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W oczekiwaniu 
Świąt

W oczekiwaniu zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – pięknego rodzinnego 
święta pełnego ciepła i miłości, kiedy, jak nakazuje nam nasza polska tradycja,  
śpieszymy pod rodziny dach, by z najbliższymi przełamać się opłatkiem i dzielić  
radość z okazji przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, otwóżmy serca na dobro,  
serdeczność, współczucie. Niech wszystkie troski, biedy, wojny i gwałty, które,  
niestety, zbyt często mają miejsce na naszej ziemi, odejdą, ustaną na ten czas.
Zasiadając do Wieczerzy Wigilijnej – pamiętając o tych, którzy odeszli i tych, którzy 
mogą przestąpić próg naszego domu w ten cudowny wieczór – życzmy sobie zdrowia 
i szczęścia, radości i dobroci, ofiarności i wzniosłości. Niech wraz z Bożą Dzieciną  
zawita na Ziemię pokój i miłość.

Spokojnych i pogodnych Świąt życzy wszystkim Rodakom
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie
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CHOINKA NA PLACU RATUSZOWYM

LITEWSKIE 
PARADOKSY 
Litewskie służby specjalne co i raz 
znajdują się na ostrzach piór dzien-
nikarzy z powodu prawdziwie pa-
radoksalnych sytuacji. Kolejna do-
tyczy wielce poważnej służby. I 
chociaż mamy dość skomplikowa-
ną sytuację geopolityczną, trudno by 
się dało w tym dopatrzeć sławetnej 
ręki wroga. Najwyraźniej działa tu 
tak chętnie używany do określenia 
niestandardowych – często wręcz 
kuriozalnych – sytuacji „czynnik 
ludzki”.
Oto ostatnio w bardzo niezręcznej 
sytuacji znalazło się kierownictwo 
Służby Badania Przestępstw Go-
spodarczych. Jak podały agencje 
informacyjne, naraz dwoje z trojga 
przedstawicieli kadry kierowniczej 
utraciło prawo do pracy z tajną in-
formacją: dyrektor instytucji Kęstutis 
Jucevičius utracił je wraz z końcem 
listopada. Powód: nowy minister 
spraw wewnętrznych wydał rozkaz 
kolejnego sprawdzenia stopnia jego 
zaufania. Tak się zbiegło w czasie, 
że jego zastępcy Šarūnasa Remeiki-
sa pozwolenie na dostęp do tejże in-
formacji skończyło się wraz z dniem 
15 grudnia. Urzędnik się nie obejrzał 
i ma problem. Bowiem według regu-
laminu, na pół roku przed upływem 
terminu ważności zezwolenia, nale-
ży wystąpić o jego prolongowanie.
Kto więc obecnie ma prawo w tak 
poważnym urzędzie, gdzie nie-
omal każdy papierek może okazać 
się „tajny”, w okresie świątecznych 
i noworocznych wolnych dni zapo-
znawać się i wizować informację 
nie przeznaczoną dla szerokiego, a 
wręcz bardzo wąskiego grona. Ano, 
wicedyrektor Vytautas Giržadas. Ten 
sam, który zasłynął na cały kraj, kie-
dy wraz ze swoim zwierzchnikiem 
musiał walczyć o swoje dobre imię, 
miejsce pracy i pozwolenie przywró-
cenia statusu osoby zaufanej.  Spra-
wę wygrał, a jego szef właśnie na 
tej fali trafił do Sejmu. Była to gło-
śna sprawa, wręcz skandaliczna, 
która nie ominęła też Pałacu Pre-
zydenckiego.
A co by było, spytajmy przekornie, 
gdyby pan Giržadas sprawę prze-
grał, albo, dajmy na to, zwyczajnie 
zachorował na prozaiczne przezię-
bienie (akurat pogoda sprzyja)? Na-
stąpiłby paraliż pracy tak poważnej 
służby?
Życzmy więc w tym świątecznym 
okresie panu Vytautasovi, a przy 
okazji też sobie, zdrowia. Ktoś prze-
cież musi czuwać, przynajmniej w 
pojedynkę!  
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JAK TO  
Z KOALICJĄ BYŁO
Równo przed dwoma laty, w fe-
ralną grudniową „trzynastkę” 
utworzona po kolejnych wybo-
rach sejmowych koalicja sfor-
mowała rząd. Prognozy politolo-
gów nie były zbyt optymistyczne: 
układ trzy plus jeden, mający ob-
jąć się rządzenia krajem w cią-
gu czterech lat był zbyt pstry, 
chociaż tworzące ją partie: so-
cjaldemokratyczna, Partia Pra-
cy, Porządek i Sprawiedliwość 
oraz Akcja Wyborcza Polaków 
na Litwie deklarowały ogólnie 
jeden (dość populistyczny) cel 
– polepszenie sytuacji obywate-
li, których lata kryzysu i rządów 
konserwatystów, jak twierdzili, 
ustawiły w bardzo niekorzystnej 
sytuacji.

Pamiętamy, że do formowa-
nia rządu bardzo aktywnie włą-
czyła się prezydent kraju, która 
szczególnie zasłynęła z „egzami-
nowania” przyszłych ministrów 
i otwartego ignorowania Partii 
Pracy. Jednak musiała się pogo-
dzić z umową  koalicjantów i po 
większych i mniejszych tarciach, 
skład rządu zatwierdzić. Przypo-
mnieć należy, że po raz pierw-
szy na Litwie zostało utworzo-
ne dodatkowe ciało zarządzające 
– Rada Polityczna. Proponowa-
ne przez rząd decyzje, projekty 
kierowane do Sejmu pierwotnie 
musiały być uzgodnione właśnie 
na Radzie.

Polityczni oponenci progno-
zowali koalicji czterech niezbyt 
długi żywot. Szczególnie były 
atakowane AWPL oraz Partia 
Pracy. Bardziej gorliwi obrońcy 

Półmetek rządu

Minął dwuletni okres sprawowania władzy przez koalicję i utworzony przez nią rząd. Czy 
na półmetku władza może się pochwalić sukcesami, czy raczej liczyć porażki? Co zrobiono, 
a o czym „zapomniano” – bilans wydaje się być niejednoznaczny.

litewskości uważali, że właśnie 
AWPL zmusi rząd do uległości 
wobec tzw. polskich postulatów. 
Już wiemy, że były to obawy na 
wyrost. Partie podpisały umowę 
polityczną, którą zobowiązały się 
realizować. Niestety, już na pół-
metku wyraźnie widać, że dalece 
nie wszystkie jej założenia są re-
alizowane (czy będą?) i właśnie 
z tej przyczyny jeden z koalicjan-
tów – AWPL wystąpiła z partyj-
nego sojuszu. O realizację swoich 
postulatów ciągle „walczy” w ko-
alicji Partia Pracy. Praktycznie na 
jej ultymatywne żądanie wzrosło 
minimalne wynagrodzenie i jest 
postrzegana, po opuszczeniu ko-
alicji przez AWPL, jako najbar-
dziej problematyczne ogniwo.

MINISTROWIE  
DO WYMIANY
Cechą szczególną obecnej ka-
dencji można nazwać to, iż wielki 
wpływ na sprawowanie władzy i 
formowanie zarówno polityki ka-
drowej jak i celów ma prezydent 
kraju. Rola jej nie ograniczyła się 
do formowania rządu na począt-
ku kadencji, bowiem po wybo-
rach prezydenckich, które Dalia 
Grybauskaitė ponownie wygrała 
z wielkim sukcesem, praktycz-
nie wymusiła na koalicji nie tylko 
zamianę poszczególnych mini-
strów, ale też przerzedziła szeregi 
wiceministrów operując mistycz-
ną czarną listą – spisem uwikła-
nych w nieprzejrzyste działania 
partyjnych kandydatów. Złoże-
nie pełnomocnictw przez rząd 
(formalne) było „dopełnione” 
podaniem się do dymisji wszyst-
kich wiceministrów. Ponownie 

zająć stanowiska mieli ci, co do 
których lojalności nie było wąt-
pliwości po przeprowadzonym 
przez odpowiednie służby wy-
wiadzie prewencyjnym.

