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Dyplomatorium - 2016
na Filii UwB w Wilnie

Jest ich dziś pół setki – absolwentów wydziału ekonomiczno-informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu 
w Białymstoku. Są młodzi, szczęśliwi. Wraz z nimi dzielą radość wykształcenia kolejnego zastępu młodej 
polskiej inteligencji na Wileńszczyźnie ich profesorzy. Nie kryją radości rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Jest 
to też powód do dumy i satysfakcji dla całej społeczności polskiej na Litwie, której 512 przedstawicieli już 
otrzymało dyplomy wyższego wykształcenia na polskiej uczelni w Wilnie, zapisując kolejne chlubne karty w 
dziejach szkolnictwa polskiego na tych terenach. Powstanie Filii wraz z istniejącymi wydziałami polonistyki 
na litewskich uczelniach – Uniwersytecie Wileńskim i Edukologicznym – stało się jakże potrzebnym 
ukoronowaniem systemu szkolnictwa w języku polskim na Ziemi Wileńskiej. Mieliśmy do tego prawo z racji 
swojej wierności – ziemi, językowi, tradycji i determinacji trwania. Wreszcie od 9 lat możemy z niego korzystać  
w polskiej placówce kształcenia wyższego właśnie w Wilnie. Korzystać z pożytkiem dla siebie i kraju, którego 
obywatelami jesteśmy. Zawdzięczamy to Macierzy. Polska przez wieki była tu obecna niosąc rozwój, postęp, 
kulturę, budując i tworząc treść i piękno tego miasta, tej ziemi. Dziś czyni to poprzez kształcenie młodzieży, 
dając jej start w życie z dyplomem, na którym widnieje orzeł w koronie.
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Po raz dziewiąty dziekan 
wydziału ekonomiczno-infor-
matycznego, profesor Jarosław 
Wołkonowski wraz z kolega-
mi-profesorami, honorowymi 
gośćmi w uroczystej atmos-
ferze, której splendoru doda-
wał poczet sztandarowy, wkra-
czał na salę DP w Wilnie, by  
zainaugurować ceremonię wrę-
czania dyplomów kolejnej gru-
pie absolwentów uczelni – mło-
dym Polakom z Wileńszczyzny.

Zabierając głos, po przed-
stawieniu dostojnych gości w 
osobie prorektora macierzy-
stej uczelni Jerzego Halickie-
go, dziekan elekta Mieczysła-
wy Zdanowicz, posła nas Sejm 
RL, prezesa Stowarzyszenia Na-
uczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna” Józefa 
Kwiatkowskiego, konsula gene-
ralnego wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie Stani-
sława Cygnarowskiego, wice-
kanclerza rządu RL Rimanta-
sa Vaitkusa, prodziekana elekta 
Mariusza Giero, doradcy pre-
miera Litwy Raimundasa Lopa-
ty, witając rzeszę absolwentów 
oraz przedstawicieli ich rodzin 
nie krył zadowolenia, że to już 
siódma promocja licencjatów i 
pierwsza magistrów opuszcza 
Filię, która przed dziewięciu 
laty powstała w Wilnie w wyni-

29 lipca w Domu Polskim w Wilnie odbyło się wręczenie dyplomów licencjackich 
absolwentom siódmej promocji wydziału ekonomiczno-informatycznego Filii Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz pierwszej promocji magistrów na kierunku europeistyka. Kuźnia 
specjalistów z zakresu ekonomii i informatyki w ciągu 9 lat wykształciła ponad pół tysiąca 
młodych inteligentów, którzy w przeważającej większości znajdują zatrudnienie na Litwie.

ku wielu lat starań, realizowa-
nia inicjatywy akademickiej jako 
uwieńczenia procesu kształce-
nia w języku polskim na Litwie. 

Podwaliny tego sukcesu były 
zakładane od pierwszych lat nie-
podległości Litwy poprzez ini-
cjatywę powołania Polskiego 
Uniwersytetu, kontynuowane 
przez Universitas Studiorum 
Polona Vilnensis, współdzia-
łając z Macierzą i przekonując 
władze Litwy, że polska uczelnia 
na Litwie ma rację bytu.

Dziekan przypomniał o tym, 
jak przed dziewięciu laty, w 
2007 roku, Filia została uprawo-
mocniona na Litwie. Wileńską 
inicjatywę podjął się zmateria-
lizować Uniwersytet w Białym-
stoku, zakładając swą filię poza 
granicami kraju jako pierwsza 
państwowa uczelnia w Polsce. 
To było, rzec można, ukorono-
waniem dziesięcioletniej dzia-
łalności samodzielnej uczelni, 
która powstawała jako filia Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Wybrane dwa kierunki – 
ekonomia i informatyka, na któ-
rych specjalistów współczesna 
gospodarka ma dość duże zapo-
trzebowanie, utworzyły możli-
wość dać wykształcenie dla 512 
młodych ludzi. Obecnie studiuje 
tu 450 osób. Jak zaznaczył pro-
fesor Wołkonowski, w dniu 29 

lipca dyplomy otrzyma 36 absol-
wentów studiów I stopnia i 14 
magistrów. Jeszcze pół setki ma 
szansę otrzymania świadectwa 
ukończenia uczelni na jesieni, 
8 października podczas inaugu-
racji nowego roku akademickie-
go po pomyślnej obronie prac. 

Tegoroczna ceremonia wrę-
czania dyplomów, jak zaznaczył, 
jest szczególna, bowiem obok 

siódmej promocji informatyków 
i ekonomistów, kończy studia 
magisterskie pierwsza promocja 
europeistyki, którzy specjalizo-
wali się w temacie z ekonomii 
„Przedsiębiorstwo na wolnym 
rynku”. I jest to kolejny wspól-
ny sukces Filii i macierzystej 
uczelni. 

Jak zaznaczył dziekan, 
wiedza zdobyta  podczas stu-

diów – to kompetencje i kwa-
lifikacje, które mają zapewnić 
młodym ludziom fundamenty 
dla przyszłej kariery zawodo-
wej rozpoczynanej dziś. Więk-
szość dzisiejszych absolwentów 
już pracuje. Uczelnia może się 
szczycić tym, że legitymuje się 
najniższym poziomem bezro-
bocia wśród szkół wyższych na 
Litwie – zaledwie 1 proc. Zdecy-
dowana większość znajduje za-
trudnienie na Litwie. Dziekan 
wyznał, iż to cieszy, bo raczej nie 
chcą, by młodzież opuszczała 
kraj, tylko przyczyniła się do 
podniesienia stopnia wykształ-
cenia miejscowej polskiej spo-
łeczności, który, niestety, po-
zostaje w tyle i tworzyła tu, na 
Litwie, tzw. klasę średnią, która 
jest bogactwem dojrzałego spo-
łeczeństwa. Profesor zauważył, 
że pracownicy Filii ciągle śledzą 
i nadal będą monitorowali kole-
je kariery swoich absolwentów, 
do czego ich też zobowiązuje 
polskie prawo, bo sukcesy i po-
rażki absolwentów, to też suk-
cesy i porażki ich wykładowców. 
Cieszy, że młodzi nie tylko znaj-
dują pracę w zawodzie,  ale też 
sami tworzą miejsca pracy dla 
siebie i innych.  Napawa dumą 
to, że tego roku dyplomy z wy-
różnieniem otrzyma 5 bakałarzy 
i jeden magister. Jest to bardzo 
dobry wynik, bowiem świadczy 
o jakości pracy i nauki. 

Przemawiając dziekan po-
ruszył też najbardziej aktualny 
problem do rozwiązania stojący 
przed Filią: odbyty w ubiegłym 
roku audyt pozytywnie ocenia-
jąc i akredytując programy stu-
diów, odnotował krytyczny stan 
bazy materialnej uczelni – brak 
własnych pomieszczeń. Nieste-
ty, jak odnotował, dotychczas 
nic się nie zmieniło i Filia na-
dal korzysta z wynajmowanych 
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lokali przy ul. Kalwaryjskiej, 
w Domu Polskim w Wilnie, w 
siedzibie przy ul. Nowogródz-
kiej. Jednocześnie odnotował, 
że społeczność uczelni nie tra-
ci optymizmu i ma swoją filo-
zofię. Ten optymizm, jak pod-
kreślił, podzielają też studenci, 
którzy w ubiegłorocznym ran-
kingu wyższych uczelni na Li-
twie, prowadzonym przez cza-
sopismo „Veidas”, dali Filii 9,5 
punktów z 10 możliwych, oce-
niając bardzo pozytywnie klimat 
studiów i kształcenie, co świad-
czy,  że placówka odpowiada za-
potrzebowaniom młodzieży. 

