
do 12 tysięcy żołnierzy i ofice-
rów. Walczyli w ciągu trzech lat 
na Wschodzie. Słowa śpiewanej 
przez nich pieśni o tym, że „Jak 
umrzeć nam przyjdzie, to w polu, 
nie w tajgach Sybiru nam zgnić, 
z trudu naszego i znoju, Polska 
powstanie by żyć…” świadczą o 
ich determinacji i chęci wywal-
czenia wolności dla swej Ojczy-
zny. Od niepodległości Ojczyzny 
dzielił ich cały rok i kolejne dwa 
lata walki z bolszewikami.
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STUDIA – TAK,  
HARÓWA – NIE
Wkraczający w dorosłe życie 
przedstawiciele nowego pokole-
nia, nazywanego przez socjolo-
gów pokoleniem Y, które przy-
chodzi na zmianę populacji X, 
w odróżnieniu od swoich po-
przedników – fanatyków pracy 
i robienia kariery, potrafiących 
pracować po kilkanaście godzin 
na dobę, pracę traktuje bardziej 
pragmatycznie i raczej nie chce 
jej poświęcać lwiej części swego 
życia. Urodzeni w latach 90. ubie-
głego stulecia już w niepodległej 
Litwie, może właśnie dlatego, że 
widzieli, a raczej nie widzieli cią-
gle zapracowanych swoich rodzi-
ców, cenią najbardziej nie pracę, 
lecz samo życie. Komfort, akcep-
tacja, uznanie (najlepiej awan-
sem) – oto ich priorytety. Wy-
chowani w świecie Internetu, 
Facebooku, sms-ów startując po 
wiedzę, zdobywając umiejętno-
ści kierują się najczęściej nie lo-
giką rynku i dalszą perspektywą, 
ale tym, co daje szansę na w mia-
rę ciekawe i niezbyt absorbują-
ce  studia, pozwoli mieć kolegów 
i czas na zaspokajanie własnych 
przyjemności. Chcą żyć tu i te-
raz, a nie mozolnie pracować na 
odległą przyszłość.

Należy przyznać, że, jak i w 
każdej teorii, tak i w tej dzielą-
cej pokolenia na iksów i igreków, 
są, oczywiście, wyjątki. Jednak 
generalnie dla młodej generacji 
chęć zdobywania wiedzy kosz-
tem dużego wysiłku nie jest 
szczytem szczęścia. Z uporem 
godnym lepszej sprawy młodzi 
nadal nie zwracają uwagi na to, 
że studia na kierunkach huma-
nistycznych i socjalnych nie 
dają pewnej gwarancji na zna-
lezienie pracy. Wystarczy im, że 
będą łatwiejsze, ciekawsze, da-
dzą szansę na poznawanie świa-
ta, komunikowania. Nadal są 
duże konkursy na prawie i eko-
nomice, chociaż te już przodują 

Start po indeksy – 
końcówka maratonu

w rankingach „produkcji” bez-
robotnych.

BEZROBOTNY 
Z DYPLOMEM
Tego roku na Litewskiej Gieł-
dzie Pracy do 1 lipca zostało za-
rejestrowanych 600 posiadaczy 
dyplomów. I na pierwszym miej-
scu są ci, co ukończyli prawo i 
publiczne zarządzanie. Wła-
dze oświatowe próbują od kil-
ku lat zmniejszać liczbę miejsc 
finansowanych przez państwo 
na tych kierunkach, ale sytuację 
wypaczają ci, co oferują płatne 
studia. Wśród nich przoduje 
Uniwersytet im. Michała Rome-
ra: z ogólnej liczby 600 klien-
tów Litewskiej Giełdy Pracy, na 
tę uczelnię przypada aż 120. 
Na drugiej pozycji (z dość dużą 
różnicą) plasuje się Uniwersytet 
Witolda Wielkiego – 82. Nie-
stety, nie stała się ta statystyka 
przysłowiowym zimnym prysz-
nicem dla młodych tego roku.

JAK WYPADŁA 
REKRUTACJA
Podczas pierwszego etapu re-
krutacji, którego wyniki zosta-
ły ogłoszone 25 lipca, z ogólnej 
puli 14922 miejsc finansowa-
nych przez państwo i 18654 
płatnych (oraz 665 miejsc tzw. 
docelowych) największą ilość 
umów studenci podpisali w cie-
szących się największym wzię-
ciem uczelniach: Uniwersytecie 
Wileńskim, Kowieńskim Uni-
wersytecie Technologicznym, 
Wileńskim Uniwersytecie Tech-
nicznym im. Giedymina. Na 
UW, z posiadanych 2444 miejsc 
finansowanych przez państwo, 
po pierwszej turze wykorzysta-
no 2006, zaś z płatnej puli: z 
1940 – 995. Odpowiednio na  
KUT: z 1485 – 1285 i z 917 – 
487; WUTG: z 1232 – 1087 i z 
1093 – 607. Uniwersytet Witol-
da Wielkiego z posiadanej puli 
finansowanych przez państwo 
535 miejsc doczekał się umów 
na 454, zaś na studia płatne 
podpisał 786.  Bezkonkuren-
cyjnym liderem w realizowa-
niu płatnych studiów okazał się 
Uniwersytet im. Michała Rome-
ra: z możliwych 1712 wykorzy-
stał 1378; przyjęto też tu 280 
studentów na 352 finansowane 
przez państwo miejsca. Ogółem 
podczas podstawowej rekrutacji 

na uniwersytety przyjęto 7001 
studentów na studia nieodpłat-
ne i 6822 na płatne. 

Wśród kolegiów największą 
popularnością cieszyły się: Wi-
leńskie i Kowieńskie, skupiając 
odpowiednio 1230 i 1011 na na-
ukę nieodpłatną i 430 i 516 – 
na płatną. Trzecie miejsce co do 
popularności zajęło Wileńskie 
Kolegium Technologii i Dizaj-
nu (540 i 315).