Brak „przejrzystości spisu 
grzechów wiceministrów” spra-
wił, że ta „lustracja” stała się 
wspaniałą wręcz okazją do po-
zbycia się tych, kto w ten czy 
inny sposób  miał okazję podpaść 
pani rządzącej w pałacu na Pla-
cu Daukantasa. Bilans tej swo-
istej czystki – to wyjście z koalicji 
AWPL (formalnie doprowadził 
do tego konflikt o stanowisko 
wiceministra w Ministerstwie 
Energetyki), wymianę większo-
ści wiceministrów w resortach 
oraz kilku ministrów.

Na półmetku rząd legitymu-
je się wymianą sześciu – z czter-
nastu – ministrów. Jako pierw-
sza „padła” minister gospodarki 
Birutė Vėsaitė od socjaldemokra-
tów. Pani Birutė często myliła 
nazwę resortu, którym rządzi-
ła, miała „atrakcyjne” pomysły i 
„skutecznie” zwalczała tych, na 
których miejsce pracy miała swo-
je wizje. Jednak nie oryginalne 
pomysły czy sprzeciw wobec re-
alizowania polityki energetycz-
nego usamodzielnienia się Litwy 
ją podciął. Musiała podać się do 
dymisji po skorzystaniu z lotu 
opłaconego przez jeden z pod-
miotów gospodarczych. Jej na-
stępca, jak twierdzą obserwato-
rzy-ekonomiści, nie wyróżnia się 
oryginalnymi pomysłami, ale też 
nie pcha się na świecznik, wyko-
nuje to, co mu deleguje koalicja. 

Po druzgocącej krytyce ze 
strony pani prezydent ustąpił 

minister rolnictwa – jego resort 
określony został jako najbardziej 
nieprzejrzysty i kierujący się po-
litycznymi sympatiami mianując 
kandydatów na odpowiedzial-
ne stanowiska, jak i przy po-
dziale środków unijnych. Mini-
sterstwo zostało w gestii Partii 
Pracy, a nowa minister pani Vir-
ginija Baltraitienė (za pierwszym 
podejściem nie przypadła pani 
prezydent do gustu jako członek 
rządu) aktywnie działa, do cze-
go zmusza ją sytuacja, jaka zaist-
niała w rolnictwie w związku z 
krokami  podjętymi przez Rosję 
w odpowiedzi na sankcje Unii.

Do wymiany poszli również 
dwaj ministrowie, którzy dziś 
urzędują w Brukseli. Minister 
ochrony środowiska Valentinas 
Mazuronis zdobył mandat eu-
rodeputowanego. Można uwa-
żać to za poważną stratę rządu, 
ponieważ właśnie on był najbar-
dziej aktywnym i efektywnym 
członkiem rządu. Potrafił w swo-
im resorcie rozruszać dwie ważne 
sprawy: renowację bloków wielo-
mieszkaniowych oraz usprawnił 
porządek terenowego planowa-
nia. Jego następca raczej aktyw-
nością mu nie dorównuje.

Na europejskie wody został 
też rzucony mnister ochrony 
zdrowia Vytenis Andriukaitis. 
Partyjni koledzy wyholowali go 
na eurokomisarza. Nie wiadomo 
prawda, czy należy się z tego cie-
szyć czy ubolewać. Prywatna me-
dycyna odetchnęła bez wątpie-
nia z ulgą, jak i bardziej obrotni 
lekarze. Minister Andriukaitis 
nie tylko zaczął liczyć pienią-
dze kierowane na opłatę usług 

świadczonych w prywatnych kli-
nikach, ale też zajął się sprawą 
tego, jak lekarz potrafi pracować 
w kilku, czy też kilkunastu przy-
chodniach czy szpitalach odda-
lonych od siebie o setkę kilome-
trów. Miał też zrewidować spis 
płatnych usług w „nieodpłatnej 
ochronie zdrowia”, ceny leków... 
Nie zdążył. Obecna minister  
(m. in. nie mająca dotychczas nic 
wspólnego z medycyną) jest za-
jęta porządkowaniem tego, co jej 
poprzednik poruszył, ale nie do-
prowadził do logicznego końca.

Zdymisjonowany został mi-
nister energetyki Jarosław Nie-
wierowicz, oceniany nawet 
przez niezbyt przychylnych dla 
AWPL, jako jeden z najlepiej po-
czynających. Jego miejsce zajął 
jeden z najbardziej dziś na Li-
twie popularnych osób – Rokas 
Masiulis, który kierował budową 
terminalu gazowego i doprowa-
dził go do mety. 

Jako ostatni został pozba-
wiony teki ministra, od począt-
ku uważany za najbardziej słabe 
ogniwo, szef resortu spraw we-
wnętrznych, przedstawiciel par-
tii Paksasa Dailis Barakauskas. 
Wyróżnił się tym, że swoją aro-
gancją doprowadził do tego, iż 
otwarcie występowali przeciw-
ko niemu podwładni zrzeszeni 
w związkach zawodowych.

Ministrowie, którzy po pół-
metku nadal pełnią swoje funk-
cje tak naprawdę wcale nie są 
asami, może z wyjątkiem mi-
nistra spraw zagranicznych Li-
nasa Linkevičiusa, który może 
uchodzić za najbardziej europej-
skiego ministra. Wykazał się ko-
munikatywnością, empatią, no i 
znajomością języków obcych,  co 
szczególnie się przydało podczas 
półrocza, kiedy Litwa przewod-
niczyła Radzie UE. 

Na swe konto sukces może 
wpisać, chociaż minimalnie się 
do niego przysłużył, minister fi-
nansów Rimantas Šadžius za de-
cyzję o wprowadzeniu euro. Zaś 
minister łączności Rimantas Sin-
kevičius potrafił osiągnąć cel, by 
Wilno znalazło się na trasie „Rail 
Baltica” za unijne pieniądze. Jest 
to sukces połowiczny – wydłu-
ży czas budowy, a ponadto takie 
„zakole” nie pozwoli trasie być 
najszybszą drogą do Europy. 

Trudny okres miał w ciągu 
tych lat minister oświaty i nauki 
Dainius Pavalkis i wygląda na to, 
że łatwo nie będzie miał do koń-
ca kadencji (o ile się zatrzyma), 
bowiem ciągła reforma zarówno 
szkolnictwa średniego jak i wyż-
szego nijak nie potrafi być logicz-
nie sfinalizowana.

Z CZEGO  
CIESZY SIĘ PREMIER...      
Premier Algirdas Butkevičius, jak 
podkreślają politolodzy, wyróż-
nia się niezachwianym optymi-
zmem. Co wcale nie znaczy, że 
ma do tego podstawy. W zasa-
dzie zawsze jest uśmiechnięty i 
kreśli optymistyczne wizje. Co 
po rządach ponurego i siejącego 
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GMACH RZĄDU W WILNIE
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zatrważające prognozy niczym 
Kasandra Andriusa Kubiliusa 
działa na obywateli pozytywnie, 
bowiem rankingi szefa rządu są 
ciągle wysokie. Nie przeszkadza 
temu już stająca się anegdotycz-
ną skłonność do zmiany decy-
zji, niezdecydowanie, tak ulubio-
ne tworzenie komisji i zespołów 
doradczych, brak decyzji (po 
dwóch latach!) w sprawie bu-
dowy elektrowni atomowej czy 
zawalenie sprawy z ruszeniem 
badań i wydobycia gazu łupko-
wego. To z powodu mitrężenia 
i uległości asekuratorom, Litwa 
straciła w tych projektach tak po-
ważnych partnerów jak „Hita-
chi” i „Chevron”.