Kierownik Filii przedstawił 
też zebranym dziekan elekta, 
profesor Mieczysławę Zdano-
wicz oraz prodziekana elekta 
Mariusza Gierę, którzy w no-
wym roku akademickim przy-
stąpią do pełnienia swoich 
obowiązków. Dziękował Uni-
wersytetowi w Białymstoku w 
osobie prorektora ds. dydaktyki 
i studenckich Jerzego Halickie-
go za lata współpracy, jak rów-
nież pracownikom Filii, kole-
gom-wykładowcom, studentom. 
Dziękował władzom RP za moż-
liwość posiadania tak konkuren-
cyjnej cenowo oferty studiów, 
wsparcia Filii, jak też władzom 
Litwy i Ministerstwu Oświaty i 
Nauki za współpracę i uznanie 
dyplomów. 

Zabierając głos profesor Je-
rzy Halicki podkreślił, że uczel-
nia białostocka jest dumna, że 
jako jedyna w Polsce posiada 
swoją zagraniczną filię oraz ja-

kości pracy oddziału w Wilnie 
– jakości nauki (6 dyplomów z 
wyróżnieniem) i zatrudnienia 
absolwentów. Przekazał także 
życzenia zebranym od rektora 
profesora Leonarda Etela oraz  
dziękował rodzinom, dzięki któ-
rym młodzież może zachować 
swoją tożsamość i podkreślił, 
że wydział zamiejscowy kształ-
cąc młodzież, bierze udział w 
kształtowaniu obywateli Litwy 
– przedstawicieli mniejszości i 
lojalnych obywateli państwa.

Prodziekan Alina Grynia 
miała, jak co roku, do spełnie-
nia bardzo wdzięczną misję –
wyróżnienia najlepszych stu-
dentów oraz wymienienia tych, 
którzy tego roku dostąpili za-
szczytu otrzymania dyplomów. 
Wśród absolwentów I stopnia 
studiów dyplomy z wyróżnie-
niem otrzymało 5 osób: Elżbieta 
Grodź, Justa Łastowska, Daria 
Pilarczyk i Elżbieta Sokołow-
ska z kierunku ekonomia oraz 
Mirosław Łosiew z informaty-
ki. Zaś wśród magistrantów naj-
lepsza była Aneta Salnik, która, 
jak zaznaczyła pani prodziekan, 
już jest posiadaczką dyplomu z 
wyróżnieniem jako absolwentka  
I stopnia studiów. Jej koledzy-
-magistranci: Ryszard Ancu-
kiewicz, Teresa Biedulskaja, 
Mariana Bagdanavičienė, Erik 
Buławko, Beata Kitkowska, 
Marta Kontrymowicz, Ewelina 
Molytė, Tomasz Pieczuro, Julia 
Palejko, Paweł Sawlewicz, Irena 
Siekrietariowa, Agnieszka Subo-
towicz i Grażyna Żylińska wejdą 

do historii Filii jako ci, co zapo-
czątkowali nowy etap w jej roz-
woju – magisterskie studia. Dy-
plomy licencjatom i magistrom 
wręczali rektor Jerzy Halicki i 
dziekan Jarosław Wołkonowski. 
Został też uhonorowany 500. 
absolwent – według kolejności 
obrony prac została nim Elwira 
Makricka.

Jak odnotowała prodziekan, 
lata studiów, to nie tylko nauka, 
ale też działalność w kołach na-
ukowych, życie studenckie. Jak 
co roku zostali wyróżnieni ci, 
co swój czas potrafili podzielić 
na organizowanie zawodów, im-
prez, w tym słynnych Juwena-
liów, zapoczątkowanych na Li-
twie właśnie przez studentów 
Filii. Byli to: Elżbieta Grodź, 
Anżelika Antanavičiūtė, Bar-
bara Grigorjewa, Justa Łastow-
ska, Jerzy Lewko, Mirosław Ło-
siew, Jarosław Losievas, Marieta 
Łuczyńska, Daria Pilarczyk, Ire-
neusz Rymojt, Elżbieta Soko-
łowska, Dorota Stepurewicz i 
Andrzej Staszkiewicz. Jak nie-
trudno zauważyć, wielu spo-
śród nich jest też w gronie naj-
lepszych absolwentów. Właśnie 
Elżbieta Grodź i Jerzy Lewko w 
imieniu dyplomantów przema-
wiali do zebranych. I ta ich wy-
powiedź niezmiernie cieszyła: 
była serdeczna i mądra, co nie-
wątpliwie świadczy nie tylko o 
poziomie wykształcenia, ale też 
inteligencji młodych ludzi, co 
nie może nie budzić uznania. I 
wypada życzyć ich kolegom, by 
im się powiodło w życiu, by za-

wsze wybierali nie wymówki, ale 
wyniki (jak sami powiedzieli) i 
mając swoje „dlaczego”, potra-
fili odpowiedzieć „jak”. 

W imieniu świeżo upieczo-
nych magistrów zebranych po-
zdrowili Agnieszka Subotowicz 
i Tomasz Pieczuro. Kwiaty i pre-
zenty w postaci dużych pudeł 
słodyczy  kończyły serdeczne 
pozdrowienia kierowane do wy-
kładowców i kolegów. 

I oto nastąpił jakże wzru-
szający moment – na komendę 
prodziekan Aliny Gryni birety 
absolwentów poleciały w górę. 
Dostojna pieśń „Gaude Mater 
Polonia” wieńczyła podniosły 
moment wręczania dyplomów. 

W końcowej części cere-
monii życzenia absolwentom 
wydziału ekonomiczno-infor-
matycznego Wileńskiej Filii 
Uniwersytetu w Białymstoku 
składał wicekanclerz rządu Li-
twy Rimantas Vaitkus. Pozdra-
wiając zebranych, wyraził za-
dowolenie, że  znajdują oni 
zatrudnienie na Litwie. Złożył 
też obietnicę, że rząd postara 
się zadbać o to, by Filia miała 
swoją siedzibę (zważywszy, że 
kadencja rządu dobiega koń-
ca, chciałoby się wierzyć, iż nie 
jest to jedynie przedwyborcza 
retoryka, ale  obietnica mają-
ca realne szanse spełnienia). 
Wręczając wicedyrektor Domu 
Polskiego w Wilnie Krystynie 
Zimińskiej (widocznie dlatego, 
że tu znajdują przytułek stu-
denci Filii) reprodukcję obrazu 
M. K. Čiurlionisa profesor Vait-

kus podkreślił, iż wybór autora 
obrazu nie jest przypadkowy, 
a raczej symboliczny – artysta 
litewski zdobył wykształcenie 
muzyczne dzięki mecenatowi 
księcia Ogińskiego w Płungia-
nach, a studiował w Warsza-
wie – kształtował się w orbicie 
dwóch kultur. 

List od Jego Ekscelencji Am-
basadora Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Republice Litewskiej Ja-
rosława Czubińskiego zebranym 
przeczytał oraz złożył osobiste 
życzenia konsul generalny Sta-
nisław Cygnarowski.