Do drugiej puli rekrutacji 
trafiły 7272 indeksy, a z nich 
3372, za które studenci nie mu-
szą płacić – 1212 na uniwersy-
tetach i 2160 w kolegiach (tego 
roku na Litwie studia oferuje 20 
uniwersytetów i 23 kolegia, któ-
re brały udział w scentralizo-
wanej rekrutacji). Zostały one 
praktycznie całkowicie wyko-
rzystane. Na studia finansowa-
ne przez państwo na UW zosta-
ło przyjętych 394, na WUTG 
– 176 i KUT – 176, zaś do ko-
legiów: Wileńskiego i Kowień-
skiego – po 500 studentów. Z 
3900 płatnych miejsc wykorzy-
stano większość. Na niektórych 
uczelniach liczba studentów 
płacących za studia jest kilka-
krotnie wyższa od tych, co mogą 
studiować za darmo, m. in. na 
Uniwersytecie im. M. Romera 
– czterokrotnie.

KTO PŁACI – MA LUZ
Płatne studia, a raczej – kandy-
daci, którzy na nie trafiają, bu-
dzą z roku na rok coraz więcej 
emocji. O co chodzi? Otóż o to, 
że studentem wyższej uczelni 
może stać się – dzięki płatnej 
nauce – nawet ten, kto nie zło-
żył na maturze ani jednego pań-
stwowego egzaminu, a ze szkol-
nych miał oceny bardzo słabe. 
Jest to taki osobnik, który z 10 
(by uzyskać je należy cztery 
egzaminy państwowe zdać na 
setki) możliwych do uzyska-
nia punktów w rekrutacji, miał 
ich zaledwie 0,5. Minimalny 
próg dla wstępujących na płat-
ne studia tego roku miały zale-
dwie trzy uczelnie: Uniwersytet 
Wileński, Kowieński Uniwersy-
tet Technologiczny i Uniwersy-
tet Kłajpedzki. Pozostali brali 
wszystkich chętnych. Niestety, 
na podstawie orzeczenia Sądu 
Konstytucyjnego, państwo nie 
może tych kwestii regulować, 
mogą to czynić wyłącznie uczel-

nie. Ci, co myślą trochę szerzej, 
niż tylko o interesach własnej 
uczelni (a raczej – nie tylko o 
pieniądzach) uważają, że wśród 
ubiegających się o studia w kole-
giach najmniejsza liczba punk-
tów powinna wynosić 1,5, zaś 
na uniwersytety – 2. UW tego 
roku za minimum uznał 3 pkt. 

Studia nie tracą na popular-
ności zarówno wśród tych, któ-
rzy wiedzą, co chcą robić w do-
rosłym życiu, jak i tych, kto na 
4-5 lat chce przedłużyć swoisty 
okres „cieplarniany”, bo wiado-
mo, o pracę, tym bardziej tę – 
dobrze opłacaną – jest trudno. 
Obserwować możemy też ta-
kie zjawisko, jak coraz częstsze 
podejmowanie studiów przez 
tych, kto świadectwo matural-
ne uzyskał przed  kilkoma laty. 
Spośród 33991 kandydatów na 
podstawowe studia, tegoroczni 
absolwenci stanowili 20986, ci z 
roku 2013 – 4178, 2012 – 2457, 
2011 – 1652, a z 2010 aż 4718.

Te starsze roczniki raczej już 
wiedzą dokładnie, czego chcieli-
by się uczyć, jakie umiejętności 
zdobywać. Na większe rozterki 
skazani są natomiast dziewięt-
nastolatkowie, dla których stu-
dia – to często realizacja ambicji 
rodziców i owczy pęd: wypada 
być studentem.  

MNOGOŚĆ PROGRAMÓW 
– POWÓD DO ROZTERKI
Na usprawiedliwienie młodzie-
ży można powiedzieć, że często 
się gubi w mnogości oferowa-
nych programów studiów, nie 
sprzyja też bardziej poważne-
mu stosunkowi to, że np. moż-
na zgłaszać chęć podjęcia stu-
diów aż na 12 kierunkach. Tego 
roku na ponad 43 uczelniach 
na Litwie realizowane są 1883 
programy studiów. Uwzględ-
niając to, że  mamy około 160 
tys. studentów, nietrudno za-
uważyć, że nie każdy program 
jest jednakowo „obciążony”. Po 
to, by program mógł być reali-
zowany potrzeba przynajmniej 
12 studentów. Dziś jest tak, że 
na ponad połowie z nich na-
ukę pobiera zaledwie 13 proc. 
wszystkich studentów (śred-
nio po 20 osób), zaś na najbar-
dziej popularnych, które stano-
wią jedną czwartą – aż 70 proc. 
Raz zaaprobowane programy są 
oceniane po 3-4 latach, więc na-

wet ten nieperspektywiczny, czy 
wręcz niejakościowy, ma szansę 
mieć przynajmniej jedną promo-
cję absolwentów.

Tego roku potrzebnej licz-
by studentów nie nabrało 91 
programów. Niestety, jak po-
daje Stowarzyszenie Wyższych 
Uczelni Litwy, realizujące ogól-
ny system rekrutacji, na tej li-
ście znalazła się m. in filologia 
polska na Uniwersytecie Wi-
leńskim oraz nauczanie infor-
matyki i matematyki, zaś na 
Litewskim Uniwersytecie Edu-
kologicznym: fizyka i informa-
tyka, religia katolicka i in. Nie 
może nas nie smucić los filologii 
polskiej na Uniwersytecie Wi-
leńskim, ale też brak chętnych 
do nauczania matematyki.