Jako największe osiągnięcia 
za okres dwóch lat bycia u wła-
dzy premier uważa przystąpienie 
Litwy do strefy euro, sfinalizowa-
nie budowy terminalu gazowe-
go, którego finałowym akordem 
było zacumowanie w kłajpedz-
kim porcie statku „Independen-
ce” oraz wyjście na finałową pro-
stą budowy łączy energetycznych 
z Polską i Szwecją, co daje Litwie 
szansę na niezależność energe-
tyczną od wschodniego sąsia-
da. Należy jednak przyznać, że 
potężnym motorem sfinalizo-
wania tych kroków była prezy-
dent. Prawdą też jest to, że dziś 
nikt głośno nie mówi o tym, jakie 
koszty będą tej „niezależności”, 
bo jedynie cena  pięknie zwące-
go się statku może przyprawić 
o zawrót głowy. Jednak obecna 
sytuacja geopolityczna nie sprzy-
ja takim rachunkom, a zmusza 
do zwiększenia wydatków na 
obronność kraju. I rząd podjął 
taką decyzję. Do niedawna nie 
widzący potrzeby przyśpiesze-
nia procesu wywiązywania się 
ze swoich zobowiązań wobec 
NATO, rząd w przyszłym roku 
wyasygnuje dodatkowe kwoty.

...I CO BUDZI  
ZATROSKANIE  
SZEREGOWEGO  
OBYWATELA
Niestety, rząd, w którym domi-
nują dwie partie mające w swo-
ich nazwach  „socjaldemokra-
cja” i „praca” nie potrafił w ciągu 
dwóch lat (wydaje się, że nie pla-
nuje też w najbliższej przyszło-
ści) wprowadzić progresywnych 
podatków, opodatkować kapi-
tał i odciążyć od nadmiernych 
podatków siłę roboczą. Poczy-
niono kroki w celu powrotu do 
tzw. przedkryzysowych wypłat 
w wypadku choroby; wreszcie 
zdecydowano się na kompenso-
wanie emerytur (prawda, jak na 
razie tylko niepracującym eme-
rytom), ale rozdzielenie wypłat 
na okres dwóch lat nie pozwoli 
ludziom tak naprawdę odczuć 
zwrotu tych pieniędzy i korzyści 
z nich (ceny rosną jak na droż-
dżach), jak też, niestety, wielu 
ludzi w podeszłym wieku po pro-
stu tych pieniędzy nie doczeka 
się za życia i słaba pociecha jest 
w tym, że, możliwie, rodzina je 
otrzyma. Rząd nie może się też 

twardo zdecydować co do tego, 
na jak długo zostanie zachowa-
ny ulgowy VAT na ogrzewanie; 
wprowadził wręcz panikę suge-
rując, że mają być opodatkowane 
przelewy, jakie przesyłają do kra-
ju emigranci. Po czym ogłoszono, 
że przesyłki dla czlonków rodzin 
nie będą podlegały opodatkowa-
niu, zaś dla obcych – wynoszące 
powyżej 8 tys. litów. Należy je 
jednak deklarować. I to już samo-
rządy, którym gabinet delegował 
wypłacanie zapomóg i kompen-
sat będzie liczył dochody miesz-
kańców i decydował, komu się 
one należą.

Obywatel w przeddzień 
wprowadzenia euro z niepoko-
jem konstatuje, że otrzymując 
minimalną wypłatę, która jest 
ponad trzykrotnie niższa niż 
sąsiada, który zdecydował się 
na zarobkową emigrację np. na 
Wyspy Brytyjskie, za podstawo-
we produkty żywnościowe zapła-
ci tyle samo co on, a nawet wię-
cej. Porównania swego standardu 
życiowego może dokonać nawet 
nie kierując wzroku tak daleko: 
otóż o 80 euro jest wyższe śred-
nie wynagrodzenie na Łotwie i 
aż o 341 – w Estonii. Mamy też 
najwyższy wskaźnik bezrobocia 
wśród trzech krajów bałtyckich 
– 11,2 proc. (Estonia – 7,8, Ło-
twa – 11). 

I chociaż mieliśmy stały 
wzrost PKB, wzrastały wydatki 
na oświatę, ochronę zdrowia, jed-
nak polepszenia sytuacji w tych 
dziedzinach nie mamy. Świad-
czy to o tym, że pieniądze pu-
bliczne nie są dobrze zarządza-
ne. Brak jest wykwalifikowanej 
kadry urzędniczej, którą, wedle 
zwyczaju, stanowią ludzie z klu-
cza partyjnego. I tu tkwi bardzo 
poważny problem. Zmieniające 
się co cztery lata partie nie myślą 
o dalszej perspektywie, jedynie 
dbają o to, by w ciągu okresu swo-
ich rządów utrzymać się na po-
wierzchni i zarobić punkty (naj-
częściej przy końcu kadencji) na 
kolejne wybory. Brak jest wizji do 
jakich standardów dążymy. 

Czy w ciągu dwóch kolejnych 
lat koalicja i jej rząd potrafi wy-
pracować strategię na dłuższą 
metę, podejmie się reform, któ-
rych efekt nie będzie natych-
miastowy, ale da w perspektywie 
możność rozruszać ekonomikę i 
zapewnić taki rozwój społeczeń-
stwa, w którym znajdzie się miej-
sce dla powstania klasy średniej. 
Z tym idzie w parze rozwiązanie 
też innych problemów: zmniej-
szenie korupcji, powstanie oby-
watelskiego społeczeństwa. Bo-
wiem świadomym obywatelem  
może być ten, kto nie jest ska-
zany jedynie na to, by myśleć 
o tym, jak zaspokoić głód i za-
płacić czynsz. Gdy człowiek nie 
może zaspokoić swoich podsta-
wowych potrzeb rzetelnie pracu-
jąc, godzi się na wypłatę w tzw. 
„kopertach”, szmuglowane pa-
pierosy i paliwo, bo wie, że pie-
niądze zapłacone jako akcyza nie 
będą miały wpływu na jego co-

dzienne życie. Prawda, mała na 
to nadzieja, bo będziemy mie-
li po nowym roku „na głowie” 
wybory samorządowe, a po nich 
nastanie czas partiom myśleć o 
wyścigu po mandaty do Sejmu.

SPRAWA POLSKA:  
KROK DO PRZODU,  
CZY DWA DO TYŁU?
Pojęcie „krok do przodu i dwa 
do tyłu” w rozwiązywaniu na-
brzmiałych problemów wy-
lansował jeden z teoretyków 
rosyjskiej rewolucji. Właśnie 
takie porównanie nasuwa się, 
kiedy spróbujemy dokonać 
krótkiego przeglądu sytuacji 
z tzw. „polską sprawą” na Li-
twie w okresie rządów obec-
nej koalicji. Socjaldemokraci 
jeszcze idąc na wybory mieli 
w swych dokumentach wpisy 
o tym, że mają zamiar rozwią-
zać m. in. problemy mniejszo-
ści narodowych, w tym polskiej 
w do bólu znanych kwestiach: 
pisownia nazwisk, nazewnic-
two, Ustawa o mniejszościach 
narodowych (kolejność można 
zmieniać, wiadomo, od przesta-
wienia składników suma się nie 
zmieni). I co? Ano, nie mamy 
Ustawy o mniejszościach na-
rodowych. Za to mnożą się jej 
warianty. Pamiętamy, że mia-
ła powstać pod skrzydłem Mi-
nisterstwa Kultury, pracował 
nad nią wiceminister z ramie-
nia AWPL. Nie ma AWPL w 
koalicji, nie ma wiceministra, 
ustawa błądzi w korytarzach i w 
szufladach biurek się wylęguje.