Od nowego roku akademic-
kiego ster władzy Filii obejmie 
profesor Mieczysława Zdano-
wicz. Jak odnotowała w rozmo-
wie z NG pani dziekan elekt, 
obowiązki te nie są dla niej 
nowe, jednak w Wilnie czeka 
nowe wyzwanie – praca w cał-
kiem nowym  środowisku, w 
którym zaadaptować się pomo-
że jej, jak podkreśliła, w roli 
prodziekana dr hab. Jarosław 
Wołkonowski. Jak na razie w 
swych planach pani dziekan 
nie ma rozbudowy kierunków 
studiów – jak Polska tak i Litwa 
przeżywają niż demograficz-
ny, więc chyba nie czas na to. 
Gdyby jednak w wyniku bada-
nia rynku wynikła taka potrze-
ba, nic nie stoi na przeszko-
dzie rozważenia takiej opcji. 
Podstawowym zadaniem kie-
rownictwa Filii nadal będzie 
doskonalenie jakości studiów. 
Życzymy więc pani dziekan 
oraz wszystkim wykładowcom 
i studentom,  pracownikom, 
by Filia się doskonaliła, no i 
wreszcie doczekała się własnej 
siedziby. 

Janina Lisiewicz

Niczym grzyby po tegorocz-
nych ciepłych letnich deszczach, 
obrodziły nam skandale dotyczące 
faktów korupcji w poszczególnych 
partiach. Początek maratonowi 
dało  śledzenie przywódcy Ruchu 
Liberałów Eligijusa Masiulisa oraz 
rewizje (w tym w sejmowym ga-
binecie byłego posła i przywódcy 
wspomnianego Ruchu), podczas 
których niczym grom z jasnego 
nieba zagrzmiał fakt znalezienia 
pokaźnej sumy  pieniędzy i zasto-
sowanie wobec podejrzanych aresz-
tu. Prawda, sprawa ta praktycznie 
tak samo nagle po pewnym czasie 
przycichła, a były szef ugrupowa-
nia jest stawiany za wzór polityka 
zachodniego stylu (ale ci wzorowi 
akurat korupcji unikają niczym dia-
beł święconej wody).

Jako drugi na odstrzał przez 
tropicieli korupcji został wybra-
ny jeden z liderów młodszego po-
kolenia Partii Pracy. Oskarżenie 
przeciwko niemu nie było tak wy-
raźnie sformułowane, sumy poten-
cjalnych łapówek o wiele mniej im-
ponujące. Na początku skandalu 

oskarżony Vytautas  Gapšys (no-
tabene jego „partnerem” w aferze, 
tak jak i w przypadku liberałów, jest 
ten sam osobnik ze sfery wielkiego 
biznesu) całkowicie odrzucał moż-
liwość zrzeczenia się mandatu po-
selskiego i dopiero w końcu lipca 
podjął tę decyzję, czym wzbudził 
podejrzenia, że jedna coś jest na 
rzeczy, skoro nie chce, by sprawa 
była upubliczniona przed czasem. 

W sezonie stricte ogórkowym 
przyszła kolej na jednego z naj-
bardziej oryginalnych litewskich 
polityków z, rzec można, bardzo 
nijakiego ugrupowania Prawo i 
Sprawiedliwość– Petrasa Gražuli-
sa. Oskarżono go też o korupcję, 
czynienie wpływów na urzędni-
ków wysokiej rangi (chodzi o sze-
fa służby żywności i weterynarii Jo-
nasa Miliusa, który dotychczas był 
uważany za nieskazitelnego urzęd-
nika, a jak „po drodze” wyszło na 
jaw wielce lekkomyślnie wypełnia-
jącego taki obowiązek, jak deklaro-
wanie majątku i dochodów), nie 
nazywając domniemanych sum, je-
dynie konkretnie wskazując firmę, 

czyjej interesów miał „doglądać” 
poseł. I czego należało się spodzie-
wać ze strony tego często pajaco-
watego polityka – pan Gražulis ... 
oznajmił (nie nazywając konkret-
nych służb ani osób) o zaginięciu 
po rewizjach (które w jego robo-
czym gabinecie w Sejmie RL oraz 
mieszkaniu w sejmowym hotelu 
zostały przeprowadzone pod jego 
nieobecność) 9 tysięcy euro, które 
jakoby trzymał przymocowane do 
dna szuflady w sejmowym biurku 
oraz praktyczne zdemolowanie ho-
telowego mieszkania i faktu skra-
dzenia kilku paczek kołdunów –  
m. in. firmy, którą jakoby ma w swej 
opiece. Ani agenci STT, ani pracow-
nicy prokuratury nie przyznają się 
do zabezpieczenia właśnie takiej 
sumy pieniędzy, chociaż o jakichś 
kwotach niby przebąkują... 

Pan Gražulis zaznacza, że w 
dniu dzisiejszym nie myśli o zrezy-
gnowaniu z mandatu poselskiego 
i nawet dawania zeznań. Ale, jak 
zaznacza, z ciekawości, co zawiera 
jego „sprawa” może też się zgodzić 
na przesłuchanie. Na razie lubuje 

się zabawą demonstrując zdemolo-
wane mieszkanie i akcentując fakt 
zniknięcia pieniędzy. A ponadto 
robi sobie doskonałą reklamę jako 
prześladowanego przez system 
„sprawiedliwego” polityka, w szcze-
gólności przez panią prezydent, za 
krytykę jakiej jej nie żałował.  

Wszystko to się dzieje w termi-
nie dwóch miesięcy przed wybora-
mi do Sejmu RL (przypominamy 
– odbędą się 9 października), a po-
szczególni, nie tylko szeregowi, oby-
watele robią stawki, kto kolejny bę-
dzie utytłany w korupcyjnym łajnie. 

Raczej wiadomo, że żadna z 
trzech spraw do wyborów nie zo-
stanie doprowadzona do logiczne-
go końca – postawienia wyraźnie 
sformułowanego oskarżenia, a tym 
bardziej wydania przez sąd wyroku. 
Tak więc w wyborach będą uczest-
niczyć aż trzy partie, wobec których 
członków postawiono zarzuty o ko-
rupcji (w różnej formie). 

Komu to jest na rękę? Najła-
twiej by  było odpowiedzieć – Mo-
skwie. Ale jakoś tym razem nikt z 
takim wnioskiem nie śpieszy, cho-
ciaż na ogół lubimy taką wersję i 
takie oskarżenia padały w bardziej 
absurdalnych przypadkach. Te 

trzy akurat nie byłyby znów takie 
sztuczne: właśnie Moskwie mogło-
by zależeć na tym, by pokazać, że 
na Litwie dość znaczące partie są 
skorumpowane.

Ale jest jeszcze jedna, coraz bar-
dziej wyraźnie brzmiąca, wersja za-
istnienia w przestrzeni publicznej 
tych faktów. Otóż zarzuty stawia-
ne kolejnym (po Ruchu Liberałów) 
dwóm partiom, mają jak gdyby „wy-
bielić” liberałów na zasadzie: wszy-
scy są tacy sami, tylko nie wszystkich 
jeszcze złapano. Wniosek: według 
tego kryterium partii nie oceniać i 
głosować „zgodnie z sumieniem”, 
które ma pozostać głuche na  aferę 
w ruchu liberałów, no bo nie jest to 
coś wyjątkowego. 

Jaki finał będzie tych trzech 
spraw i czy dołączą do nich kolejne 
– dowiemy się po jakimś czasie. Ale 
raczej nie przed wyborami – to jest 
prawie pewne. Na szczęście, jako 
obywatele mamy jeszcze z czego wy-
bierać. A jako przedstawiciele pol-
skiej diaspory – tym bardziej. Bra-
ciom-Litwinom jest trochę trudniej. 
Ale kto powiedział, że polityka to 
łatwa i przejrzysta dziedzina?

Janina Lisiewicz

Jak grzyby po deszczu
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UCZCIĆ PAMIĘĆ  
WYDARZEŃ 1944 ROKU
 W ubiegłą niedzielę i ponie-
działek – Narodowy Dzień 
Pamięci Powstania Warszaw-
skiego – trwały uroczysto-
ści upamiętniające powstań-
ców: żołnierzy AK i cywilnych 
mieszkańców. Przy pomnikach 
„Mokotów Walczący”, „Polegli 
– Niepokonani”, na Placu Pił-
sudskiego, na Kopcu Powstania 
Warszawskiego,  Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach, 
przy pomniku Gloria Victis 
składano wieńce, były prze-
mówienia, zapalano znicze 
pamięci, wręczano odznacze-
nia kombatantom. Była wspól-
na modlitwa, Apel Poległych i 
śpiewanie powstańczych pie-
śni.