MATEMATYKA: KTO 
BĘDZIE ZDAWAŁ, A KTO 
TYLKO ZAPŁACI
Matematyka stała się „boha-
terką” ostatnich dni lipca, kie-
dy to minister oświaty i nauki 
podpisał rozkaz o tym, że od 
roku 2016, czyli już na matu-
rze - 2017, będzie egzaminem 
obowiązkowym. Prawda, tylko 
dla tych, kto będzie się ubiegał o 
studia opłacane przez państwo: 
na humanistyczne kierunki ma 
być zdany na poziomie zadowa-
lającym, zaś na ścisłe – na pod-
stawowym. 

Warto zaznaczyć, że rozkaz 
ten jest krytykowany zarówno 
za sposób i czas jego podpisania, 
jak i za brak bardziej precyzyj-
nego określenia jego realizacji 
(czy ma to być egzamin pań-
stwowy czy też szkolny). Jest on 
też odzwierciedleniem smutnej 
litewskiej rzeczywistości: ci, co 
zechcą płacić za studia, automa-
tycznie „kupią”  egzamin z ma-
tematyki, nie będą musieli go 
składać.

Jednym z argumentów wpro-
wadzenia obowiązkowego eg-
zaminu z matematyki jest to, 
że 12 proc. tegorocznych ma-
turzystów (tych, co go świado-
mie wybrało) nie złożyło. Wy-
pada przypomnieć, że taki sam 
procent był tych, co nie poradzi-
li sobie z egzaminem państwo-
wym z języka litewskiego (ale 
ten, w odróżnieniu od matema-
tyki, był obowiązkowym). Na 
ten stan rzeczy co poniektórzy 
decydenci od oświaty zareago-
wali propozycją, by klasa na lek-
cji języka litewskiego była dzie-
lona na grupy (uw. – w szkołach 
litewskich). Dotychczas ten mo-

Na wyższych uczelniach na Litwie generalnie dobiegł końca maraton wyścigu po indeksy. 
Jak wskazują wyniki rekrutacji, najwięcej umów z uczelniami na finansowane przez  
państwo miejsca młodzież podpisała oddając priorytet najbardziej prestiżowym uczelniom, 
którymi są: Uniwersytet Wileński, Kowieński Uniwersytet Technologiczny oraz Wileński 
Uniwersytet Techniczny im. Giedymina.

• na studia tego roku pragnęło się 
dostać 33 991 kandydatów

• 20 986 tegorocznych absolwen-
tów startowało po indeksy

• wśród potencjalnych studentów 
było 1 177 tych, co uzyskali na ma-
turze po jednej „setce”

FAKTY

TEGO ROKU NA PONAD  
43 UCZELNIACH NA LITWIE 
REALIZOWANE SĄ 1883 
PROGRAMY STUDIÓW
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25 lipca br. dyplomy ukoń-
czenia studiów licen-

cjackich otrzymała V promocja 
Wydziału Ekonomiczno-In-
formatycznego Filii Uniwersy-
tetu w Białymstoku w Wilnie. 
Mały jubileusz tej wielkiej spra-
wy – powstania w Wilnie pierw-
szej poza granicami kraju uczel-
ni polskiej, która dała możność 
zwieńczyć proces nauczania w 
języku polskim na Litwie dyplo-
mem wyższej uczelni – nie może 
nie cieszyć. Dzięki tej inicjatywie 
uniwersyteckie wykształcenie w 
ojczystym języku zdobyło 361 
absolwentów Filii.

Po odegraniu hymnów pań-
stwowych Litwy i Polski, do licz-
nie zebranych na sali Domu Pol-
skiego w Wilnie wykładowców, 
studentów i ich rodzin, zwró-
cił się dziekan Wydziału Eko-
nomiczno-Informatycznego  
prof. dr hab. Jarosław Wołko-
nowski. Składając gratulacje ab-
solwentom, zaznaczył, że z tego-
rocznych 114 ekonomistów i 44 
informatyków prace licencjackie 
w pierwszym terminie obroniło 
36 ekonomistów i 10 informa-
tyków. Pozostali mają to zrobić 
na jesieni. 

Studia, jak zaznaczył dzie-
kan, są żmudną pracą, wielkim 

del był stosowany w szkołach 
mniejszości narodowych. Nowy 
pomysł jeszcze bardziej pogłę-
bi (o ile zostanie zrealizowany) 
dyskryminację uczniów szkół 
mniejszości.  

MAMY POWODY  
DO RADOŚCI
Mówiąc o rekrutacji na studia 
możemy się cieszyć, że rośnie 
popularność Wydziału Ekono-
miczno-Informatycznego Fi-
lii Uniwersytetu w Białymsto-
ku w Wilnie: w pierwszej turze 
zgłosiło chęć studiowania więcej 
kandydatów niż przed rokiem. 
Jako priorytetowe, studia na Fi-
lii wymieniło 44 chętnych, co 
jest o 15 proc. więcej niż w roku 
ubiegłym. Druga tura będzie tu 
trwała do 28 sierpnia.  Dodat-
kowa rekrutacja będzie też w 
okresie od 1 do 29 września. I 
chociaż nadal studia na takich 
renomowanych uczelniach jak 
Uniwersytet Wileński, Wileń-
ski Uniwersytet Techniczny im. 
Giedymina, Kowieński Uniwer-
sytet Technologiczny i Litewski 
Uniwersytet Nauk Medycznych 
młodzież najczęściej wymienia 
jako priorytetowe, to przyjemną 
niespodzianką powinno być dla 
kierownictwa Wydziału Ekono-
miczno-Informatycznego to, że 
w rankingu oceny swojej uczelni 
przez studentów, wydział zdo-
był najwyższe oceny w takich 
kwestiach jak dostępność po-
dawania materiału, doskonała 
znajomość wykładanej dyscy-
pliny oraz (!) relacje pomiędzy 
administracją, wykładowcami i 
studentami. 