Jeden z liderów socjaldemo-
kratów, były premier co i raz 
ogłasza, że Ustawa o pisowni na-
zwisk już, już dojrzewa do przyję-
cia. I co? Ano nic, chociaż minęła 
jesień i jest zima, ustawa „nie-
dojrzała”. Problem z ujednolice-
niem matury z języka litewskiego 
przestał w ogóle być nagłaśniany. 
Teraz upominamy się przynaj-
mniej o odpowiednie programy, 
podręczniki, metodyki naucza-
nia. I niezbyt optymistycznie to 
wygląda. 

Nadspodziewanie łatwo dało 
się „rozwiązać” problem z na-
zwami ulic, który kosztował jed-
nego z dyrektorów administracji 
samorządu grube tysiące i szmat 
zdrowia: ustawione słupki z na-
zwami ulic na ich skrzyżowa-
niach, pozwalają na obojętność 
wobec szyldów na posesjach. 
Na jak długo? Oby na zawsze. 
Minęła też histeria z napisami 
na autobusach. Niestety, nazwy 
miejscowości nadal pozostają w 
sferze nieosiągalnych marzeń. 
Potrzebny jest na to czas. Tak 
mówią życzliwi nam Litwini. 
Rok, pięć, a może kolejnych dwa-
dzieścia pięć, które nam mijają 
od ogłoszenia przez Litwę nie-
podległości. Cóż, nie wszyscy 
wierzyli, że sowieckie porządki 
przetrwają tylko trochę więcej 
niż pół wieku. Więc nie traćmy 
nadziei.

Janina Lisiewicz

Wczoraj, 17 grudnia, już 
tradycyjnie, harcerze z Suwałk 
przekazali dla swych kolegów 
ze Związku Harcerstwa Pol-
skiego na Litwie oraz skautów 
litewskich w Budzisku „Świa-
tełko pokoju”. Jego zapalenie i 
pielgrzymka w świat odbyło się 
w końcu listopada w Betlejem. 
Tego roku przekazywanie świa-
tełka z państwa do państwa, z 
rąk do rąk odbywa się pod ha-
słem „Pokój z Tobą. Shalom. Sa-
lam”, bowiem jest ono symbo-
lem zrozumienia wzajemnego 
ludzi i narodów, pokoju i bra-
terstwa.

Właśnie wczoraj w wileń-
skim kościele św. Janów odbyło 
się ekumeniczne nabożeństwo, 
podczas którego każdy mógł od-
palić światełko i zanieść je do 
swoich domów. 

Dziś „Światełko pokoju” po-
ciągiem wyruszyło na zachód i 
wschód kraju: dotrze do Kłaj-
pedy i Turmont. Podczas posto-
jów pociągu każdy chętny bę-
dzie mógł je odpalić dla siebie i 

Światełko pokoju

bliskich. A już jutro harcerze za-
witają z nim do Ambasady RP w 
Wilnie (tego roku znów jest ona 
sponsorem podróży młodzieży 
do Budziska), Domu Polskiego 
w Wilnie, polskich organizacji 
i instytucji.

W niedzielę, podczas Mszy 
św. można będzie odpalić świa-
tełko w kościołach Wilna i 
Wileńszczyzny: Balingródku, 
Bujwidzach, Jęczmieniszkach, 
Ławaryszkach, Kowalczukach, 
Korwiu, Kolonii Wileńskiej, 
Mickunach, Mejszagole, Nie-
mieżu, Niemenczynie, Rudo-
minie, Solecznikach, Starych 
Trokach, Suderwie, Szumsku, 
Trokach. A od południa do 
godz. 20.00 będzie czekało na 
wilnian na Placu Katedralnym. 
W poniedziałek zawita do Sej-
mu, samorządu stolicy, urzędów. 
30 grudnia zostanie dostarczo-
ne do więzienia na Łukiszkach.

„Pokój z Tobą. Shalom. Sa-
lam” – mówi nam przybyłe z 
dalekiego Betlejem „Światełko 
pokoju”. 

W Dniu Urodzin Teresie RADZEWICZ 
wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, 
tylko słonecznych dni pełnych szczęścia 
i radości, którą daje twórcza praca i 
miłość do ludzi, optymizmu, spełnienia 
marzeń oraz serdecznych relacji z najbliż-
szymi

składają Bronka, Halina i Janka

W Dniu Pięknego Jubileuszu Urodzin –  
19 grudnia 2014 roku – serdeczne ży-
czenia: zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści i opieki Boskiej na dalsze lata życia 
Szanownemu Panu Ignacemu SZAFRANO-
WICZOWI

składają prezes, koleżanki i koledzy z Polskiej Sek-
cji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

Z okazji Pięknych Jubileuszy słuchacz-
kom Polskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Łucji SZYMAŃSKIEJ i Wierze  
WOJTKUN najserdeczniejsze życzenia: 
dobrego zdrowia na długie lata, pogody 
ducha oraz miłości i szacunku od najbliż-
szych

składa koło ZPL Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Solecznikach
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SKŁADANO WIĘC SOBIE 
ŚWIĄTECZNE  
ŻYCZENIA,  
WSPOMINANO  
LUDZI  
I ZDARZENIA

„Wigilia Polska w Wilnie” 
zjednoczyła rodaków przed po-
nad ćwierć wiekiem – tego roku 
po raz 26 przedstawiciele spo-
łeczności polskiej: dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, kierowni-
cy zespołów artystycznych i 
związków twórczych, prezesi 
organizacji, dziennikarze znów 
tradycyjnie śpieszyli do Domu 
Nauczyciela w Wilnie, by prze-
łamać się opłatkiem i zjednoczyć 
się w pięknym okresie oczekiwa-
nia Świąt Bożego Narodzenia 

Opłatek nadziei i zrozumienia

wraz z inicjatorką tych spotkań 
prezes Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. St. Moniuszki Apo-
lonią Skakowską. 

Zagajając spotkanie jego go-
spodyni przypomniała zebra-
nym, że odbywa się ono w miej-
scu niezwykłym – jakże ważnym 
dla polskiej kultury: w budynku 
gdzie dziś się mieści Dom Na-
uczyciela idee polskiego teatru 
realizował aktor i reżyser Woj-
ciech Bogusławski; vis-à-vis jest 
skwer Moniuszki – patrona Sto-

warzyszenia, który uznawany 
jest za ojca polskiej opery. Adam 
Mickiewicz i Juliusz Słowacki, 
Józef Piłsudski – wieszcze i mę-
żowie stanu, którzy w naszej kul-
turze i historii tak wiele znaczyli, 
tu, w Wilnie tworzyli swe nie-
śmiertelne dzieła i materializo-
wali wizje. To o naszym mieście 
Stanisław Staszic powiedział, że: 
„Gdyby światło nie zapaliło się w 
Wilnie, zgasłoby w Polsce całej”. 
To nasze miasto promieniuje na 
cały świat z Ostrej Bramy wize-
runkiem Pani Ostrobramskiej i 
Jezusa Miłosiernego. Nawiązując 
do tradycji Wilna, jego spuścizny 
naukowej, prezes przypomnia-
ła los Uniwersytetu Stefana Ba-
torego, którego kadra naukowa 
w ramach powojennego przesu-
wania granic repatriowała się do 

twie” (dzięki niej sześć ton ksią-
żek tu trafiło) Krzysztof Maria 
Szarszewski oraz Michał Hajdu-
czenia – wokalista i kontrabasi-
sta. Gośćmi reprezentującymi 
Polonię z Niemiec byli tego dnia: 
dyrygent chóru i orkiestry Bene-
dykt Frąckiewicz wraz z żoną – 
solistką Różą Frąckiewicz oraz 
poetka Joanna Duda-Murowski. 
Przy dźwiękach fortepianu pani 
Joanna deklamowała swój wiersz 
„My – dwuadresowi” o emigran-
tach. Jakże aktualny również dla 
wielu rodzin wileńskich, w któ-
rych nie brak tych, co opuścili 
Litwę i też stali się „dwuadreso-
wi”. Popisy gości kontynuowa-
ła Róża Frąckiewicz. Jej mocny, 
piękny głos potrafił wzruszać za-
równo gdy śpiewała pieśni pa-
triotyczne (m. in. do słów naszej 
rodaczki pani Łastowskiej o czer-
wonych katyńskich sosnach), jak 
też kultowe utwory czy liryczne 
piosenki o miłości. Dodać należy, 