 Warszawiacy i goście stoli-
cy zostali zjednoczeni w jedną 
rzeszę ludzką, bo jak powiedział 
minister obrony narodowej RP 
„(...) dla każdego Polaka naj-
ważniejsza jest niepodległość 
Polski i nie ma nic, co byłoby 
ważniejsze dla narodu polskie-
go. To nas wszystkich jednoczy, 
to nas wszystkich łączy”. Nale-
ży dodać – łączy przez lata – od 
powstań wieku XIX, przez Le-
giony, aż po etos II wojny świa-
towej, kiedy Polacy podjęli wal-
kę z dwoma okupantami na raz, 

Warszawa – dramat i chwała 

Przed kilkoma dniami minęła 72. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie „W” – 17.00 
Warszawa podjęła dramatyczną walkę o wyzwolenie miasta. 
Przyniosła ona ogromne straty ludzkie i materialne – zginęło około 
200 tys. osób wojskowych i cywilów, miasto zostało praktycznie 
zrównane z ziemią, ale też chwała tym, którzy niepodległość cenili 
najwyżej.

ponadto walczyli na wszystkich 
jej frontach – tak przybliżając 
Polski wyzwolenie.

Niestety, przelana krew 
nie była gwarantem wolności. 
Doznali chłodnej kalkulacji 
aliantów zachodnich i zbrod-
niczego cynizmu Sowietów, 
którzy wyzwalanie od Niem-
ców połączyli z określaniem 
swoich stref wpływów. Zarów-
no władze w Londynie, jak i 
funkcjonujące  w kraju Polskie 
Państwo Podziemne, dowódz-
two Armii Krajowej  w lipcu 
1944 roku jeszcze wierzyło, 
pomimo ustaleń konferencji 
Wielkiej Trójki w Teheranie, 
że „wolność krzyżami się mie-
rzy”. Plan operacji „Burza” 
miał dać znać Sowietom, że 
Polacy o swą ziemię, jej wol-
ność płacą krwią i czują się jej 
gospodarzami.

W końcu 1943 roku, po 
ustaleniach konferencji w Te-
heranie było już wiadomo, że 
w trakcie podziału na alianckie 
strefy operacyjne, Polska znala-
zła się w zasięgu Armii Czerwo-
nej i idąca ofensywa ze wschodu 
lada dzień przekroczy granice 
Polski.  Opracowany plan „Bu-
rza” zakładał, że na tyłach wojsk 
niemieckich Armia Krajowa ma 
swymi działaniami destabilizo-

wać sytuację i w miarę zbliżania 
się wojsk sowieckich starać się 
opanować tereny, poprzedzając 
wejście jej akcjami sabotażowo-
-dywersyjnymi. Naczelny wódz 
Polskich Sił Zbrojnych gen. Ka-
zimierz Sosnkowski w swych in-
strukcjach nakazywał władzom 
Polskiego Państwa Podziemnego 
i Siłom Zbrojnym pozostawać 
w konspiracji i zakładał moż-
liwość samoobrony w wypad-
kach aresztowań i represji. Jak 
wiemy, na niektórych etapach 
dochodziło do współpracy z Ar-
mią Czerwoną, ale po zakoń-
czeniu aktywnych działań bo-
jowych, wkraczające oddziały 
NKWD zaczynały realizować 
politykę likwidacji AK. Tak 
było po zakończeniu w stycz-
niu 1944 roku walk o Lwów, 
kiedy komendant obszaru płk 
Władysław Filipkowski został 
aresztowany i zmuszony do roz-
wiązania swoich oddziałów. Ten 
sam scenariusz Sowieci zasto-
sowali na Wileńszczyźnie, kie-
dy po operacji „Ostra Brama” i 
wyzwoleniu Wilna aresztowa-
no płk. Aleksandra Krzyżanow-
skiego „Wilka”, przedstawicieli 
dowództwa i internowano żoł-
nierzy AK w Miednikach. Po-
dobnie było też w Białymstoku 
i Lublinie.

CZYN, KTÓRY NIE 
WSTRZĄSNĄŁ  
SUMIENIEM ŚWIATA
Sowieci nie tylko likwidowa-
li struktury Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej, 
ale też 22 lipca 1944 roku ogło-
sili o powstaniu Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego. 
Właśnie wtedy na odprawie u 
generała Bora-Komorowskie-
go podjęto decyzję o włącze-
niu się do operacji „Burza” w 
Warszawie. Płk Leopold Oku-
licki „Niedźwiadek” – zastępca 
szefa sztabu KG AK do spraw 
operacyjnych (jeden z głównych 
autorów decyzji o powstaniu 
w Warszawie) pisał do prezy-
denta Raczkiewicza o tym, że 
„potrzebny jest czyn, któryby 
wstrząsnął sumieniem świata”. 
Zadania tego, według niego, nie 
mogły spełnić oddziały walczą-
ce na tyłach cofających się wojsk 
niemieckich, bo pomimo wiel-
kich ofiar ze strony AK, były to 
walki o charakterze lokalnym, 
nie mogły wywołać w świecie 
takiego echa, jakie odpowiada-
ło ich znaczeniu wojskowemu.

Jeszcze w połowie lipca dys-
kutowano o tym, czy Warsza-
wa ma pozostać poza planem 
„Burzy”. Szybka ofensywa So-
wietów zdecydowała o tym, że 
dowództwo skłonne było do 
podjęcia decyzji o powstaniu. 
25 lipca przesłano meldunek 
do Londynu o gotowości do 
rozpoczęcia powstania. Teraz 
tylko od decyzji rządu w Lon-
dynie – kategorycznym zakazie 
lub aprobacie zależało wykona-
nie tej decyzji. Odpowiedź była 
następująca: „Na posiedzeniu 

Rządu RP zgodnie zapadła decy-
zja upoważniająca Was do ogło-
szenia powstania w momencie 
przez Was wybranym. (...)”.

W Warszawie tymczasem 
ustały nastroje paniki wśród 
Niemców wywołane wiosenną 
ofensywą sowiecką i zaczęła się 
koncentracja wojsk: armii pan-
cernych, kilku dywizji SS oraz 
oddziałów węgierskich. Guber-
nator Fischer wezwał sto tysięcy 
warszawiaków do robót fortyfi-
kacyjnych (ludność je zbojko-
towała). 

Dowódca Warszawskiego 
Zgrupowania AK płk Antoni 
Chruściel „Monter”  realistycz-
nie oceniając sytuację  był zda-
nia, że posiadane środki przy-
szłych powstańców pozwalają 
na działania zaczepne w ciągu 
3-4 dni, zaś w obronie – do 14 
dni.  Pomimo to ustalono, że 
godzina „W” nastąpi po speł-
nieniu dwóch warunków: gdy 
wojska sowieckie zdezorgani-
zują obronę na przyczółku i za-
rysuje się ruch okrężny ich ar-
mii oskrzydlającej Warszawę 
od południa. Po porozumieniu  
płk. Chruściela z gen. Borem-
-Komorowskim ogłoszono 
alarm na terenie Warszawy, a 
28 lipca rozpoczęła się kon-
centracja oddziałów. Jednak 
dwa wymienione warunki na-
dal nie zaistniały, więc go od-
wołano. Przybyły w tym czasie 
z Londynu wysłannik gen. Sosn-
kowskiego na spotkaniu z gen. 
Borem-Komorowskim przypo-
mniał o tym, że to tylko woj-
ska sowieckie będą wyzwalały 
Polskę (zgodnie z porozumie-
niem z Teheranu i późniejszymi 
ustaleniami) i stawia to ZSRR 
w uprzywilejowanej sytuacji w 
dyskusjach nad przyszłością Pol-
ski. Powiedział także o tym, że 
na pomoc zachodnich aliantów 
też nie można za wiele liczyć: na 
wielkie zrzuty broni czy wysła-
nie brygady spadochronowej z 
Wielkiej Brytanii.