Chciałoby się wierzyć, że 
wszystkie wybory dokonane 
przez młodych ludzi – te świa-
dome i nawet te – przypadkowe, 
pozwolą im znaleźć swoje miej-
sce we współczesnym świecie, 
który nie ogranicza się uczelnią, 
zdobytym dyplomem, ale daje 
wiele innych szans na udane ży-
cie, pod warunkiem, że nie bo-
imy się wyzwań i gotowi jeste-
śmy wykorzystać swe zdolności 
i energię do podołania im.

Janina Lisiewicz 

Piąta – jubileuszowa promocja

wyzwaniem i mają dać studen-
tom rzetelną wiedzę, bowiem to 
od jej jakości zależy ich udany 
start życiowy. Dlatego nie ma też 
taryfy ulgowej: w ciągu lat istnie-
nia Filii (powstała w roku 2007) 
dyplomy otrzymało tu 361 absol-
wentów, ale tyleż zostało skreślo-
nych z listy studentów.

Jednak ci, którzy byli peł-
ni determinacji w zdobywaniu 
wiedzy i otrzymali dyplomy 
uczelni z orłem w koronie na 
okładce, doskonale sobie radzą 
na rynku pracy. Pracują w róż-
nych dziedzinach gospodarki, 
zakładają własne firmy, two-
rzą miejsca pracy nie tylko dla 
siebie, ale też innych osób, co 
świadczy o ich kreatywności. 
Dziekan podkreślił, że absol-
wenci uczelni tworzą tzw. kla-
sę średnią na Litwie, która jest 
skarbem każdego państwa. Cie-
szył się również z tego, że wzra-
sta jakość studiów: tego roku po 
raz pierwszy dyplomy z wyróż-
nieniem – honorowe – otrzy-
mało aż pięciu absolwentów, a 
dokładniej – absolwentek, bo są 
to panie, które ukończyły stu-
dia na kierunku ekonomii: Jo-
lita Kropaitė, Joanna Kudżma, 
Jolanta Kuryło, Aneta Salnik i 
Grażyna Żylińska. Symbolicz-

na piątka tej V promocji.
O ocenie pracy Filii może też 

świadczyć to, że Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
RP oraz Polska Komisja Akre-
dytacyjna przyznały jej upraw-
nienia do uruchomienia studiów 
drugiego stopnia na kierunku 
ekonomii – kształcenia magi-
strów. Kierownictwo uczelni ma 
nadzieję, że Litewskie Centrum 
Jakości Studiów i Ministerstwo 
Oświaty i Nauki Litwy też przy-
chylnie ustosunkują się do tej de-
cyzji i już wkrótce, we wrześniu, 
odbędzie się rekrutacja na studia 
magisterskie. 

Studenci jubileuszowej pro-
mocji mieli też tego roku dodat-
kowy sprawdzian – musieli skła-
dać egzamin z języka polskiego, 
który wieńczył lektorat z kul-
tury i języka polskiego. Wpro-
wadzono go na wydziale w celu 
doskonalenia znajomości języka 
ojczystego.  

Witając zebranych w imie-
niu kierownictwa Uniwersy-
tetu w Białymstoku, prorektor 
ds. organizacyjnych i rozwoju,  
prof. dr hab. Dariusz Kijowski 
podkreślił, że Filia w Wilnie jest 
wynikiem realizacji misji rozwo-
ju nauki, edukacji na Wschodzie, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczności polskiej, jaką sta-
wia przed sobą Uniwersytet w 
Białymstoku. Prorektor zaak-
centował, że pracować nad sobą, 
kształcić i doskonalić się trzeba 
ciągle. Bowiem od tego będzie 
zależała nie tylko jakość nasze-
go życia, ale też to, w jakich wa-
runkach będą żyły przyszłe po-
kolenia. Dziękował też władzom 
Litwy za to, że umożliwiły funk-
cjonowanie tego wydziału i wy-
raził nadzieję, że pozytywnie 
ustosunkują się do uruchomie-
nia studiów drugiego stopnia, a w 
przyszłości nic nie powinno sta-
nąć na przeszkodzie uruchomie-
nia też studiów doktoranckich. 
Co, jak podkreślił, zależeć będzie 
od społeczności akademickiej. 

Po uroczystym wręczeniu 
dyplomów, którego dokona-
li prorektor Dariusz Kijowski, 
dziekan Jarosław Wołkonow-
ski i prodziekan Alina Grynia, 
gratulacje posiadaczom dyplo-
mów bakałarza z orłem w ko-
ronie składali honorowi goście. 
W imieniu ambasadora Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Litwie, w 
obecności konsula generalne-
go Stanisława Cygnarowskiego 
uczyniła to dyrektor Instytutu 
Polskiego w Wilnie dr Małgo-
rzata Kasner, która podkreśli-
ła, że twórcza, wykształcona 
kadra młodych specjalistów ma 
znaleźć swoje miejsce na Litwie, 
gdzie przekazywać będzie wie-
dzę i umiejętności zdobyte w Fi-
lii polskiej uczelni. 

Z osiągnięć w kształceniu 
polskiej młodzieży na Litwie 
cieszył się, zabierając głos, pre-
zes Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz. Za-
znaczył, że gdy widzi twarze 
pięknych młodych ludzi, przed 
którymi, dzięki zdobytej wie-
dzy, świat stoi otworem, wierzy, 
że sprostają wymaganiom, jakie 
stawiać będzie przed nimi ży-
cie. Prezes ZPL podkreślił, że w 
nich, dzisiejszych absolwentach, 
wielką nadzieję pokłada polska 
społeczność na Litwie. To oni 
bowiem są tym ogniwem, któ-
re łączy nasze państwa i narody. 
Nie ulega wątpliwości, że cze-
ka tę młodzież wielka przyszłość 
obywateli Litwy i świata – posia-
daczy polskich dyplomów, ko-
chających Litwę.