Torunia, gdzie tworzyła podwa-
liny Uniwersytetu im. Mikoła-
ja Kopernika. Właśnie z Toru-
nia – miasta z Wilnem historią 
związanego – przybyli na „Wi-
gilię Polską” przedstawiciele jego 
środowisk twórczych – muzycz-
nych i poetyckich: aktor i poeta 
Dariusz Bereski – laureat tytułu 
„Kuźnia Mistrzów Mowy Pol-
skiej’2012”, który zaprezento-
wać miał zebranym „Tryptyk 
rzymski” Jana Pawła II, poeta i 
podróżnik, inicjator akcji „Poda-
ruj książkę polskiej szkole na Li-

że wspierał ją grą na flecie, sakso-
fonie, fortepianie jej małżonek.

Dźwięk kontrabasu i śpiew 
psalmów towarzyszyły wspa-
niałej deklamacji fragmentów  
I, II i III części „Tryptyku rzym-
skiego”. Tembr głosu, intonacja, 
przenikliwe brzmienie instru-
mentu – panowie Dariusz Bere-
ski i Michał Hajduczenia potra-
fili stworzyć szczególny nastrój 
na sali, któremu nie sposób 
było się nie poddać. A wykona-
nie „Bogurodzicy” w finale było 
szczególnie mocnym akcentem, 
który spiął niczym klamrą tre-
ści „Tryptyku rzymskiego” Jana 
Pawła II. W dalszej części pre-
zentacji gości obecni mogli wy-
słuchać wierszy panów Dariusza 
Bereskiego oraz Krzysztofa Ma-
rii Szarszewskiego, m. in. o wi-
leńskiej Rossie. Goście z Torunia 
i Niemiec podarowali uczestni-
kom „Wigilii Polskiej” pokaźną 
dawkę emocji i wzruszeń arty-
stycznych.

13 grudnia przedstawicieli społeczności  
polskiej na Litwie na „Wigilię Polską w  
Wilnie” zaprosiła prezes Centrum Kultury  
Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki  
Apolonia Skakowska.

fo
t. 

Ja
ni

na
 L

isi
ew

icz

ŚPIEWA ZESPÓŁ „GRZEGORZANIE”

fot. Janina Lisiewicz

ZA CHWILĘ NASTĄPI DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM
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„TRYPTYK RZYMSKI” W WYKONANIU GOŚCI Z TORUNIA
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ZAGAJAJĄC SPOTKANIE 
JEGO GOSPODYNI 
PRZYPOMNIAŁA  
ZEBRANYM,  
ŻE ODBYWA SIĘ ONO  
W MIEJSCU  
NIEZWYKŁYM

Podczas spotkania wystąpił 
również zespół „Grzegorzanie”, 
który wykonał dwie piosenki do 
słów Apolonii Skakowskiej. Ży-
czenia zebranym oraz prezes 
Apolonii Skakowskiej w imieniu 
swoim i przedstawicielki swej ro-
dziny Wandy Rodowicz (ta ar-
tystka gościła w Domu Polskim 
w Wilnie z wystawą swych prac) 
wraz z wierszem jej autorstwa 
przekazał Žilvinas Radavičius.

Przedstawiając kolejnych 
gości „Wigilii” – II sekretarza 
Ambasady RP w Wilnie Łuka-
sza Kaźmierczaka oraz księdza 
proboszcza Mirosława Grabow-
skiego prezes Apolonia Skakow-
ska tradycyjnie już przystąpiła 
do wręczania statuetek – symbo-
lu Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie im. St. Moniuszki. Tego 
roku otrzymali je goście z Nie-
miec i Torunia oraz Pelagia Jaś-
kiewicz – wieloletnia nauczyciel-
ka szkoły polskiej w Magunach 
w rejonie święciańskim, założy-
cielka w końcu lat 80. jednego z 
pierwszych zespołów folklory-
stycznych „Magunianka”, ak-
tywna społeczniczka i wierna 
czytelnika prasy polskiej na Li-
twie, biorąca udział w konkur-
sach i akcjach.

Tą miłą ceremonią uwieńczo-
no program artystyczny, a wspólne 
śpiewanie pięknej kolędy „Lulaj-
że, Jezuniu” rozpoczęło najbar-
dziej wzruszający moment spo-
tkania – dzielenie się opłatkiem 
i składanie życzeń. Gospodyni 
imprezy dziękując za przybycie 
i życząc wszelkiej pomyślności, 
zrozumienia i jedności poprosiła 
o słowo ks. Mirosława Grabow-
skiego. Składając słowa podzię-
kowania Apolonii Skakowskiej 
za tak treściwe spotkanie, wspól-
ną modlitwą i przypomnieniem 
słów Ewangelii wg św. Łukasza o 
tym, że wszyscy jesteśmy pasterza-
mi, powinniśmy nimi być w duszy 
bez rozgłosu i szukania sławy, po 
cichu iść z Bogiem przez życie i 
prowadzić innych, ks. Mirosław 
zaprosił do dzielenia się opłat-
kiem. Składano więc sobie świą-
teczne życzenia, wspominano lu-
dzi i zdarzenia wspólnie przeżyte, 
częstowano się tradycyjnymi wigi-
lijnymi potrawami. Tego dnia, po 
wieczornej Mszy św. w kościele pw.  
św. Rafała (proboszczem którego 
jest ks. Mirosław Grabowski) wier-
ni również mogli posłuchać „Tryp-
tyku rzymskiego” Jana Pawła II 
w wykonaniu artystów z Torunia. 

Janina Lisiewicz

Śladami wspólnej historii  
Orła, Gryfa i Pogoni

Razem z naszym przyja-
cielem Piotrem Wdowiakiem, 
który w latach 2008-2012 
pełnił obowiązki konsula w 
Ambasadzie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie, pisarzem, 
absolwentem Uniwersytetu w 
Bielefeldzie, tym razem udali-
śmy się w stronę Żmudzi. Za-
trzymaliśmy się w Leszczach, 
które są położone w odległo-
ści 12 km na wschód od Ario-
gały, przy trakcie Żmudzkim. 
Leszcze – to stara miejsco-
wość wspominana w kilku 
krzyżackich źródłach już w 
roku 1384 jako Lesten. Dwór 
w Leszczach, wieś i zaścianek 
w XVII wieku należały do Ro-
merów. Polscy ziemianie Ro-
merowie podarowali dla Ko-
ścioła 20 dziesięcin ziemi i 
wznieśli drewniany kościół 
pw. Bożej Opatrzności. W 

Leszczach oraz okolicznych 
wsiach większość ludzi roz-
mawiała po polsku. Upewnia-
my się w tym odwiedzając sta-
ry cmentarz – świadczą o tym 
polskie napisy na pomnikach. 
Jest tu też miejsce spoczynku 
przedstawicieli rodziny Ro-
merów.