W dyskusjach z ministrem 
spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii Edenem, przedstawi-
ciele rządu polskiego usłyszeli, 
że Anglicy nie mogą podejmo-
wać wielkich operacji lotniczych 
nad Polską, o ile nie są one zgra-
ne z ofensywą rosyjską. Tak więc  
postulaty o tym, by na pomoc 
Warszawie była skierowana bry-
gada spadochroniarzy, nastąpiło 
zbombardowanie niemieckich 
lotnisk w pobliżu Warszawy 
i wysłanie do dyspozycji AK 
czterech polskich dywizjonów 
myśliwskich nie zostały przez 
Brytyjczyków przyjęte. Spóźni-
li się też sojusznicy z wykona-
niem prośby o nadanie przez 
radio komunikatu o prawach 
kombatanckich Armii Krajo-
wej – został on wyemitowany 
dopiero po 30 dniach od chwili 
wybuchu powstania. Ogłoszono 
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w Londynie i Waszyngtonie de-
klarację, iż AK stanowi integral-
ną część Polskich Sił Zbrojnych 
i że w tych warunkach wszel-
kie akty represji w stosunku do 
jej żołnierzy stanowią pogwał-
cenie praw wojny. A jeszcze po 
11 dniach rząd brytyjski ogło-
sił oświadczenie (na podstawie 
polskiego projektu) potępiają-
ce okrucieństwa niemieckie w 
stosunku do cywilnej ludności 
Warszawy. Niestety, w tym cza-
sie stosowane okrucieństwo w 
tłumieniu powstania warszaw-
skiego przez Niemców w odnie-
sieniu do żołnierzy i osób cywil-
nych, których „używano” jako 
żywych tarcz,  było wyjątkowe.

 Brak aktywnego zaangażo-
wania aliantów w sprawę wspar-
cia powstania warszawskiego i 
obrony jego uczestników, szcze-
gólnie Wielkiej Brytanii, w któ-
rej obronę tak duży wkład wnie-
śli polscy lotnicy, zrodził protest 
generała Sosnkowskiego, który 
w swym rozkazie w piątą rocz-
nicę napadu Niemiec na Polskę  
mówił o „samotności kampa-
nii wrześniowej” i „samotności 
obecnej bitwy o Warszawę”. Ge-
nerał odnotował, że „(...) brak 
pomocy dla Warszawy tłuma-
czyć nam pragną rzeczoznaw-
cy racjami natury technicznej. 
Wysuwane są argumenty strat 
i zysków. Strata 27 maszyn nad 
Warszawą poniesiona w ciągu 
miesiąca jest niczym dla lot-
nictwa sprzymierzonych, któ-
re posiada obecnie kilkadziesiąt 
tysięcy samolotów wszelkiego 
rodzaju i typu. Skoro obliczać 
trzeba – twierdził Sosnkowski – 
to przypomnieć musimy, że lot-
nicy polscy w bitwie powietrz-
nej o Londyn ponieśli ponad 40 
proc. strat. 15 proc. samolotów i 
załóg zginęło podczas prób do-
pomożenia Warszawie” .

A w przededniu dnia po-
wstania, 31 lipca, na odprawie 
porannej u generała Bora-Ko-
morowskiego odczuwało się 
wielkie zdenerwowanie, wywo-
łane w zasadzie obawą, by się 
nie spóźnić. Mówiono o tym, 
że lepiej zacząć o trzy dni za 
wcześnie niż o godzinę za póź-
no. Były też osoby myślące ina-
czej. W głosowaniu o podjęciu 
decyzji ogłoszenia powstania, z 
siedmiu osób trzech uczestni-
ków opowiedziało się za natych-
miastowym rozkazem, zaś czte-
rech było temu przeciwnych. I 

po południu rozchodzono się z 
decyzją, że w dniu następnym 
nie będzie rozkazu do walki.

Ale już na odprawie o godz. 
17.00, na której mówiono o sta-
nie ofensywy sowieckiej (nieste-
ty, błędnie ją oceniono – mówio-
no nawet o czołgach na Pradze) 
zapadły inne decyzje. Po krótkiej 
naradzie komendant AK uznał, 
że nie można zwlekać. Wysłano 
po szefa Delegatury Rządu na 
Kraj Jana Jankowskiego. To on o 
godz. 18.00 wypowiedział zna-
mienne: „niech pan zaczyna”. 
Generał Bór-Komorowski zwró-
cił się z kolei do płk. Chruściela 
z decyzją, że  jutro, punktualnie 
o godzinie 17.00 ma rozpocząć 
operację „Burza” w Warszawie. 
Płk Chruściel „Monter” bojo-
wy rozkaz wydał o godz. 19.00 
i łącznicy rozbiegli się po mie-
ście niosąc rozkazy. Mieli mało 
czasu, bo o godz. 20.00  rozpo-
czynała się godzina policyjna. 
Więc treść rozkazu dotarła do 
większości dzielnic wczesnym 
rankiem już 1 sierpnia. Więc nie 
wszystkie zgrupowania dotarły 
do wyznaczonych rejonów na 
czas. I jeszcze jedno – nie udało 
się zaskoczyć Niemców, których 
wywiad zauważył ruchy oddzia-
łów. Po południu dnia 1 sierpnia 
szef policji i SS dystryktu war-
szawskiego nakazał ogłoszenie 
pogotowia. W raportach zapi-
sano, że oczekiwane powstanie 
Polaków (spodziewali się jego 
29 lipca o godz. 23.00) zaczęło 
się o godzinie 17.00 na obszarze 
całej Warszawy. 

ENTUZJAZM  
I GORYCZ STRAT
Entuzjazm i chęć walki były 
od początku bardzo wielkie i 
wspierane przez cywilów.  Bo-
haterstwo i determinacja zade-
cydowały o tym, że każdy dzień 
powstania – to heroiczna karta, 
której treść pisali wszyscy wspól-
nie – od najmłodszych – harce-
rzy  do najstarszych. Niemcy z 
kolei z wielką zawziętością przy-
stąpili do wykonania rozkazu 
Heinricha Himmlera wydane-
go w dniu rozpoczęcia powsta-
nia: zniszczyć miasto i wynisz-
czyć ludność cywilną. Ujętych 
powstańców nakazywano zabi-
jać bez względu na to, czy wal-
czą zgodnie z Konwencją Ha-
ską. Zabijano też bezlitośnie 
cywilów. 

W szeregach Armii Kra-
jowej w powstaniu warszaw-
skim walczył kwiat narodu: 
ludzie w zasadzie młodzi, pa-
triotycznie nastawieni, którzy 
lata wojny spędzili w konspira-
cji w okupowanym kraju jak i 
91 cichociemnych, przeszkolo-
nych w Wielkiej Brytanii. Nie-
stety, przeważające siły okupan-
tów, uzbrojenie i stosowanie w 
mieście czołgów i nowoczesnej 
broni oraz nie przebieranie w 
środkach niszczenia i zabija-
nia doprowadziło do ogrom-
nych strat ludności i zabudowy 
miasta. Powstanie, pozbawione 

wsparcia z zewnątrz i po zatrzy-
maniu się sowieckiej ofensywy, 
po 63 dniach zakończyło się ka-
pitulacją.

Bilans strat był straszny: 
szacuje się, że poległo i zaginę-
ło około 18 tys. żołnierzy,  ran-
nych było 20 tys., 15 tys. trafiło 
do niewoli. Wśród cywilnej lud-
ności, która w większości włą-
czyła się do powstania, liczba 
ofiar była wprost wstrząsająca 
– ponad 150 tysięcy ofiar. Po-
nad pół miliona z dogorywającej 
stolicy wypędzono do obozu w 
Pruszkowie. Wbrew ustaleniom 
Niemcy ponad 150 tys. miesz-
kańców wywieźli na roboty do 
Niemiec i kilkadziesiąt tysięcy 
do obozów koncentracyjnych. 