Słowa wdzięczności od stu-
dentów; serdeczne pozdrowienia 
dla rodziców, dziadków, rodzin – 
tych, co się również przyczynili 
do sukcesu tegorocznych absol-
wentów i tradycyjny lot biretów 
w górę – znak ukończenia na-
uki – wzruszające chwile uroczy-
stości. Wieńczyło ją wykonanie 
uroczystej pieśni „Gaude Mater 
Polonia” i sakramentalne słowa 
prorektora Dariusza Kijowskiego 
o zakończeniu  kolejnego roku 
akademickiego.

Janina Lisiewicz fo
t. 
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TO ONI BĘDĄ TWORZYLI NOWE POKOLENIE INTELIGENCJI NA WILEŃSZCZYŹNIE

fot. Paweł Stefanowicz

BIRETY W GÓRĘ – KONIEC STUDIÓW!
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Nasza grupa pod kierownic-
twem rektora PUTW dr. Ryszar-
da Kuźmy pierwszy swój przy-
stanek na tak rozległej trasie 
miała w Białymstoku, gdzie wi-
tała nas  przedstawicielka Uni-
wersytetu Białostockiego Maria 
Suprun, która była naszym prze-
wodnikiem po pięknie odrestau-
rowanej przy pomocy środków 
unijnych Starówce. Składa się na 
nią Rynek Kościuszki, na któ-
rym znajdują się najważniejsze 
zabytki: Ratusz Miejski, zespół 
katedralny pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
(przed wejściem do świątyni 
jest pomnik św. Jana Pawła II), 
XVII-wieczny kościółek farny 
oraz szereg odrestaurowanych 
zabytkowych kamieniczek wraz 
z centrum handlowym. Ogląda-
liśmy także pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który został 
ustawiony w miejscu, z które-
go Marszałek odbierał wojsko-
wą defiladę podczas swojej ofi-
cjalnej wizyty w Białymstoku. 
Mogliśmy też udać się do Pałacu 
Branickich – jednej z najlepiej 
zachowanych rezydencji epoki 
saskiej – ze względu na bogaty 
wystrój i otaczający go piękny 
ogród był nazywany polskim 
Wersalem. Obecnie mieści się 
tu Białostocki Uniwersytet Me-
dyczny. Mogliśmy się również 
zapoznać z planem rozbudowy 
uczelni białostockich: Instytu-
tu Biologii oraz Wydziału Ma-
tematyki i Informatyki wraz z 
uniwersyteckim centrum obli-
czeniowym. Inwestycje – trwa 
też budowa kampusu uniwer-
syteckiego przy ul. Ciołkowskie-

go –   mają wzmocnić pozycje 
Uniwersytetu Białostockiego w 
kraju, jego potencjał naukowy 
oraz wspierać rozwój ścisłych, 
przyrodniczych i technicznych 
kierunków kształcenia, obec-
nie uznawanych za prioryteto-
we. Jest to projekt na miarę XXI 
wieku. Koszt budowy kampusu 
(przeniosą się tu trzy wydziały: 
biologiczno-chemiczny, fizyki 
oraz matematyki i informatyki) 
wynosi 250 mln złotych. Cen-
tralnym miejscem kampusu jest 
tzw. Plac Syntezy z artystyczną 
instalacją – podświetlaną kulą, 
przedstawiającą wybuch, w wy-
niku którego powstała Ziemia.

Kolejnym miastem na na-
szej trasie był Lublin. Tu opie-
kowała się nami pani Krystyna 
Romer-Patyra. W pierwszym 
dniu pobytu zwiedzaliśmy Za-
mek Królewski zbudowany w 
drugiej połowie XIII wieku. Za-
mek ten leżał na szlaku królew-
skim z Krakowa do Wilna. Tu 
się wychowywali synowie Kazi-
mierza Jagiellończyka (ich opie-
kunem był słynny Jan Długosz). 
Około 1520 roku Zygmunt Sta-
ry przebudował zamek na wspa-
niałą renesansową rezydencję 
królewską. W 1569 właśnie tu, 
podczas obrad Sejmu podpisa-
no Akt Unii Polsko-Litewskiej 
– Unię Lubelską. Zamek prze-
żył burzliwe dzieje; miał w swej 
historii niezbyt chlubne karty: 
służył jako więzienie kolejnym 
władzom i okupantom. Od roku 
1957 jest siedzibą główną Mu-
zeum w Lublinie. Mieszczący się 
na jego terenie kościół pw. Trój-
cy Świętej – kaplica królewska,  

dzięki zachowanym freskom jest 
zabytkiem na skalę światową.

Będąc w Lublinie zapo-
znaliśmy się również z histo-
rią Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego im. Jana Pawła II 
– najstarszej uczelni katolickiej 
w Europie Środkowowschodniej 
(powstał w roku 1918 z inicja-
tywy ks. Idziego Radziszewskie-
go, który był też pierwszym rek-
torem uczelni). Misją uczelni 
jest prowadzenie badań nauko-
wych w duchu harmonii mię-
dzy nauką i wiarą, kształtowa-
nie i wychowanie inteligencji 
katolickiej oraz współtworze-
nie chrześcijańskiej kultury. Na 
dziedzińcu głównego gmachu 
KULu stoi pomnik przedstawia-
jący spotkanie św. Jana Pawła II 
z prymasem Polski, kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim. W Lu-
blinie wzięliśmy udział w nie-
codziennym wydarzeniu: za-
sadzeniu drzewka papieskiego 
nieopodal KULu (dokonali tego 
Krystyna Romer-Patyra i rektor 
PUTW Ryszard Kuźmo). Szkół-
ka sadzonek, z której pochodzi-
ło,  została poświęcona podczas 
jednej z wizyt papieża i drzewka 
z niej mają odpowiedni certy-
fikat. Podczas pobytu w Lubli-
nie zwiedziliśmy też szereg in-
nych znanych miejsc i zabytków 
tego miasta, które przypominało 
nam Wilno.

Podczas pożegnalnej kolacji 
mieliśmy okazję spotkać się z 
prezesem Fundacji im. T. Gonie-
wicza – panem Józefem Adam-
skim. Serdecznie pozdrowił i 
wręczył każdemu z nas pamiąt-
ki, które będą przypominały o 

uroczym mieście Jagiellonów i 
spotkanych tu ludziach. Jeste-
śmy wdzięczni pani Krystynie 
Romer-Patyra za opiekę i pomoc 
w zorganizowaniu spotkania z 
władzami miasta.

Trasa naszej dalszej podróży 
prowadziła do Krakowa. Tu za-
opiekował się nami przewodnik 
Marek Wilczek, zamieszkaliśmy 
w hotelu w Nowej Hucie, która 
obecnie stanowi część Krakowa. 
Zwiedzanie miasta rozpoczęli-
śmy od Kościoła Mariackiego, 
Sukiennic i Rynku Głównego. 
Pod płytami Rynku znajduje się 
unikatowy na skalę europejską 
rezerwat archeologiczny o po-
wierzchni 4 tys. m kw., który 
daje możliwość podziwiania od-
nalezionych skarbów i poznania 
burzliwych dziejów  Krakowa. 
W podziemiach szlak turystycz-
ny wiedzie między murami piw-
nic z kamienia i cegły dawnych 
obiektów handlowych. Na urzą-
dzonej tu wystawie widzieliśmy 
narzędzia, monety sprzed 600 
lat, ozdoby i wiele innych rze-
czy z minionych epok, wśród 
których był też bochen oło-
wiu o wadze 693 kilogramów! 
Oglądaliśmy też retrospektywę 
rozwoju miasta: od XI-wiecz-
nych pochówków,  poprzez po-
wstawanie chat, warsztatów 
rzemieślniczych z XII i XIII w. 
zniszczonych przez Mongołów 
w 1241 r., poznanie klimatu śre-
dniowiecznego miasta. Wiele 
czasu spędziliśmy też na zwie-
dzaniu Starówki oraz Wawelu – 
siedziby królów Polski, miejsca, 
gdzie są przechowywane bez-
cenne skarby narodowej kultury 

i spoczywają wybitni i zasłużeni 
dla Ojczyzny Polacy. Zwiedzanie 
takich miejsc jak Wawel napa-
wa nas dumą, że należymy do 
narodu o tak bogatej kulturze i 
chlubnej  historii.

Z prastarego Krakowa uda-
liśmy się do leżącej nieopodal 
Wieliczki – unikatowej kopalni 
soli, która pełni rolę muzeum i 
skarbnicy tego tak niezbęd-
nego dla człowieka produktu. 
Większość z nas była tu po raz 
pierwszy. Naturalnie „wypróbo-
waliśmy” ściany na smak, prze-
wodnik pięknie opowiadał nam 
o dziejach kopalni na przeciągu 
wieków. Oglądaliśmy wspaniałe 
solankowe jeziora, skulptury z 
soli, ołtarz z soli w kaplicy Matki 
Boskiej i nawet wykonane z jej 
kryształów żyrandole.

Końcowym punktem na-
szej wyprawy był Chrzanów, 
do którego zostaliśmy zaprosze-
ni przez zaprzyjaźniony miej-
scowy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. W Chrzanowie spo-
tkano nas bardzo uroczyście: 
chlebem i solą, a następnie cze-
kało nas spotkanie integracyj-
ne w regionalnym skansenie i 
miejscowej restauracji. Byliśmy 
podejmowani bardzo smacznym 
obiadem, a na deser częstowano 
nas pysznym ciastem. Podczas 
biesiady wystąpił nasz zespół 
„Tęcza” oraz „Ale Babki”, było 
też wspólne śpiewanie z zespo-
łem gospodarzy i nawet tańce 
przy akompaniamencie nasze-
go niestrudzonego akordeoni-
sty. W imprezie wzięły udział 
również miejscowe władze oraz 
poseł na Sejm RP z tej miejsco-
wości pan Tadeusz Arkit. Spę-
dziliśmy wspólnie z kolegami 
z UTW w Chrzanowie bardzo 
miłe chwile i serdecznie żegnani 
wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Wilna.

Słuchacze naszego Uniwer-
sytetu są bardzo wdzięczni za 
dofinansowanie naszej wyprawy 
Szlakiem Jagiellońskim przez 
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych RP, przekazane nam 
przez Ambasadę RP w Wilnie. 
Dziękujemy też wszystkim, kto 
przyłożył się do tej wspaniałej 
imprezy, a mianowicie: panu 
profesorowi Jarosławowi Woł-
konowskiemu, pani Małgo-
rzacie Sadłowskiej-Suprun z 
Uniwersytetu w Białymstoku, 
naszemu przewodnikowi po 
Krakowie Markowi Wilczko-
wi, pani Krystynie Romer-Pa-
tyrze z Lublina oraz pani Lucji 
Kozbus-Jętas, prezesowi UTW 
w Chrzanowie. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy też pod adresem 
głównego organizatora naszej 
wycieczki – rektora PUTW Ry-
szarda Kuźmy.

Helena Paszuk, 
słuchaczka i kronikarz 

PUTW   

Seniorzy na Szlaku Jagiellońskim

W lipcu słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie odbyli wielce  
interesującą wycieczkę na trasie Wilno-Białystok-Lublin-Kraków-Wieliczka-Chrzanów. Była 
to trasa, na której zapoznaliśmy się z postaciami Jagiellonów – począwszy od Władysława 
Jagiełły aż do Zygmunta III Wazy; dziejami unikatowej w historii Unii Polsko-Litewskiej, w 
której efekcie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; spotkaliśmy Polaków,  
Białorusinów i Litwinów, których łączy wspólna przeszłość.

SŁUCHACZE PUTW PRZY OBRAZIE „UNIA LUBELSKA” JANA MATEJKI
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Z okazji zawarcia związku małżeńskie-
go, młodej parze – Ewie JAKONIS oraz  
Robertowi KOZŁOWSKIEMU – wią-
zankę serdecznych życzeń: wielkiej mi-
łości i szczęścia rodzinnego, zrozumienia 
i zapatrzenia w siebie, dni pogodnych i 
uśmiechu losu na długie lata, które pod opie-
ką Bożą niech Wam dane będzie przeżyć  

składa koło ZPL w Trokach 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55. Uro-
dzin Szanownej Pani Helenie GURSKIEJ 
– prezesce koła ZPL w Kimbarciszkach 
– najserdeczniejsze życzenia: długich 
lat życia w zdrowiu i szczęściu, dni peł-
nych radości i miłości bliskich osób oraz 
wszelkich łask Bożych

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknych Jubileuszy Szanow-
nym Seniorkom Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach – Zofii 
GRIAZNOWEJ, Zofii WIENCKIEWICZ i 
Galinie KIBILDZIE najserdeczniejsze życze-
nia: trwałego zdrowia na długie lata, szczęścia 
i radości na co dzień, nieustającej aktywności 
w pracy społecznej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

PIĘKNY JUBILEUSZ – 
650 LAT
Nasz sąsiad – Łabunowo – tego 
roku obchodzi jubileusz – od 
założenia osiedla minęło 650 
lat. Właśnie przed tyloma laty 
jego nazwa – Łabunowo – po 
raz pierwszy została wymienio-
na w źródłach historycznych 
– krzyżackiej „Kronice Kawa-
lerów Mieczowych” Hermana 
Vartberga. Na jubileuszową uro-
czystość do osiedla licznie przy-
byli mieszkańcy Łabunowa oraz 
goście, by wspólnie się cieszyć z 
tak bogatej historii tej miejsco-
wości. Na jubileusz przybyli też 
wędziagolanie. 

Wędziagolanie spotkali tu 
swoich starych, dobrych zna-
jomych, którzy obecnie miesz-
kają w Łabunowie oraz tych, co 
mieszkali tu kiedyś, a dziś roz-
proszyli się po bliższej i dalszej 
okolicy: mieszkają w Kiejda-
nach, Kownie, okolicznych re-
jonach. Te doroczne spotkania 
w Łabunowie zawsze pozosta-
wiają piękne wrażenia i wspo-
mnienia. 

Podczas święta występowa-
li miejscowi artyści-amatorzy 
oraz piosenkarze Renata i De-
ivis; swój kunszt bojowy demon-
strowali rycerze. Tuż obok od-
bywał się kiermasz, na którym 
swe wyroby oferowali rzemieśl-
nicy i sprzedawcy.

Wieczorem, po dniu pełnym 
wrażeń nie na długo żegnaliśmy 
się z organizatorami święta i go-
spodarzami – do jutra, czyli nie-
dzieli, kiedy tu się miał odbyć 
odpust św. Anny.

  
ODPUST ŚW. ANNY W 
ŁABUNOWIE
W niedzielę, 27 lipca, odbył się 
w Łabunowie tradycyjny wiel-
ki odpust św. Anny. Od rana, 
do zbudowanej przez hrabiów 

Wielką i jakże miłą niespo-
dziankę swoim przybyciem do 
Kowna  sprawili miejscowym 
Polakom zakonnicy z Krako-
wa. Ostatniej niedzieli 7 za-
konników – z Zakonu Bra-
ci Mniejszych Kapucynów z 
prowincji krakowskiej – zawi-
tało do kowieńskiego kościo-
ła pokarmelickiego pw. Świę-
tego Krzyża, by wspólnie z 
miejscowymi Polakami wziąć 
udział we Mszy św. Euchary-
stię odprawił i kazanie wygłosił  
ks. Szymon Mrowiec. Asysto-
wało mu sześciu postnowicju-
szy, bracia: Dariusz Ciszek, Ry-
szard Dorda, Adam Stamski, 
Andrzej Samołuk, Wojciech 
Czywczyński i Wojciech Paw-
łowski. 

Po wspólnej modlitwie bra-
cia zakonni nie odmówili ro-

Letnie spotkania wędziagolan
Zabiełów cmentarnej kaplicy, 
która nosi nazwę łabunowskie-
go kościoła pw. Opatrzności Bo-
żej, zbierali się miejscowi miesz-
kańcy i pielgrzymi z sąsiednich 
okolic. Tu, przy kaplicy, na przy-
kościelnym podwórzu, wędzia-
golanie spotkali się z rodakami, 
mieszkańcami wsi Hanuszyszki, 
którzy pokazali im groby swo-
ich bliskich i pomniki z polskimi 
napisami; opowiedzieli o tym, 
że starzy mieszkańcy Łabuno-
wa jeszcze znają język polski i 
rozmawiają w tym języku. Z ża-
lem mówili jednak, że młodzież 
już nie chce w domu rozmawiać 
po polsku.

Przed odprawianą w połu-
dnie Mszą św. w kaplicy koncer-
tował zespół muzyki sakralnej z 
Kiejdan „Giesmė” („Śpiew”).  
Mszę św. celebrował proboszcz 
łabunowski, ksiądz i poeta Ska-
idrius Kandratavičius. Dzięko-
wał on wszystkim organizatorom, 
sponsorom święta „Łabunowo – 
650” oraz tym, którzy swą pracą i 
trudem przyczynili się do przygo-
towań do odpustu św. Anny, mo-
dlił się za zmarłych, zasłużonych 
dla tego kraju ludzi.

Po modlitwie proboszcz ks. 
Skaidrius Kandratavičius zaprosił 
wędziagolan na kawę na plebanię. 
Tu spotkaliśmy również jednego 
z organizatorów święta „Łabuno-
wo – 650” – Rytasa  Kretavičiusa, 
który nas oczarował swoją głębo-
ką wiedzą historyczną, opowia-
daniem o byłym dworze hrabiów 
Zabiełów w Łabunowie.