Dojechaliśmy do Betyga-
ły – jednego z najstarszych i 
mających interesującą historię 
miasteczek na Żmudzi. W źró-
dłach historycznych Betygała 
jest wymieniana już w XIII w. 
W czasie chrztu Żmudzi wiel-
ki książę litewski Witold prze-
znaczył pieniądze na budowę 
kościoła w Betygale – jedne-
go z pierwszych kościołów na 
Żmudzi. W roku 1863 ksiądz 
A. Szreder przeczytał w tym 
kościele manifest powstańczy, 
za co był zesłany do guberni 

cę Schodów Chrystusowych. 
Galeria stacji Drogi Krzyżo-
wej zawiera 25 malowanych i  
14 gipsowych kompozycji. 
Stacje Drogi Krzyżowej i Ka-
plica Schodów Chrystusowych 
odzwierciedlają tradycję ber-
nardyńskiej pobożności, czci 
dla Męki Chrystusowej oraz 
rozpowszechnianej w okre-
sie potrydenckim w Wiel-
kim Księstwie Litewskim no-
wej formy pielgrzymowania 
– odwiedzania i obchodzenia 
Kalwarii lub nowych Jerozo-
lim. Wielkie wrażenie wywar-
ły na nas również eksponaty 
znajdujące się w założonym 
w klasztorze muzeum.

Z Cytowian wyruszyliśmy 
w stronę Krok. Tu, w odległo-
ści 8 km na południowy za-
chód od Krok, we wsi Pojeśle 
znajduje się kościół zbudo-
wany w 1857 roku. Funda-
torką kościoła była ziemian-
ka z Poszuszwia – Teodora z 
Butlerów Piłsudska (1811-
1886), babcia Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Jest ona 
pochowana na przykościel-
nym cmentarzu. Jest tu też 
wiele polskich pomników. 
Mile spotkała nas tu dobra 

znajoma – Irena Romanow-
ska (pięknie mówiąca po pol-
sku), która dogląda kościół i 
jest jego duszą.  Uprzejmie 
pokazała nam kościółek i sta-
re relikty, pamiętające funda-
torkę kościoła – babcię Mar-
szałka Teodorę Piłsudską. 

O zmroku pożegnaliśmy 
się z naszą serdeczną rodacz-
ką z Pojeśla panią Ireną oraz 
naszym przyjacielem Piotrem 
Wdowiakiem, który śpieszył 
na wystawę i prezentację swo-
jej książki w centrum kultury 
i muzeum w Ostródzie. Spo-
tkanie z autorem książki miał 
prowadzić sekretarz konsu-
latu Republiki Litewskiej w 
Gdańsku Janusz Dziugiewicz.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

czytowskiej. Również tu na 
miejskim cmentarzu znaleź-
liśmy wiele pomników z pol-
skimi napisami.

Dotarliśmy do Cytowian. 
Oczarował nas cytowiański 
kościół pw. Najświętszej  Ma-
ryi Panny Królowej Aniołów i 
Klasztor Bernardyński, tabli-
ce epitafijne w języku polskim 
fundatora kościoła Andrzeja 
Wołłowicza. Tablice epitafijne 
są też w chacie na podwórzu 
przykościelnym w Cytowia-
nach oraz na fasadzie Kapli-
cy Schodów Chrystusowych. 
Wszystkie te epitafie przy-
pominają właścicieli dworu 
w Cytowianach, dobrodzie-
jów miejscowego Klasztoru 
Bernardyńskiego. Obejrzeli-
śmy jedną z najważniejszych 
części składowych zespołu 
sakralnego w Cytowianach – 
Drogę Krzyżową oraz Kapli-

fot. Ryszard Jankowski

fot. Ryszard Jankowski

FRAGMENT POMNIKA BABCI MARSZAŁKA

fot. Ryszard Jankowski

LEONIA PIOTROWSKA WRAZ Z PANIĄ IRENĄ ROMANOWSKĄ
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ŚWIĄTYNIA CNOTY, 
PRZYBYTEK NAUK
Właśnie taki sposób walki z 
polskim pierwiastkiem Wilna 
i Wileńszczyzny obrali „nowi 
gospodarze” tych ziem. Znisz-
czyli uczelnię, o której w Dekre-
cie Naczelnego Wodza Wojsk 
Polskich o otwarciu USB w Wil-
nie pisał Józef Piłsudski: „Sław-
ną uczelnię wileńską, przez je-
zuitów w roku 1570 założoną, 
przez Stefana Batorego w roku 
1578 do godności uniwersyte-
tu podniesioną, przez Komisję 
Edukacji Narodowej zreformo-
waną, staraniem Adama Czarto-
ryskiego odnowioną, a brutalną 
przemocą despoty rosyjskiego 
bezprawnie w swych czynno-
ściach zawieszoną, powołuję po 
kilkudziesięcioletniej przerwie 
do wznowienia wiekopomnej 
działalności, żeby w imię praw-
dziwej swobody nawiązać od-
wieczną, złotą nić cnoty, wiedzy 
i kultury, zerwaną dzikim gwał-
tem. Wszechnica Wileńska, w 
której berło rektorskie dzierżyli 
Piotr Skarga, Jakób Wujek, Jan 

Likwidacja Uniwersytetu  
Stefana Batorego 

15 grudnia 1939 roku władze Litwy, które na mocy umowy z ZSRR,  
28 października przekroczyły granicę Państwa Polskiego i swymi  
rządami objęły Wilno i część Wileńszczyzny, zamknęły Uniwersytet 
Stefana Batorego w Wilnie. Podczas dyskusji w Sejmie Litwy, minister 
oświaty K. Jokantas powiedział: „(...) 15 grudnia br. polski  
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie przestanie działać. Mocą  
ustawy będzie restytuowany Uniwersytet Wileński powołany przez 
Radę Państwową (Tarybę) w dniu 5 grudnia 1918 r. Uniwersytet Wileński 
oparty zostanie na statucie Uniwersytetu Witolda Wielkiego...(...)”. 

Śniadecki, w której nauczali 
Sarbiewski, Jędrzej Śniadecki, 
Lelewel, w której czerpali swą 
wiedzę Mickiewicz, Słowacki, 
Kraszewski, Zan, Pol, Odyniec, 
Chodźkowie, Narbut... ponow-
nie otworzy dla młodzieży swoje 
podwoje w październiku 1919 r.

„Taką zwykła być Rzecz-
pospolita, jakimi są obyczaje 
i ukształcenie jej obywateli” – 
pisał Jan Zamoyski, zakładając 
wszechnicę w Zamościu. Słowa 
te powinny być drogowskazem 
dla mistrzów i uczniów odno-
wionej teraz wszechnicy.

Oby Uniwersytet Wileński, 
rozpoczynający nowy okres 
swych dziejów, pomny świetnej 
swej tradycji, zajaśniał nowym 
blaskiem, oby stał się według 
słów Tadeusza Czackiego, wy-
rzeczonych do uczniów Szko-
ły Krzemienieckiej, „świątynią 
cnoty, a przybytkiem nauk”. 
Niech promieniuje kulturą w jak 
najszersze kręgi, podnosi oby-
czaje i kształci umysły młodzie-
ży, garnącej się pod jego opie-
kuńcze skrzydła i niech będzie 

jedną z tych wielkich dróg świe-
tlanych, wiodących ludzkość do 
poznania prawdy.

Aby zaś żyła w nim pamięć 
tego, kto pierwszy oddał w ręce 
tej uczelni berło akademickie, 
ten uniwersytecki symbol wła-
dzy ducha nad życiem, niech 
nazwa odradzającej się wszech-
nicy po wieczne czasy brzmi: 
„Uniwersytet Stefana Batore-
go w Wilnie”. Warszawa, dnia 
28 sierpnia 1919 r. Józef Piłsud-
ski Naczelny Wódz” 

CZYM BYŁA  
WSZECHNICA  
BATOROWA
Odrodzona uczelnia w okresie 
dwudziestolecia międzywojen-
nego doczekała się ogromnej 
troski Państwa Polskiego, któ-
re inwestowało w Uniwersytet, 
mając na celu stworzenie silne-
go ośrodka naukowego. Zaku-
piony został sprzęt, wyposaże-
nie laboratorii, pracowni, które 
odpowiadały najnowszym stan-
dardom naukowym ówczesnego 
okresu. Zbudowano obserwato-

rium astronomiczne, założono 
szklarnie w Ogrodzie Botanicz-
nym, zbudowano prosektorium, 
rozbudowano klinikę gineko-
logiczno-położniczą, założono 
stację hodowli zwierząt.