Same miasto legło w gruzach 
nie tylko w wyniku walk i bom-
bardowań, podpaleń, ale też sys-
tematycznemu, planowemu bu-
rzeniu – o starciu dumnej stolicy 
Polski z mapy. W czasie trwania 
powstania uległo zburzeniu 25 
proc. zabudowy, a w wyniku ce-
lowego burzenia – 35 proc. Co 
w połączeniu z 10 proc. znisz-
czeń z 1939 roku i 15 proc. – 
podczas powstania w getcie war-
szawskim, stanowiło 85 proc. 
Tak wykonali okupanci nakaz 
Himmlera, by prawie milionowa 
przed wojną stolica Polski prze-
stała istnieć...  Aktywni i bierni 
„zabójcy” Warszawy nie mogli 
przypuścić, że to miasto się od-
rodzi. Ale warszawiacy, cała Pol-
ska, z taką samą determinacją, 
jak walczyła o wyzwolenie swe-
go miasta, zabrała się do jego od-
budowy.

Pomimo upływu 72 lat na-
dal jest prowadzona dyskusja 
o tym, czy powstanie nie było 
zbyt wielką ceną, zapłaconą 
przez najlepszych synów Pol-
ski za chęć aktywnego udzia-
łu w wyzwoleniu miasta i za-
demonstrowania światu, że 
Polacy o swoją wolność wal-
czą z bronią w ręku nie cze-
kając biernie na wyzwolenie. 
Ich czyn miał wstrząsnąć „su-
mieniem świata” i uznać prawo 
Polski walczącej w ciągu dłu-
gich sześciu lat wojny do samo-
stanowienia. Stało się inaczej: 
bohaterów zbrojnej walki na 
wszystkich frontach II wojny 
światowej zbyt często czekało 
prześladowanie  w powojennej 
socjalistycznej Polsce. Wiele 
tysięcy obywateli II RP pozo-
stało na emigracji. Niestety, też 
w wolnej od komunistycznej 
ideologii Polsce – niepodległej 
i suwerennej trwają podziały, 
które miały miejsce również 
podczas uroczystości upamięt-
nienia 72. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 

Jednak politycy, jakby nie 
pragnęli realizacji swoich dok-
tryn, nie są w stanie uszczuplić 
bohaterstwa uczestników walk, 
nawet wytykając błędy, dyskre-
dytując ówczesnych przywód-
ców czy też mówiąc o tym „że 
gromkie słowa i rozdzieranie 
szat ma odejść do historii”.

NIEZWYKŁE MUZEUM 
Dobitnym świadkiem i głosi-
cielem prawdy o powstaniu 
jest Muzeum Powstania War-
szawskiego. Jego twórcom (ini-
cjatorem jego założenia był  
śp. Lech Kaczyński, który w 
2002 roku, będąc prezydentem 
Warszawy obiecał powstańcom, 
że Muzeum będzie czynne w 60. 
rocznicę wybuchu powstania i 
słowa dotrzymał) należy się głę-
boki pokłon. 

Muzeum powstało w dawnej 
Elektrowni Tramwajowej przy 
ul. Okopowej i jest nie ckliwym 
przypomnieniem historii, ale 
żywą, nowoczesną jej prezen-
tacją. O jego autentycznej roli 
świadczyć może fakt, że praco-
wało od czasu otwarcia po 24 
godziny na dobę i chociaż mija 
już 12 lat, wciąż jest oblegane 
przez zwiedzających. 

Miało szczęście do kierow-
nictwa i pracowników. Na jego 
czele od 2004 roku stoi dyrek-
tor Jan Ołdakowski, a ekipę 
pracowników stanowią ludzie 
wielce zaangażowani w donie-
sienie prawdy o Polsce walczą-
cej do każdego odwiedzającego 
placówkę. Takie zadanie wypeł-
niają wszyscy: od szatniarzy po 
przewodników, których histo-
rie rodzinne  i życiorysy często 
są powiązane z bohaterami i 
uczestnikami powstania.

 W ekspozycji przedstawio-
na została walka i codzienność 
powstania. Rozmieszczono ją 
na trzech kondygnacjach, na 
powierzchni 3 tys. m kw. Za-
wiera ona tysiąc eksponatów, 
1500 fotografii i 200 informa-
cji biograficznych i historycz-
nych oraz mapy, tablice, kroni-
ki, filmy, fotoplastikon, bardzo 
efektywnie wykorzystując moż-
liwości audiowizualne, multi-
media, oddziaływując poprzez 
dźwięk, światło, obraz na zwie-
dzających. 

Zebrano tu dokumenty i 
przedmioty z okresu okupa-
cji. Wyeksponowane są szpi-
tale powstańcze, drukarnia, 
kanały, przedstawiono obra-
zy z sytuacji w poszczegól-
nych dzielnicach, odtworzo-
no samolot Liberation, a na 
156-metrowej ścianie – Mu-
rze Pamięci wyryto nazwiska 
około 11 tysięcy żołnierzy AK 
poległych w walkach powstań-
czych i spis ten jest uzupełnia-
ny. Jest tu też dzwon (ważący 
230 kg) pamięci  Antoniego 
Chruściela „Montera”, trzy-
krotnego bohatera Orderu 
Virtuti Militari i Krzyża Wa-
lecznych, który bije każdego 
1 sierpnia o godzinie „W” – 
17.00. Jego bicie przypomina 
o tym, że takie wartości jak 
miłość do Ojczyzny, wolności, 
honoru i patriotyzm są nie-
przemijające – pomimo biegu 
lat, zmian ustrojowych, tren-
dów politycznych i partyjnych 
podziałów.     

Opr. Janina Lisiewicz

W SZEREGACH  
ARMII KRAJOWEJ 
W POWSTANIU 
WARSZAWSKIM  
WALCZYŁ  
KWIAT  
NARODU
POLSKIEGO

POBOROWI ZAWIEDZENI
Pierwsi poborowi, którzy przed 9 miesią-
cami wyruszyli do woja w większości jako 
ochotnicy już zmienili wojskowe buty na 
letnie sandały i przymierzają się do cywi-
la. No i przypominają sobie, co politycy 
i szefowie resortu obiecywali młodym, 
którzy podejmą się patriotycznego obo-
wiązku. Właśnie te obietnice przeróżnych 
ulg miały utemperować protesty młodych 
wobec przymusowego odbycia służby 
wojskowej, a tych, co szli poza kolejką, 
na ochotnika,  nagrodzić za patriotyczną 
postawę. Ale, jak to w życiu bywa, a u nas 
na Litwie niemal nagminnie, propozycje 
padające w trakcie kampanii agitacyjnej – 
nawet z tak poważnych ust jak premiera 
czy ministra obrony kraju – wcale nieko-
niecznie znalazły się w realnym rejestrze 
ulg czy wsparcia. Największego zawodu 
doznali ci, co mieli nadzieję na kompen-
satę opłaty za studia, która miała sięgać 
do 50 proc. ich kosztów. Drugi aspekt 
dotyczył dodania do punktów uzyskiwa-
nych podczas rekrutacji na studia 0,5 pkt. 
Ani jedno, ani drugie, jak się okazało, by-
łym poborowym  w tym roku się nie nale-
ży. Niższa opłata za studia przysługiwała 
tym, którzy byli na tzw. bazowych szkole-
niach wojskowych (trzymiesięcznych) do 
kwietnia 2015 roku. Cały problem polega 
na tym, że o tej „uldze” mówiono dużo, 
zaś o jej cofnięciu raczej półgębkiem. A 
co najgorsze, do dziś istnieją w doku-
mentach dostępnych w necie. Po prostu 
ktoś za to odpowiedzialny „zapomniał” 
o ich wycofaniu i zastąpieniu aktualnymi 
danymi. Z kolei upragnione 0,5 pkt pod-
czas rekrutacji byłym poborowym ochot-
nikom będzie przysługiwało dopiero za 
rok. Jak poinformował społeczność czło-
nek Rady Rektorów Wyższych Uczelni 
Litwy, od podjęcia decyzji zmieniającej 
zasady rekrutacji do jej wejścia w życie 
ma upłynąć okres dwóch lat. Na pocie-
szenie byłym wojskowym pozostaje to, 
że żołnierski żołd został zwiększony nie-
mal dziesięciokrotnie: od 34 do 300 euro 
i, jak twierdzą oskarżani o zachęcanie 
młodzieży do ochotniczej służby przy po-
mocy nierealnych obietnic, każdy młody 
człowiek po odejściu do cywila może te 
skoncentrowane wypłaty (kwotę wypłaca 
się po odbyciu służby, a więc łatwo jest 
obliczyć, że po 9 miesiącach będzie ona 
oscylowała w granicach trzech tysięcy 
euro) wydać na jaki zechce cel (podobno 
nie było zbyt wielu chętnych w poprzed-
nich latach podejmowania po wojsku na-
uki, więc założenie kompensaty 50 proc. 
kosztów studiów stawało się przywilejem 
dla małej garstki). Ale też nietrudno jest 
obliczyć, że nawet trzy tysiące euro w ża-
den sposób nie zdołają pokryć połowy 
czesnego – wystarczy ich praktycznie na 
jeden rok, a to nijak nie może być uznane 
za 50 proc., tylko ćwierć kosztów zdoby-
wania wykształcenia. Prawda, akcentu-
jąc rozczarowanie byłych poborowych, 
podważa się ich wyłącznie romantyczno-
-patriotyczną motywację, o której tak sze-
roko się rozwodzono przed rokiem. Jed-
nak trudno młodzieży zarzucać chłodną 
kalkulację, kiedy w państwie praktycznie 
na każdym kroku mamy do czynienia z 
dbaniem wyłącznie o własne interesy. 
Owszem, wiadomo – własna koszula jest 
bliższa ciału, ale warto widzieć też coś 
poza nią. Przynajmniej za młodu. A nuż 
stanie się nowym zwyczajem i odmieni 
naszą rzeczywistość.
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Polski zespół ludowy 
„Czerwone Maki“