Cieszyliśmy się i dziękowa-
liśmy mieszkańcom Łabunowa 
za piękne święto, za mile i tre-
ściwie spędzony czas.

HISTORIA SIĘ POWTARZA
 „Przyjdźcie. W duszy zapro-
wadzę Was do światłego kraju 
– mglistego, głębokiego (…)”. 

Te słowa poety, filozofa Oskara 
Miłosza wędziagolanom barw-
nie przypomnieli miłośnicy kra-
ju łabunowskiego oraz znawcy 
historii Krystyna i Povilas Gri-
gaičiusovie, którzy witali gości w 
Centrum Kultury w Łabunowie. 
Z nieukrywaną przyjemnością 
opowiedzieli oni o odległej hi-
storycznej przeszłości tej miej-
scowości oraz o nie tak znów 
dawnych latach władzy sowiec-
kiej. Pokazali skrzętnie zebra-
ny materiał historyczny o Ła-
bunowie, zapoznali ze starymi 
mapami, rysunkami technicz-
nymi dworu Zabiełów, zdjęcia-
mi starego kościoła oraz inny-
mi wartościowymi pamiątkami. 
Zaprezentowali też dwa filmy 
dokumentalne, nakręcone w 
latach, kiedy kołchoz-milioner 
„Zorza Wschodu” był znany da-
leko poza granicami Litwy.

Wędziagoła i Łabunowo – to 
sąsiedzi, którym dane było prze-
żyć jednakowe  wydarzenia hi-
storyczne, a losy mieszkających 
tu ludzi ciasno się przeplatają. 
Dla miłośników ojczystej historii 
i tych, którzy pielęgnują miejsco-
we tradycje nie brak tematów do 
dyskusji. Wędziagolanie są bar-
dzo zadowoleni, że mogli się tak 
wielu rzeczy dowiedzieć i uzu-
pełnić swoją wiedzę. Wypada 
przypomnieć, że nikt nie zna le-
piej ojczystej historii od miejsco-
wych mieszkańców, żyjących tu z 
pokolenia na pokolenie. To oni, 
żyjąc tu i pracując, przejęli sły-
szane opowiadania i przekazali je 
swoim dzieciom i wnukom. A ci 
z kolei, ceniąc pamięć historycz-
ną, kontynuują tradycje swoich 
przodków. Następuje powtórka z 
historii. Dziękujemy za to.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziadolskiego 

Oddziału ZPL

Miła niespodzianka
dakom wizyty w siedzibie Ko-
wieńskiego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie przy Alei 
Laisvės (Wolności). Tu szanow-
ni goście mieli okazję zapoznać 
się z polską biblioteką i, między 
innymi, podziwiać wydania ka-
zań, których żywot sięga ponad 
200 lat.

Podczas skromnego poczę-
stunku mogli się zapoznać z 
życiem kowieńczyków a także 
posłuchać ich śpiewu: członko-
wie Oddziału pod akompania-
ment pani Ireny Rymkiewicz 
wykonali dla szacownych go-
ści szereg piosenek polskich, 
które z pokolenia na pokole-
nie są przekazywane jako na-
rodowa spuścizna w Kownie i 
okolicach. 

Wzruszeni zakonnicy z wiel-
kim żalem musieli przyznać, że, 

niestety, nie znają tego rodzaju 
piosenek. Po usilnych prośbach 
gospodarzy, jednak zaśpiewali 
jedną piosenkę. I zrobili to bar-
dzo pięknie.

Obcując z gośćmi z Krako-
wa, miejscowi Polacy rozważali 
możliwość założenia w Kownie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
którego tematyka wykładów do-
tyczyłaby spraw religii, pozna-
wania reguł i zachodzących w 
dniu dzisiejszym zmian w Ko-
ściele katolickim.

Miłe i treściwe spotkanie 
bez wątpienia wzbogaciło obie 
strony w nowe wrażenia, zbliży-
ło duchowo. Pragnęlibyśmy, by 
takich wizyt było jak najwięcej 
w życiu społeczności polskiej w 
Kownie.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL    
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Zapraszamy na parafialne święto odpustowe  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do Wędziagoły 

9.00 – Msza św. w języku polskim 
z udziałem zespołu „Sużanianka”.

Po nabożeństwie – wspólna procesja  
eucharystyczna dookoła kościoła

10.00 – Msza św. w języku litewskim  
z udziałem chóru parafii Łabunowa.

Czekamy gości z Polski, z Wilna, 
rejonu wileńskiego i innych miejscowości.

Po zakończeniu nabożeństwa - otwarcie biblioteki polskiej 
w Wędziagole (ul. Kėdainių 26)

Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej,
 Szyrwincki Oddział Związku Polaków na Litwie

 oraz Jawniuńska Filia Szyrwinckiego Centrum Kultury
zapraszają na 25-lecie ludowego zespołu „Czerwone Maki”
 – w ramach X Festynu Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami”.

Święto odbędzie się w osiedlu Jawniuny (rejon szyrwincki)
16 sierpnia br. o godz. 15.00.

Wystąpią: polski zespół ludowy „Czerwone Maki”; rodzin-
na grupa Kasparów; wokalny zespół „Mejszagolanki”; chór 

„Moderato”; zespół pieśni i tańca „Troczanie”; wiejska  
kapela ludowa z Muśnik; „Kapela Podwileńska”.

 Będzie też wiele niespodzianek dla dorosłych i dzieci.
Święto poprowadzi Edyta Tamošiūnaitė

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Robertowi Aliukonisowi
z powodu śmierci Ojca

składają koledzy i przyjaciele 
z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie

z kierownik Lilią Kiejzik
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