W proteście Senatu Uniwer-
sytetu Stefana Batorego do pro-
fesorów uniwersytetów całego 
świata, wystosowanym w grud-
niu 1939 roku, jego autorzy wy-
liczają potencjał uczelni. Uni-
wersytet w przededniu II wojny 
światowej posiadał 7 wydziałów: 
humanistyczny, teologiczny, 
prawny, przyrodniczy, lekarski 
z oddziałem farmaceutycznym, 
rozniczy oraz wydział sztuki o 
charakterze i przywilejach ASP. 
Do niego należały 104 zakłady 
naukowe (w tym nowoczesne 
kliniki), biblioteka licząca pół 
mln tomów. Ogólna powierzch-
nia jego budynków stanowiła  
60 tys. m kw.

Państwo Polskie łożyło 
ogromne kwoty na rozwój i 
funkcjonowanie uczelni: w roku 
akademickim 1938/39 były to 
4 mln 300 tys. złotych. Wielce 
przyczyniali się do rozwoju pla-
cówki osoby prywatne, wydaw-
nictwa itp.

Potencjał naukowy Wszech-
nicy Batorowej to: 84 profeso-
rów, 39 docentów i zast. pro-
fesorów, 245 pomocniczych sił 
naukowych oraz ponad 3 tysiące 
studentów. Autorzy protestu od-
notowali, że w roku akademic-
kim 1938/39 skład narodowo-
ściowy studentów przedstawiał 
się następująco: 2261 Pola-

ków, 417 Żydów, 212 Rosjan,  
94 Białorusinów, 85 Litwinów, 
28 Ukraińców, 13 Niemców. 
Podkreślono też, że kształciła 
się tu w większości młodzież z 
tego regionu (Litwini sugero-
wali, że jest to uczelnia, na któ-
rej kształcą się przybysze z in-
nych regionów Polski i to było 
jednym z „argumentów”, że Li-
twa nie będzie łożyła na ich na-
ukę): 1620 pochodziło z Wil-
na i najbliższej jego okolicy,  
852 z sąsiednich województw 
(białostockiego, nowogródzkie-
go i poleskiego), 39 z zagranicy, a  
599 z innych obszarów RP. 

W liście-proteście odnoto-
wano, że w ciągu międzywojnia 
pracownicy naukowi uniwersy-
tetu ogłosili 7,5 tys. publikacji w 
języku polskim i obcych, imma-
trykulowano 14033 studentów, 
wydano 4619 magisterskich i 
778 doktorskich dyplomów. 

Mówiąc o roli uczelni, która 
promieniowała nauką i kulturą 
na ogromne obszary na Wscho-
dzie, wykształciła naukowców, 
poetów, pisarzy (dodajmy, wśród 
których są też nobliści), należy 
zaakcentować, że prace nauko-
we tu prowadzone były ściśle 
związane z regionem wileńskim, 
co służyło kulturze wszystkich 
grup narodowościowych, które 
wychowywane tu były w duchu 
wolności sumienia. Autorzy pi-
sma podkreślili też to, że uczel-
nia wychowała wielu uczonych 
i pisarzy, którzy przysłużyli się 
do rozwoju świadomości narodu 
litewskiego. Bo to było zgodne 
z tradycją Polski, która w ciągu 
czterech wieków Unii z Litwą nie 
przelała od roku 1386 ani jednej 
kropli litewskiej krwi. 

LOSY UCZELNI,  
PROFESORÓW  
I STUDENTÓW
Profesorowie, dziekani, rek-
torzy ubolewali nad tym, że 
władze litewskie usunęły bez-
prawnie rektora (był nim pro-
fesor Stefan Ehrenkreutz) i wy-
znaczyły kuratora litewskiego 
(prof. Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego w Kownie Ignas Ko-
nčius został mianowany rekto-
rem) i pozbawiają możliwości 
kadrę naukową kontynuowania 
prac naukowych (rocznie było 
ich od 350 do 450). Tak zmar-
nowany zostanie wysiłek, owoce 
wieloletniej pracy i zniszczenie 
dotychczasowej pozycji uczelni. 
Mówili też o losach młodzieży, 
która od 1 października miała 

POLACY ZOSTALI 
POZBAWIENI WSZYSTKIEGO, 
CO SPOŁECZNIE ZROBILI, 
TYCH INSTYTUCJI, KTÓRE 
CZĘSTO DYSPONOWAŁY 
WIELOMILIONOWYM 
MAJĄTKIEM
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zajęcia i na mocy decyzji o likwi-
dacji uczelni, 15 grudnia musia-
ła przerwać naukę, przekreślić 
swe plany i karierę. Chcieli, by 
zachowane zostało status quo 
przynajmniej do końca roku 
akademickiego. 

Niestety, władze Litwy posta-
nowiły od swej decyzji nie odstą-
pić. Przeniesiono trzy wydziały 
z Kowna do Wilna i uznano, że 
językiem wykładowym będzie ję-
zyk litewski. Litewscy politycy i 
działacze oburzali się bowiem, 
że na Litwie działa jakaś polska 
placówka, która według nich 
nie ma do tego prawa, bowiem 
wkraczając na tereny II RP wła-
dze litewskie wydały ustawę o 
działaniu obowiązujących praw 
litewskich na Wilno i obwód wi-
leński. Odtąd wszelkie dotych-
czasowe prawa, dekrety i rozpo-
rządzenia miały utracić moc. W 
efekcie wszystkie m. in. powoła-
ne dotychczas instytucje, organi-
zacje, towarzystwa przestawały 
istnieć z punktu widzenia prawa 
litewskiego. Polacy zostali pozba-
wieni wszystkiego, co społecznie 
zrobili, tych instytucji, które czę-
sto dysponowały wielomiliono-
wym majątkiem (warto dodać, 
że pomimo kilku zmian ustro-
jów i „gospodarzy” nie odzyskali 
go również już w demokratycz-
nej Litwie: gmachu Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, stanicy harcer-
skiej, Teatru na Pohulance). 

JĘZYK ŁĄCZY 
CZY TEŻ DZIELI
Z wystosowanego do profeso-
rów uniwersytetów całego świa-
ta protestu warto przytoczyć 
jeszcze jeden wątek dotyczący 
języka wykładowego, który (hi-
storia kołem się toczy) i dziś nie 
jest pozbawiony aktualności.