Zespół tańca towarzyskiego 
„Gija“

W programie:

Goście:

Organizatorzy:      Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL         Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

Zespół  folklorystyczny 
„SUzANIANKA“ 

Chór  
„Moderato“ 

Rodzina 
Kasparów

SPiewacza grupa
 z Szawel

Trio  
„HANKI“ 

Kapela  
„SWietojanska“ 

Zespół folklorystyczny  
„Babskie Olekanie“ 

(Polska)

Zespół  tańca ludowego  
„Przyjazn“ 

"Wspólnota Polska" ze środków 
otrzymanych od Kancelarii Senatu 

w ramach sprawowania opieki  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

nad Polonią i Polakami za granicą

Partnerzy: Centrum Rzemiosła
Tradycyjnego 

w dworze Houwaltów 
w Mejszagole

Sponsorzy: Departament 
Mniejszości Narodowych 

przy Rządzie 
Republiki Litewskiej

Wileński Rejonowy 
Oddzial ZPL

Trocki Oddział 
Rejonowy ZPL

XII  Festyn Kultury Polskiej 
Ziemi Szyrwinckiej

   13 sier pnia  2016 r.  o  godz. 15:00 
w osiedlu Borskuny (rej. szyrwincki)

„Spiewaj 
 z nami”

„Spiewaj 
 z nami”

Sponsorzy
medialni: Sieci spoleczne

.

SENAT 
RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

Skrzynie – to wieś znajdująca 
się na terenie parafii wędziagol-
skiej, w odległości 5 kilometrów 
od Wędziagoły. 

Źródła historyczne wskazu-
ją, że już w 1829 roku zaścia-
nek Skrzynie należał do hra-
biego Zabiełły. Znajdującą się 
obok Giralką (zaścianek Giral-
ka) zarządzał W. Jagiełłowicz. 
W Miłaszyszkach (zaścianku 
Uniwersyteckim) gospodarzył 
Wincenty Michałowski, póź-
niej – Jakub Kaczyński. Jagieł-
łowem (zaścianek Jagiełłowo) 
zarządzał Jagiełłowicz, Lipagór-
ką (zaścianek Lipagórka) – Sy-
meon Ganusowski. 

Ciekawe, że w 1884 roku we 
wsi Skrzynie mieszkały 24 rodzi-
ny – 108 ludzi. Już wtedy były tu 
rodziny Żelwów, Urbanowiczów, 
Białopietrowiczów, Piotrowskich, 
Gudonowiczów, Bartusewiczów, 
Mickiewiczów, Petrajciów i inne.

Mieszkańcami Skrzyń, Mi-
łaszyszek, Giralki, Jagiełłowa, 
Lipagórki i innych okolicznych 
wsi byli Polacy, którzy rozma-
wiali po polsku. Nawet i dziś 
nieliczni, od dawna miesz-
kający tu ludzie między sobą 
rozmawiają po polsku. Trafnie 
zauważyła pochodząca stąd 
przedstawicielka młodszej ge-
neracji: „Gdybym nawet teraz 
będąc w Skrzyniach zechciała 
się przywitać i zagaić rozmo-
wę ze starszymi miejscowymi 
mieszkańcami w języku litew-
skim, zostałabym niezrozumia-
na...”.

Wieś zanika. Starzy miesz-
kańcy Skrzyń jeden po drugim 
odchodzą na tamten  świat, do 
lepszego życia... Zapraszamy 
przypomnieć ich i uhonoro-
wać, poobcować, pobyć ra-
zem, spotkać się z tymi, kogo 
się dawno nie widziało, po-

Wieś Skrzynie 

spacerować ścieżkami dzie-
ciństwa, nabrać mocy ducha 
podczas święta wsi Skrzynie 
- 2016, które się odbędzie w 

przededniu odpustu Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (Zielnej) – w dniu 14 
sierpnia.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

ŚWIĘTO ZIOMKÓW  
WSI SKRZYNIE - 2016

14 sierpnia (niedziela):
10.30 – uczestnicy święta zbierają się na placu 

naprzeciwko kościoła;
11.00 – Msza św. w wędziagolskim kościele pw. 

Świętej Trójcy za wszystkich zmarłych mieszkań-
ców Skrzyń;

12.00 – odwiedzanie grobów na starym przyko-
ścielnym oraz nowym cmentarzu w Wędziagole;

14.00 – świąteczne spotkanie w zagrodzie Pio-
trowskich we wsi Skrzynie.

Na zakończenie święta niebo upiększą fajer-
werki.

Wszystkich, wszystkich: dużych i małych, mło-
dych i starszych, obecnych i byłych mieszkańców 
wsi Skrzynie zapraszamy  na „Święto ziomków wsi 
Skrzynie - 2016”. Będziemy czekali na Was w za-
grodzie Piotrowskich.

Inicjatorzy i organizatorzy święta: Janina Pio-
trowska i Czesław Żelwys. Inf. pod tel.: 861585269; 
869982808. Partner informacyjny: portalas@van-
dziogala.eu

Z okazji zawarcia związku małżeń-
skiego Wiktorii SZEPLAKOWEJ i Jew-
gienijowi BACHTERIEWOWI wiązan-
kę najserdeczniejszych życzeń na nowej 
drodze życia: miłości, jasnych dni, wspól-
nego dążenia do celu oraz wielu łask Bożych

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, do-
brego samopoczucia i zadowolenia z 
każdego dobrze przeżytego dnia oraz 
opieki i łask Bożych Szanownej Pani Ire-
nie BYLIŃSKIEJ z okazji Pięknego Jubile-
uszu Urodzin w dniu 8 sierpnia 2016 roku

życzą prezes i członkowie Polskiej Sekcji Wi-
leńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

fot. archiwum

DAWNI MIESZKAŃCY SKRZYŃ
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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

Pragniemy poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem Polish 
Talent Support, organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (www.ksa.edu.pl) 
dla artystów Polonii, zdecydowaliśmy się przedłużyć terminy zgłoszeń. Krakowskie Szko-
ły Artystyczne realizują naukę w języku polskim lub angielskim i są międzynarodową pla-
cówką zajmującą się edukacją artystyczną.

Polish Talent Support obejmuje 3 dziedziny: modę, fotografię oraz aktorstwo. Prace z 
kategorii moda i fotografia należy zgłaszać do 10 września 2016, natomiast prace aktorskie 
– do 20 sierpnia 2016. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.polishtalentsup-
port.com. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. bezpłatne stypendia w Krakowskich 
Szkołach Artystycznych oraz prezentacja prac na Cracow Fashion Week 2017. 

Uczestnicy Polish Talent Support, w zależności od wybranej kategorii, mają zaprojek-
tować kolekcję ubrań, stworzyć autorskie fotografie lub nagrać aktorski występ i umieścić 
na portalu YouTube. Prace będzie oceniać jury złożone z profesjonalistów (projektanci, 
fotograficy, aktorzy), a zarazem kadra naukowa Krakowskich Szkół Artystycznych.

Projekt Polish Talent Support ma na celu promocję i wsparcie polskich talentów mody, 
fotografii i aktorstwa, zarówno osób już uznanych, jak i tych dopiero zdobywających mię-
dzynarodowy rozgłos. Chcemy promować młodych artystów mieszkających i działających 
poza terenem naszego kraju. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się przyciągnąć z 
powrotem do kraju część wielomilionowej Polonii na całym świecie.

Projekt Polish Talent Support stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cra-
cow School of Art and Fashion Design www.ksa.edu.pl), placówka edukacyjna z 20-let-
nią historią i wieloma międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projek-
towania Ubioru, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz i 
Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week. Krakowskie Szkoły Artystyczne 
realizują naukę w języku polskim lub angielskim, dzięki czemu są międzynarodową pla-
cówką zajmującą się edukacją artystyczną.

Więcej informacji:
www.polishtalentsupport.com

Ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka i obchodzony w Kościele 
na całym świecie Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia również na Li-
twie jest bogaty w różnego rodza-
ju inicjatywy i przedsięwzięcia. 
Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń tego roku był zainicjowany i 
zrealizowany przez archidiecezję 
wileńską Krajowy Kongres Miło-
sierdzia. Kolejną ważną inicjaty-
wę stanowi projekt „Wędrówka do 
źródeł Miłosierdzia”. To zaprosze-
nie skierowane do czcicieli Bożego 
Miłosierdzia nie tylko z Litwy, ale 
również z różnych stron świata, 
by w dniach 16-18 września 2016 
roku zgromadzić się w Wilnie na 
wspólnym dziękczynieniu za  
św. Faustynę, bł. ks. Michała So-
poćkę oraz prosić o owoce ich mi-
sji w naszych czasach. 

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” to podróż do Betlejem 
Bożego Miłosierdzia – miasta Wil-
na, gdzie św. Faustyna Kowalska 
spotkała swojego spowiednika  
bł. ks. Michała Sopoćkę, gdzie zo-
stał namalowany pierwszy obraz 
Jezusa Miłosiernego znajdujący 
się obecnie w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia, gdzie w roku 
1934 Pan Jezus podyktował sio-
strze Faustynie Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia.

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” – to wreszcie wspólna 
celebracja Eucharystii, modlitwa,  
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia, a także konferencje. 
Wśród zaproszonych prelegentów 
są m.in. ks. prał. Paweł Ptasznik z 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apo-

stolskiej oraz ks. prał. Franciszek 
Ślusarczyk, rektor bazyliki Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie. Tę 
niecodzienną i niezwykłą podróż 
uwieńczy widowisko słowno-mu-
zyczne „Jezu, ufam Tobie” – Tele-
most Miłosierdzia, który połączy 
najważniejsze miasta, związane z 
kultem Miłosierdzia Bożego (Wil-

no, Kraków i Płock). Na sam ko-
niec przewidziany jest koncert ze-
społu „Golec uOrkestra”.

Rejestracja pielgrzymów 
już się rozpoczęła i potrwa do 
30 sierpnia br.

Więcej informacji oraz formu-
larz zgłoszeniowy w 4 językach – 
po polsku, litewsku, angielsku i 

włosku – można znaleźć na stronie 
internetowej www.vilniusmercy.lt.

Koordynator Roku Miło-
sierdzia w archidiecezji wileń-
skiej – ks. Mariusz Marszałek, 
tel. +370 683 30 254, email: 
mariusz.marszalek@vilnen-
sis.lt.

„Wędrówka do źródeł 
Miłosierdzia”

Poszukujemy talentów

CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURY I DYDAKTYKI 
NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM  

LITEWSKIEGO UNIWERSYTETU EDUKOLOGICZNEGO
Zaprasza na studia polonistyczne

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (kod programu 
612X13010) – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: 
filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów jest wzbogacony o zajęcia z przekła-
doznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa 
semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

W dniach 6-8 sierpnia TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.
W ramach uzupełniającego etapu rekrutacji należy dokonać zgłoszenia w systemie 

LAMA BPO od 6 sierpnia (od godz. 17.00) do 8 sierpnia 2016 roku, wpisując się na stu-
dia płatne (vnf).

Koszty studiów płatnych zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 685 66282.
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”

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: 
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympaty-

ków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w 
każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenume-
rata na wrzesień i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 sierpnia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę 
pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumera-
torów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – 
mieć w swoich domach. 

Trwa przyjęcie uczniów na 2016/2017 
rok szkolny na następujące specjalności.

Po szkole średniej
- Producent naturalnej kosmetyki – 1rok
- Producent wizualnych produktów wir-

tualnej rzeczywistości – 1rok
- Pomocnik restauratora wyrobów z drew-

na – 1rok
- Organizator świąt i uroczystości – 1rok
- Mechanik samochodowy – 2 lata
- Pomocnik pracownika socjalnego – 1 rok
- Organizator turystyki wiejskiej – 1rok
- Kucharz – 1rok
- Cukiernik – 1rok

Po szkole podstawowej
- Pracownik obsługi techniki
- Kucharz
- Pracownik kształtowania krajobrazu

Kandydaci składają następujące doku-
menty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły (ory-

ginał);
- dowód osobisty lub metryka;
- zaświadczenie lekarskie (formularz 

086/a);
- 4 fotografie 3×4.
Dokumenty są przyjmowane do 30 sierp-

nia 2016 r.

Szkoła znajduje się w odległości 10 kilo-
metrów od dworca autobusowego i kolejowe-
go m. Wilna, w osiedlu Biała Waka w rejonie 
wileńskim. Dojazd – miejskim autobusem nr 
78 i nr 3 od ronda przy dworcu kolejowym 
m. Wilna (do przystanku – Biała Waka) lub 
mikroautobusem nr 224A – Wojdaty.

Szczegółowe informacje: ul. Parko 2, Bia-
ła Waka (k. Wojdat), LT-14147 rej. wileński, 
tel. 8 5 235 22 23, e-mail: vtvzum@zebra.
lt, www.vtvzum.lt

Szkoła czeka na Ciebie, droga Młodzieży!

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa  
zaprasza do podjęcia nauki

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła 
i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź 
inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom 
Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

II RAJD ROWEROWY 

,,Szlal<iem poetl<i Ziemi Trocl<iej 
Barbary Sidorowicz" 

PRZEBIEG RAJDU: 
• Rejest.-acja- godz. 9.30-10.00 p.-zy szkole w Połukniu
ul. Vilniaus 2A;
• Otwa.-cie i wyświęcenie pomieszczenia koła ZPL w Połukniu,
któ.-ego dokona ks. p.-oboszcz Tadeusz Svedavicius;
• Wyświęcenie nowo po,stawionego k.-zyża p.-zyil .-odze A4;
• Zawieszenie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania
poetki Ba.-ba.-y Sido.-owicz w Ju.-gielanacn, posit,k;
• Msza św. w kaplicy Najświętszej Marii Panny drowienia
Cho.-ych w Gaju;
• Podsumowanie rajdu.

ZAPRASZAMY! 
13 sierpnia, 2016 r. 
Organizatorzy: 
Kolo ZPL w Polukniu, wspólnota „Dien 
Trocki Oddział Rejonowy ZPL 

lf.- '' TRAKV RAJONO · Trocki Oddział

Sponsorzy: Ił 
U SAVIVALDYBI: f Rejonowy ZPL