Otóż przyjmując do wiado-
mości fakt, że językiem wykła-
dowym będzie litewski, wyra-
zili opinię, iż w tym wypadku 
wstępowanie na uczelnię bę-
dzie możliwe tylko dla tych, 
co go znają. Niestety, ogromna 
większość mieszkańców Wilna: 
Polaków, Żydów, Rosjan, Bia-
łorusinów i innych grup narodo-
wościowych z powodu niezna-
jomości języka litewskiego nie 
będzie mogła studiować: „(...) 
opanowanie tego języka jest za-
równo bardzo trudne, jak i mało 
wydajne. Język litewski należy 
do grupy języków bałtyckich, 
równie dalekich dzisiaj etymo-
logicznie i gramatycznie od języ-
ków słowiańskich, jak grupa sło-
wiańska daleka jest na przykład 
od romańskiej, czy germańskiej. 
Stąd też człowiek o przeciętnych 
zdolnościach językowych mu-
siałby zużyć 2-3 lata wytężonej 
pracy na takie opanowanie języ-
ka litewskiego, aby mógł w nim 
studiować na uniwersytecie. W 
dodatku jest to język, którym 
mówi zaledwie 2 mln ludności, 
który w zakresie twórczości li-
terackiej i naukowej znajduje 
się zaledwie w początkach swe-
go rozwoju, nie mając dostępu 

ani do oryginalnych arcydzieł 
literackich, ani do zdobyczy na-
uki światowej. (...) Doskona-
le zdajemy sobie sprawę, że ję-
zyk polski nie należy do języków 
światowych (...). Ale na tere-
nie ziem, położonych na wschód 
od Niemna i Bugu, język pol-
ski stanowi nie od 20 lat, lecz 
od czterech wieków naturalny 
łącznik między różnymi naro-
dowościami, zamieszkującymi 
te ziemie, w samym zaś Wilnie, 
pomimo 120-letniej niewoli ro-
syjskiej, pozostał językiem ma-
cierzystym najszerszych warstw 
ludności.(sowiecka polityka wy-
naradawiania okazała się sku-
teczniejsza od carskiej, a może 
ludzie byli już mniej odporni: 
po nieco ponad 50 latach wła-
dzy sowieckiej „językiem macie-
rzystym” najszerszych warstw 
tejże ludności stał się język ro-
syjski), stąd też zniesienie pol-
skiego Uniwersytetu uderzy nie 
tylko w Polaków, ale i w inne na-
rodowości, dla których kultura 
polska jest kluczem do kultury 
zachodnio-europejskiej”. 

Naukowcy przypomnieli też 
(do czego odwołujemy się rów-
nież dziś), że działa uniwersy-
tet szwedzki w Finlandii, nie-
miecki – w Pradze, politechnika 
niemiecka – w Brnie. Zaznaczy-
li, że z powodu wojny młodzież 
jest pozbawiona wolności wybo-
ru studiów, a ich przerwanie w 
Wilnie może bardzo negatywnie 
zaważyć na jej losach. 

„(...) W obliczu krzywdy, 
która spotyka naukę, dalej nas, 
jako jej pracowników, wreszcie 
szerokie warstwy młodzieży, za-
kładamy uroczysty protest prze-
ciw temu ciosowi, za którym cią-
gną się dalsze. Ich konsekwencje 
zaciążą w przyszłości na dalszym 
współżyciu obu narodów, pol-
skiego i litewskiego (...)”.

Na takie rozważania w gaze-
cie „Vairas” znalazła się „intere-
sująca” odpowiedź: „(...) Były 
rektor mówi tak, jakby Wilno 
było jeszcze w granicach obce-
go państwa i jakby mu było po-
wierzone nawiązanie stosunków 
kulturalnych z Litwą. Ten fakt, 
że Wilno stało się stolicą Litwy 
i że tu naturalnie musi domino-
wać litewski język i kultura, rek-
tor b. uniwersytetu wileńskie-
go ignoruje... (...) Kwestia dziś 
przedstawia się tak: czy Polacy 
wileńscy zechcą pracować dla li-
tewskiej kultury czy nie?”. Jakże 
znajome wydaje się to pytanie, 
które padło przed 75 laty!

LIKWIDACJA
Władze Litwy dążąc do „gene-
ralnego celu” – scalenia uzyska-
nych terenów z Litwą etniczną i 
idąc metodą faktów dokonanych 
były niewzruszone. Uniwersytet 
Stefana Batorego od 15 grud-
nia 1939 roku przestał istnieć. 
Litewskie gazety pisały o tym, 
że jedynym działaniem Uniwer-
sytetu powinno być przekaza-
nie gmachów, majątku (warto 
tu podać, że majątek Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego 
USB stanowił 3 mln 577 tys. zł. 
Kiedy pomnożymy to na siedem 
wydziałów, mamy bardzo zna-
czący kapitał) i dokumentów. 
Większość profesorów i studen-
tów nie może liczyć na obywa-
telstwo litewskie, a dalsza dzia-
łalność placówki przekraczałaby 
ramy tolerancji. Więc tych ram 
nie przekroczono.

Na apel profesorów o ratu-
nek, nie mógł też odpowied-
nio zareagować polski rząd na 
emigracji. Trwała wojna i Pol-
ska znów była rozszarpywana 
między zaborców.

Władze Litwy, prawda, wy-
płaciły kadrze wykładowców 
gaże za dotychczasową pracę, 
jednak przed samymi święta-
mi Bożego Narodzenia kazano 
im natychmiast opuścić miesz-
kania, które znajdowały się w 
budynkach uniwersyteckich. Z 
burs zostali też wyeksmitowa-
ni studenci – mieli je opuścić 
do 1 stycznia 1940 roku. Sytu-
acja była naprawdę dramatycz-
na. „Dobre władze” dla kilkuset 
studentów znalazły miejsce w... 
Żagarach pod łotewską granicą.

Tak zostało zlikwidowa-
ne w Wilnie polskie środowi-
sko akademickie. Jednak to nie 
przeszkodziło profesorom pod-
jąć nowe wyzwanie – tajne na-
uczanie.

Wracając do drobnych fak-
tów, które potrafią „retuszować” 
historię zatrzymajmy się przy kil-
ku faktach. Chociaż od 75 lat 
Uniwersytet Wileński korzysta z 
dorobku polskiej kadry naukow-
ców, profesorów, kierowników 
zakładów Uniwersytetu Stefa-
na Batorego, zacieranie śladów 
polskich ciągle trwa. Tak jeszcze 
za władzy Litwy Sowieckiej, w 
ramach odnawiania gmachów 
i dziedzińców uniwersyteckich 
z okazji 400-lecia UW zostały 
„skutecznie wymienione” pol-
skie tablice na dziedzińcach.

W roku 1939, kiedy wła-
dze litewskie zmuszone były do 
wywieszania ogłoszeń w języku 
polskim (bo nikt by innych nie 
zrozumiał) ostentacyjnie doda-
wano, że jest to tłumaczenie roz-
porządzenia czy ustawy, bo tako-
we przecież mogły być wydawane 
tylko w języku państwowym.

Kiedy 11 grudnia 1939 roku 

w Sejmie Litwy dyskutowano o 
Uniwersytecie Wileńskim, mi-
nister oświaty K. Jokantas za-
znaczył, że na mocy ustawy 
zostanie restytuowany Uni-
wersytet Wileński. Ze wzglę-
du na ciężkie czasy utworzy się 
trzy wydziały: prawny, huma-
nistyczny oraz teologiczno-filo-
zoficzny. Działanie ich na Uni-
wersytecie Witolda Wielkiego 
zostało wstrzymane... Tak się ro-
dził współczesny Uniwersytet 
Wileński i odchodził do historii 
Uniwersytet Stefana Batorego.

Opracowanie:  
Janina Lisiewicz

PAŃSTWO POLSKIE 
ŁOŻYŁO OGROMNE 
KWOTY NA ROZWÓJ 
I FUNKCJONOWANIE 
UCZELNI: W ROKU 
AKADEMICKIM 1938/39 
BYŁY TO 4 MLN 300 TYS. 
ZŁOTYCH
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Redakcja pragnie poinformować  
Czytelników, że następny numer  

„Naszej Gazety” ukaże się  
31 grudnia br.

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że wszy-
scy członkowie Związku 
Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i od-
działy Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 
233 10 56.

Wyrazy szczerego współczucia 

Czesławowi Tomaszewiczowi 
z powodu śmierci 

Żony Ireny
składają słuchacze oraz  

Zarząd Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Wilnie

Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

    składa najszczersze wyrazy współczucia i żalu

Jadwidze Pumpalavičienė
w związku z utratą 

Ojca
Niech spoczywa w pokoju wiecznym

Podzielamy żal i ból słuchaczki 

Wandy Mozolewskiej 
z powodu śmierci 

Brata Józefa Krawczuka
Słuchacze oraz 

Zarząd Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wilnie

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

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej


