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Wystartowały
Letnie Igrzyska Polonijne 

TAŃCZĄCA  
PANI PREZYDENT
W miniony weekend Litwę obie-
gła sensacyjna wiadomość, a por-
tale uważały za punkt honoru za-
mieszczenie zdjęć prezydent Dalii 
Grybauskaitė, która goszcząc nad 
Bałtykiem wraz z dziećmi wykony-
wała ruchy taneczne i całą swoją 
postawą i wyrazem twarzy demon-
strowała radość i serdeczność, któ-
re to u głowy państwa rzadko da 
się zaobserwować. Pani prezydent 
woli rolę żelaznej lady, której wyraz 
twarzy odpowiada ulubionej przez 
nią retoryce: sarkazmu, insynuacji, 
ostrej krytyki. Co pozwoliło pani pre-
zydent pozbyć się surowej maski 

29 lipca, w sobotę, w Toruniu zostały zainaugurowane XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Odbywają 
się one co dwa lata na przemian z zimowymi. Toruń wita rodaków – miłośników sportu po raz drugi – przed 
ośmiu laty w mieście Kopernika również rywalizowali w zmaganiach sportowych Polonusi z całego świata. 

i promieniować szczęściem? Ano 
powodzenie w kampanii „Už saugią 
Lietuvą” („Za bezpieczną Litwę”) i w 
jej ramach przeprowadzanej akcji 
„Podaruj dziecku lato”, która odby-
wa się drugi rok z rzędu. Skierowa-
na jest na to, by przynajmniej dla 
części z 19 tysięcy dzieci dorastają-
cych w rodzinach tzw. asocjalnych, 
które najczęściej wakacje spędza-
ją na bruku i w dalekich od bezpie-
czeństwa warunkach rodzinnych 
domów, ufundować prawdziwe wa-
kacje: beztroskie, wesołe, ciekawe. 
Tym razem pani prezydent odwiedzi-
ła (przy okazji też była obecna na 
Dniach Morza w Kłajpedzie) Połągę. 
Samorząd tego kurortu zaprosił na 

weekendowe wakacje 500 dzieci z 
53 samorządów Litwy. Jak wynika z 
podanych danych, po raz pierwszy 
widziały one morze. Najprawdopo-
dobniej też po raz pierwszy doznały 
tyle uwagi (nawet ze strony głowy 
państwa), mogły się poczuć tak, jak 
ich rówieśnicy, którzy mają „normal-
ne” rodziny. Czy jest to sposób na 
szczęśliwe dzieciństwo i bezpiecz-
ną Litwę? Owszem, jest to jeden z 
fragmentów tego dzieciństwa, jego 
namiastka. Jednak po to, by ojczy-
zna była bezpieczna dla tych dzieci 
potrzebna jest nie kilkudniowa ak-
cja – nawet bardzo fajna – ale cią-
gła, autentyczna troska państwa o 
to, by dziecko czuło się bezpiecz-

ne (tak, jak to się dzieje w krajach, 
które jakże często u naszych emi-
grantów i nawet urzędników wy-
wołują fale oburzenia). W ciągu 
ostatniego okresu byliśmy świad-
kami akcji pokazowych zamykania 
domów dziecka, głośnych kampa-
nii na rzecz zabronienia stosowa-
nia przemocy i kar cielesnych wo-
bec najmłodszych obywateli (po 
okrutnym morderstwie przez „ro-
dziców” kilkuletniego chłopczyka). 
Czy coś się kardynalnie zmieniło 
po głośnych deklaracjach? Nieste-
ty. Zmiany systemu bardzo się śli-
maczą i są widoczne jedynie tam, 
gdzie w systemie tzw. ochrony praw 
dziecka pracują ludzie nieobojętni. 

Natomiast cała maszyna opieki so-
cjalnej, pomocy psychologicznej ru-
sza bardzo powoli, grzęznąc w biu-
rokratycznych labiryntach. Wesoła, 
tańcząca pani prezydent wraz z roz-
bawionymi, uśmiechniętymi dziećmi 
– to naprawdę miły widok. Jednak 
szybko mija letni weekend, mijają 
wakacje i pozostaje brutalna rze-
czywistość pod nazwą „rodzina so-
cjalnego ryzyka”. Zmienić jej nie da 
się przy pomocy akcji czy kampa-
nii. Potrzebna jest praca. Praca z 
myślą i autentyczną troską o tych  
19 tysiącach młodocianych obywa-
teli, dla których dzieciństwo w oj-
czyźnie nie jest ani bezpiecznym, 
ani radosnym i beztroskim.
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POLONIJNA BRAĆ
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Igrzyska są organizowane przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska”, Polski Komitet Olim-
pijski oraz miasto Toruń. Ho-
norowy patronat nad impre-
zą objął prezydent RP Andrzej 
Duda, mecenat sprawuje Se-
nat RP i Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. O randze zawodów 
może świadczyć fakt, że spor-
tujących rodaków witał w dniu  
inauguracji marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski. Uroczy-
stego otwarcia dokonali prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Piotr Bonisław-

ski i prezydent Torunia Michał 
Zaleski. 

Na XVIII Światowe Let-
nie Igrzyska Polonijne przy-
było około tysiąca zawodni-
ków z 33 krajów: Argentyny, 
Austrii, Australii, Belgii, Bia-
łorusi, Bułgarii, Czech, Egip-
tu, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Kanady, 
Kazachstanu, Litwy, Luksem-
burga, Łotwy, Macedonii, Moł-
dawii, Węgier, Norwegii, RPA, 
Rosji, USA, Szwajcarii, Szwe-
cji, Ukrainy, Wielkiej Bryta-
nii, a także Singapuru i nawet 

Ekwadoru, który reprezentuje 
jeden Polonus.

Będą oni rywalizowali w  
25 dyscyplinach, takich jak 
siatkówka, piłka nożna, lekka 
atletyka, koszykówka, ringo, 
nordic walking, bowling, golf, 
kolarstwo, szachy, tenis ziem-
ny i stołowy, pływanie, strzelec-
two, żeglarstwo i in. o zdobycie  
3300 medali. Każdy zawodnik 
ma prawo startować w jednej 
grze zespołowej i trzech dyscy-
plinach indywidualnych. Naj-
silniejsze drużyny tradycyjnie 
wystawiają rodacy z Czech, 
Białorusi, Niemiec, Kanady, no 
i Litwy. Nasi ziomkowie podczas 
ubiegłych igrzysk zajęli III miej-
sce. Tego roku mamy nie tylko 
mocną, ale też bardzo liczną dru-
żynę, do której trafili miłośnicy 
sportu z rejonu solecznickiego, 
trockiego i wileńskiego – ponad 
150 zawodników. Startują oni 
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29 lipca, w sobotę, w Toruniu zostały 
zainaugurowane XVIII Światowe Letnie Igrzyska 
Polonijne. Odbywają się one co dwa lata na 
przemian z zimowymi. Toruń wita rodaków – 
miłośników sportu po raz drugi – przed ośmiu 
laty w mieście Kopernika również rywalizowali w 
zmaganiach sportowych Polonusi z całego świata. 

w siatkówce, piłce ręcznej, lek-
kiej atletyce, koszykówce, ringo, 
turnieju dziecięcym i nordic wal-
king. „Małe igrzyska” dla dzieci 
i „Turniej rodzinny” – to dodat-
kowe atrakcyjne zawody, które 
dopełniane są imprezami towa-
rzyszącymi, które służą integra-
cji rodaków. Bo Polonusi z całego 
świata przyjeżdżają do Macierzy 
nie tylko zdobywać medale i wy-
kazać się sprawnością fizyczną, 
ale też poznawać Polskę i Pola-
ków, cieszyć się z bycia w kraju i 
obcowania w ojczystym języku. 

Warto odnotować, że już w 
pierwszej konkurencji tegorocz-
nych igrzysk – biegu na 5 km, w 
której wzięło udział 43 zawod-
ników, najlepszą wśród pań była 
zawodniczka z Litwy Renata Si-
liuk, a wśród mężczyzn – Paweł 
Czeczko z Białorusi.

Startując w zawodach siat-
karskich drużyna męska z Litwy 
miała bardzo mocnych rywali: 
I miejsce zdobyła reprezenta-
cja Łotwy, II – „Sokół” z Grod-
na, nasi reprezentanci z Klubu 
Sportowego „Polonia” – zado-
wolić się musieli III miejscem 
na podium. Doskonale się spi-
sały w tejże dyscyplinie panie 
z Litwy: II miejsce zajęła „Po-
lonia”, zaś III –  ekipa rejonu 
wileńskiego. Najlepsze były re-
prezentantki „Sokoła” z Grod-
na – zdobyły złoto. 

W trzecim dniu igrzysk za-
równo nasi młodociani sportow-
cy jak i panie wyróżnili się w ko-
larstwie. W kategorii wiekowej 
do 45 lat Renata Joknienė zdo-
była III miejsce. Jak się okazało, 
pani Renata z rejonu trockiego 
potrafi nie tylko pięknie śpiewać 
w trio „Hanki”, ale też bardzo 
sukcesywnie jeździć na dwóch 
kółkach. A jej koleżanki w kolej-
nej kategorii wiekowej zdobyły  

I (Jadwiga Juniewicz) i III (Re-
gina Kozłowa). Dobrze się spi-
sali również reprezentanci mło-
dzieży w wieku od 10 do 16 lat: 
Bernard Błażewicz i Dominik 
Błażewicz odpowiednio uplaso-
wali się na III i IV miejscu. 

Po czterech dniach zawo-
dów prowadziła ekipa z Litwy, 
zbierając 19 złotych, 19 srebr-
nych i 22 brązowe medale. Re-
prezentanci Czech znaleźli się 
na II miejscu (z 17 złotymi i 12 
srebrnymi krążkami oraz 14 
brązowymi), na trzecim miej-
scu uplasowali się zawodnicy z 
Białorusi z o wiele skromniej-
szym bagażem medali, a za nimi 
zawodnicy z Francji i Irlandii.

Polonusi w ciągu minionych 
dni oprócz już wymienionych 
dyscyplin wypróbowali swoich sił 
w piłce nożnej, tenisie ziemnym, 
bowlingu, futbolu, szachach, rin-
go. Zawody nabierają tempa.

Igrzyska będą trwały do  
6 sierpnia. Ich uroczyste za-
mknięcie nastąpi 5 sierpnia. Po 
rozdaniu medali i dyplomów, a 
także toruńskich aniołków, któ-
rych to aż 40 trafi do najlepszych 
zespołów w zawodach drużyno-
wych, uczestnicy sportowej fie-
sty będą mogli obejrzeć w Fosie 
Zamkowej premierę wodnego 
musicalu w 3D „Romeo i Julia” 
z muzyką Janusza Stokłosy, w re-
żyserii Janusza Józefowicza.

Wypada życzyć, by Polacy 
z Litwy w ciągu kolejnych dni 
zmagań sportowych zdobyli 
kolejne medale i dali nam po-
wód do radości i dumy. Jednak w  
sporcie może być różnie… Ale 
nikt nie może przeszkodzić im 
dobrze wypocząć, nawiązać 
przyjaźnie, nacieszyć się Pol-
ską… I to jest wspaniałe.

Janina Lisiewicz

Sezon ogórkowy urozmaiciło 
ostatnio odbyte spotkanie prze-
wodniczącego Sejmu RL Vik-
torasa Pranckietisa z minister 
sprawiedliwości Mildą Vainiutė. 
Dotyczyło ono pisowni nazwisk 
nielitewskich w dokumentach 
tożsamości. Zarówno stanowi-
sko ministerstwa jak i komen-
tarz speakera parlamentu w 
tej kwestii zdołały „obudzić” 
z letniej sjesty obrońców języ-
ka litewskiego z ruchu „Tłoka 
na rzecz języka państwowego”, 
wśród których rej wodzi prze-
wodniczący sejmowego Komi-
tetu Oświaty i Nauki Eugenijus 
Jovaiša. 

Przypomnieć należy, że to 
właśnie członkowie tego ruchu 
przed rokiem zebrali 69 tys. 
podpisów obywateli w „obro-

nie języka państwowego”, któ-
remu zagrażać mają nielitewskie 
nazwiska pisane w oryginale na 
pierwszej stronie paszportu lub 
karty ID. „Obrońcy” proponują 
tzw. „łotewski wariant” rozwią-
zania problemu – zapis nazwisk 
z użyciem liter i znaków diakry-
tycznych z nielitewskiego alfa-
betu na dalszych stronach do-
kumentów tożsamości.

Co zaniepokoiło „patriotów” 
w relacji ze spotkania minister-
-przewodniczący Sejmu? Ano to, 
że po nim Viktoras Pranckietis 
(wywodzący się z partii zielo-
nych i chłopów, której członkiem 
jest też pan Jovaiša) oznajmił, że 
było mu przyjemnie usłyszeć, iż 
minister Milda Vainiutė przytak-
nęła wariantowi ustawy zgodne-
mu z wnioskami Państwowej Ko-

misji Języka Litewskiego, który 
ma być poddany głosowaniu. Za-
kłada on, że do oryginalnego za-
pisu nazwiska mają prawo osoby, 
które zawarły związek małżeński 
z obcokrajowcem, dzieci z tych 
małżeństw oraz obcokrajowcy, 
którzy przyjmują obywatelstwo 
Litwy. Z kolei zapisywaniu na-
zwisk nielitewskich na drugiej 
stronie paszportu ministerstwo 
nie przytaknęło.

Zapytany o sytuację z na-
zwiskami litewskich Polaków 
przewodniczący Sejmu dodał, 
że przyjęcie takiego wariantu 
ustawy jest krokiem w kierun-
ku tego, by miejscowi Polacy 
mieli możność udowodnić za-
sadność obecności swoich liter 
w nazwiskach i ich zapis w ory-
ginale. Taka możliwość zaistnie-
je po przyjęciu ustawy i odpo-
wiednich aktów poustawowych, 
które określą, jakie dokumenty 
będą uwzględniane przy podej-
mowaniu decyzji w sprawie ory-

ginalnej pisowni, a jakie – nie.
Jako przykład przewodni-

czący podał taką sytuację: ro-
dzice obecnego obywatela Litwy 
przed wojną (drugą światową) 
nie posiadali obywatelstwa Li-
twy, ponieważ wówczas określo-
ne tereny Wileńszczyzny stano-
wiły część Polski. O ile oni wtedy 
się pobrali, to ich potomkowie 
nie powinni mieć problemu z 
zapisem nazwiska zgodnie z ory-
ginałem, muszą jedynie przed-
stawić odpowiednie dokumenty.

Przewodniczący Sejmu nie 
odpowiedział jednak na pytanie, 
czy w tym wypadku wystarczy 
mieć wpisy kościelne, zaznacza-
jąc, że to określą poustawowe 
akty. Najważniejszy, jego zda-
niem, jest zapis w ustawie, że 
możliwa jest oryginalna pisow-
nia. Warto przypomnieć, że ta-
kiemu rozwiązaniu problemu z 
pisownią nielitewskich nazwisk 
przytakuje rząd na czele z pre-
mierem Skvernelisem.

Oburzeni wypowiedzią Vik-
torasa Pranckietisa „tłokowi-
cze” nazwali takie rozważania 
przewodniczącego antykonsty-
tucyjnymi propozycjami upra-
womocnienia pisowni imion i 
nazwisk z czasów okupacyjnych 
i faktycznym uznaniem doku-
mentów wydanych przez reżi-
my okupacyjne. Ponadto przy-
pomnieli wywodzącemu się z 
„zielonych chłopów” Pranc-
kietisowi, że należy się trzymać 
obietnic przedwyborczych i idei, 
głoszonych w trakcie kampanii 
wyborczej, za którymi głosowali 
obywatele, obiecując stanąć mu-
rem w obronie tzw. „łotewskiego 
wariantu” na litewskim gruncie. 

Retoryka, jak i temat, niczym 
odgrzewane kotlety. Ale cóż, wi-
docznie sprawa pisowni nielitew-
skich nazwisk w oryginale ma 
szansę stać się tematem wieku. 
Jego ćwierć ma już z głowy.

Janina Lisiewicz  

Znów o nazwiskach…
R e p l i k a
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STARTUJE JEDEN Z NAJMŁODSZYCH 
ZAWODNIKÓW Z LITWY
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Ten zbrojny czyn bezprzy-
kładnej woli walki z nie-

mieckim okupantem w obliczu 
zbliżających się wojsk sowiec-
kich miał „wstrząsnąć sumie-
niem świata”. Miał dać świadec-
two, że układy Wielkiej Trójki, 
powstanie tzw. Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego, 
zdrada „sojuszników” podczas 
wyzwalania Wilna i Lwowa w 
polskim narodzie nie zdołały 
zniszczyć nadziei na odzyska-
nie wolnego i niepodległego 
państwa. 

Podjęta decyzja o kontynu-
acji operacji „Burza” na terenie 
Warszawy opierała się zarówno 
na oczekiwaniach związanych 
z sowiecką ofensywą, jak i na-
dziei na pomoc tzw. zachodnich 
sojuszników. Zawiedli i jedni, i 
drudzy. Od tych pierwszych ra-
czej mogli się tego spodziewać 
uczestnicy powstania, wielkim 
rozgoryczeniem stały się cy-
niczne kalkulacje i brak nie tyl-
ko wojskowego, ale też moral-
nego wsparcia przez aliantów. 
Nawet wysunięcie żądań prze-
strzegania międzynarodowych 
konwencji zarówno co do statu-
su żołnierzy AK, jak i ochrony 
ludności cywilnej, zostały przez 
aliantów wyartykułowane o wie-
le za późno: po tym jak mordo-
wano rannych powstańców i 
masowo zabijano cywilnych 
mieszkańców, których Niemcy 
używali też jako żywych tarcz 
podczas szturmu na barykady. 

Bilans strat bohaterskie-

go miasta, jego żołnierzy i 
mieszkańców jest okrutny w 
swej wymowie: zginęło około  
18 tysięcy żołnierzy AK i 150 
tysięcy cywilnych mieszkańców,  
85 proc. zabudowy miasta le-
gło w gruzach. Rozkaz wydany 
przez Himmlera w dniu wybu-
chu powstania brzmiał: znisz-
czyć miasto i wyniszczyć lud-
ność cywilną. Licząca przed 
wojną 900 tys. mieszkańców 
stolica Polski miała zniknąć z 
powierzchni ziemi. Nie znik-
nęła. Tak samo, jak wymazana 
z mapy świata przez 123 lata 
Polska, Warszawa się odrodzi-
ła. Niestety, straciła kwiat naro-
du – w powstańczych szeregach 
ginęli w zasadzie młodzi, patrio-
tycznie nastawieni ludzie, dzie-
ci i młodzież – przyszłość kraju. 

Dzisiejsze rozważania o tym, 
czy było warto za cenę takich 
strat udowadniać swoją wolę po-
siadania niepodległej Ojczyzny 
są bolesne i w pewnym sensie 
obrażają pamięć tych, co stanęli 
do walki. Nieliczni już, niestety, 
uczestnicy bohaterskiego zry-
wu, wspominając cały tragizm 
sytuacji i okrucieństwo wroga, 
mówią o tym, że powstanie było 
wyrazem determinacji ludzi, 
którzy po 5 latach niewoli, po-
niewierki, niszczenia ludności, 
zabijania, masowych egzekucji, 
pragnęli z bronią w ręku stawić 
czoła znienawidzonym okupan-
tom. Wola walki była ogromna, 
o cenie musieli myśleć dowódcy.

Podjęcie decyzji o rozpoczę-

ciu powstania rząd w Londy-
nie pozostawił w gestii dowód-
ców w Warszawie. W depeszy 
do kraju zalecano: „Na posie-
dzeniu Rządu RP zgodnie za-
padła uchwała, upoważniająca 
Was do ogłoszenia powstania 
w momencie przez Was wybra-
nym (…)”. Czy był odpowied-
ni… Rosyjska ofensywa utkwiła 
za Wisłą, Niemcy skoncentro-
wali pokaźne siły, nie udało się 
ich zaskoczyć.

Ówczesny pułkownik Antoni 
Chruściel „Monter” – szef war-
szawskiego zgrupowania AK był 
realistą i na odprawie w Komen-
dzie Głównej AK 26 lipca mówił 
o tym, że posiadane środki po-
zwalają na działania zaczepne w 
ciągu 3-4 dni, zaś w obronie – do 
14 dni. Liczono na ofensywę so-
wiecką i pomoc Brytyjczyków, 
wobec których wysunięto 4 po-
stulaty przedstawione przez gen. 
Bora Komorowskiego: 1. Wysła-
nie na pomoc Warszawie bryga-
dy spadochronowej; 2. Zbombar-
dowanie przez RAF niemieckich 
lotnisk w pobliżu Warszawy;  
3. Wysłanie do dyspozycji AK 
czterech polskich dywizjonów 
myśliwskich, które przybyłyby z 
baz włoskich po opanowaniu lot-
nisk warszawskich przez AK; 4. 
Ogłoszenie przez radio – po pol-
sku i po niemiecku – komunikatu 
o prawach kombatanckich AK.

Minister spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanii Eden 
podał w wątpliwość wykonal-
ność techniczną postulatów… 
Negatywna odpowiedź nadeszła  
28 lipca. Oznaczało to: „liczcie 
tylko na siebie”. Niestety, so-
jusznicy zawiedli nie tylko w 
pomocy wojskowej, ale też ka-
rygodnie opóźnili wykonanie 
4 postulatu: po 30 dniach od 

chwili wybuchu powstania ogło-
szono w Londynie i Waszyng-
tonie deklarację, iż Armia Kra-
jowa stanowi integralną część 
Polskich Sił Zbrojnych i że w 
tych warunkach wszelkie akty 
represji w stosunku do jej żołnie-
rzy stanowią pogwałcenie praw 
wojny, które Niemców wiążą… 
A jeszcze po 11 dniach rząd bry-
tyjski ogłosił oświadczenie (na 
podstawie polskiego projektu) 
potępiające okrucieństwa nie-
mieckie w stosunku do cywilnej 
ludności Warszawy i ostrzega-
jące winnych, że będą za swoje 
zbrodnie pociągnięci do suro-
wej odpowiedzialności. Zostali 
pociągnięci. Odbył się proces w 
Norymberdze. Nie wróci to jed-
nak życia setkom tysięcy warsza-
wiaków… 

Dziś pozostaje prawda (świat 
o wiele więcej wie o powstaniu 
w getcie warszawskim niż o zry-
wie bohaterskim z okresu sierp-
nia-września 1944 roku, który 
trwał 63 dni) i pamięć. Najbar-
dziej wymownym jej zmateria-
lizowaniem stało się założenie 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Obietnicę jego otwarcia 
zrealizował śp. prezydent, ów-
czesny prezydent m. stołeczne-
go Warszawy, Lech Kaczyński. 
31 sierpnia 2004 roku muzeum 
zostało otwarte. W ten sposób 
Warszawa spłaciła dług i oddała 
hołd tym, którzy walczyli i ginę-
li za wolną Polskę.

W ekspozycji została przed-
stawiona walka i codzienność 
powstania. Cała powierzchnia 
muzeum – to 3 tys. m kw. Ponad 
tysiąc eksponatów, 1500 foto-
grafii, 200 informacji biograficz-
nych i historycznych oraz mapy, 
tablice, kroniki, filmy. Wszystko 
to jest też uzupełniane. Koncep-

cja muzeum jest tak pomyślana, 
że oddziałuje obrazem, światłem, 
dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i 
wykorzystanie efektów multime-
dialnych przybliżają zwiedzają-
cym powstańczą rzeczywistość. 
Cały kompleks służy pokazaniu 
przedstawicielom różnych po-
koleń tła okupacji, walki i co-
dzienności powstania. Ponadto 
prowadzi się tu prace naukowo-
-badawcze i edukacyjne, odby-
wają się lekcje historii i języka 
polskiego, adresowane zarówno 
do uczniów klas początkowych 
jak i licealistów.

Muzeum to nigdy nie świe-
ci pustkami. Wybrana forma 
ekspozycji potrafi zaintrygo-
wać każdego. Jest ono uznane 
i nagradzane w swojej branży 
za „niezwykłe w formie i treści 
upamiętnienie Powstania War-
szawskiego i przywracanie mu 
należytego miejsca w historii i 
świadomości Polaków”. Taka 
ocena placówki jest też związa-
na z działalnością jej dyrektora 
– Jana Ołdakowskiego i wszyst-
kich pracowników, którzy z nie-
zwykłym oddaniem udzielają 
się swojej pracy – misji niesie-
nia prawdy o Powstaniu War-
szawskim.

Na terenie muzeum jest mur 
pamięci – na 156- metrowej ścia-
nie wyryto blisko 11 tysięcy na-
zwisk żołnierzy AK poległych w 
powstaniu i spis ten jest uzupeł-
niany. W centralnej części muru 
znajduje się dzwon „Monter”, po-
święcony generałowi brygady An-
toniemu Chruścielowi – dowódcy 
sił powstańczych, trzykrotnemu 
kawalerowi Orderu Virtuti Mili-
tari i Krzyża Walecznych. Dzwon 
ten bije każdego 1 sierpnia o go-
dzinie „W” – 17.00 i obwieszcza, 
że pamięć żyje i żyć będzie. 

Czyn, który nie wstrząsnął sumieniem świata
Przed 73 laty – 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 
„W” – 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. 
Miało trwać kilka dni… Bohaterski zryw, samotna 
walka, praktycznie całkowite zniszczenie miasta i 
exodus jego mieszkańców trwały 63 dni.

Podczas drugiego etapu 
scentralizowanej rekrutacji na 
studia, który trwał od 28 do 31 
lipca, zaoferowano kandyda-
tom na studentów 2407 miejsc 
finansowanych przez państwo. 
Uczestniczący w nim nie mogli 
wprowadzać do podań nowych 
kierunków ani zmieniać formy 
finansowania, natomiast mogli 
korygować kolejność prioryte-
tów. Do finansowanych przez 
państwo miejsc mieli prawo ci, 
którzy podczas I etapu podpisali 
umowę na płatne studia albo nie 
dostali żadnego zaproszenia. Z 
kolei ci, którzy dostali się na fi-
nansowane przez państwo lub 
ze stypendium studia – jedynie 
o miejsca na własny koszt. 

W trakcie rekrutacji zare-
jestrowało się 5593 chętnych 
(przed dwoma laty było ich o 
ponad 3 tysiące więcej). Zapro-
szenie na studia dostało 2790 
osób, z których 1596 stanowi-

li tegoroczni absolwenci. Jak i 
podczas pierwszego etapu re-
krutacji dało się zaobserwować 
wzrost liczby startujących po in-
deksy starszych roczników. 

Ciekawe jest to, że praktycznie 
po równo przyjęto na studia finan-
sowane przez państwo i ze stypen-
diami (1325) jak i płatne (1465). 
Przed paru laty rozpiętość ta sięga-
ła nie jednej, lecz trzech setek. Ci, 
co zostali zaproszeni do podpisa-
nia umów będą mogli to uczynić 
w ciągu dwóch dni: 4 i 5 sierpnia. 
A już 6 sierpnia rozpocznie się do-
datkowy nabór. Nie będzie on jed-
nak przysłowiową deską ratunku 
dla regionalnych uczelni, bowiem 
kierunki, na które podczas pierw-
szego etapu rekrutacji nie znalazło 
się wystarczającej liczby chętnych 
(tegoroczne kryteria wymagają, by 
było to 15 osób na humanistycz-
nych, 8 – technicznych i przyrod-
niczych oraz 4 – artystycznych) 
zostały zlikwidowane.

Na szczęście, dzięki szybkiej 
reakcji polskiej społeczności, zo-
stała uratowana polonistyka na 
Litewskim Uniwersytecie Edu-
kologicznym. Właśnie podczas 
dodatkowej rekrutacji, która 
na uczelni odbywać się będzie 
w dniach 10-16 sierpnia, oczeki-
wani są kandydaci na studia po-
lonistyczne, które już tego roku 
akademickiego zostaną połączo-
ne ze specjalnością nauczyciela 
klas początkowych. 16 sierpnia 
ma też się odbyć rozmowa we-
ryfikacyjna z kandydatami na 
studia pedagogiczne. 

Tego roku Ministerstwo 
Oświaty i Nauki wprowadza pew-
ne novum dotyczące szykowania 
pedagogów. Uznając, że kształce-
nie nauczycieli poszczególnych 
dyscyplin jest niecelowe, propo-
nuje chętnym zostania pedago-
gami podjęcia dodatkowych stu-
diów, które dadzą kwalifikacje 
nauczycielskie. W zależności od 

wybranej ich formy – intensyw-
nej stałej czy też wydłużonej – po-
trwają one od roku do półtora. Ci, 
którzy wybiorą pierwszy wariant, 
mają szansę na otrzymanie sty-
pendium w wysokości 116 euro. 
Ponadto warto wiedzieć, że zaofe-
rowano kandydatom 155 miejsc 
finansowanych przez państwo. 
Studia te można wybrać na sied-
miu uczelniach. Czy ta koncep-
cja i forma jej realizacji doczeka-
ją się należytego zainteresowania 
studentów poszczególnych kie-
runków, takich, jak np. chemia 
czy fizyka, trudno prognozować. 
Wydaje się, że ma ona szansę na 
sukces, o ile dalsze kroki minister-
stwa będą skierowane na to, by za-
pewnić godne wynagrodzenie dla 
młodych specjalistów. Bo za pół 
tysiąca euro raczej nie da się sku-
sić – szczególnie mężczyzn – do 
wyboru szkoły, jako miejsca pracy.  

Dodatkowy scentralizowa-
ny nabór w systemie LAMO bę-

dzie się odbywał od 6 do 8 sierp-
nia, kiedy zostaną podliczone 
– po podpisaniu umów II etapu 
– resztówki wolnych miejsc na 
uczelniach, wśród których znaj-
dą się też te docelowe, których 
tego roku jest 592.    

Młodzieży polskiej war-
to przypomnieć, że trwa rekru-
tacja na studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Wileńskim 
oraz Wydziale Ekonomiczno-
-Informatycznym filii w Wilnie 
Uniwersytetu w Białymstoku. 
Możliwość zdobycia dyplomu 
ekonomisty, informatyka, ukoń-
czenia studiów z europeistyki, a 
także studiów II stopnia na eko-
nomice – to doskonała szansa. Fi-
lia oferuje jakościowe studia, któ-
re dają szansę zdobycia cieszących 
się popytem na rynku pracy za-
wodów w języku ojczystym oraz 
ciekawe życie studenckie. Więc z 
pewnością warto skorzystać.  

Każdemu, kto jeszcze ubiega 
się o indeks, życzymy sukcesu.

Janina Lisiewicz

Szansa na studia – kolejne etapy
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W dniach 28-30 lipca grupa 
rodaków z Kiejdan, Aka-

demii Datnowskiej, Poniewieża, 
Radziwiliszek, Wilna i innych 
miejscowości uczestniczyła w  
V spływie kajakowym nad Bałty-
kiem „Poznajmy swój kraj”. Ka-
jakami rzecznymi pokonaliśmy 
kilkunastokilometrową, krętą 
trasę rzeki Świętej – od kościoła 
ewangelickiego do morza. 

Odważniejsi wypróbowali 
również pływanie kajakami mor-
skimi po Bałtyku, wśród pienią-
cych się fal, więc mieli wspaniałą 
kąpiel w upale. Nie wszystkim 
udało się uniknąć niejednokrot-
nych wywrotek, na szczęście, 
morskie kajaki nie toną…

Przed spływem często pada-
ło, więc trasa rzeczna okazała się 
stosunkowo łatwa, czasami trze-
ba było manewrować przy złama-

nych drzewach, a spotykane progi 
i kamienie nie były zbyt groźne, 
ponieważ chowały się głęboko 
pod wodą, nigdzie nie było po-
trzeby kajaków przenosić.

Spływ kajakowy około 
30-osobowej grupy był wspa-
niałą okazją aktywnego odpo-
czynku na łonie przyrody, nad 
morzem. Upajaliśmy się ciszą i 
spokojem natury, podziwialiśmy 
wysepki lilii, śliczne kwiaty, krze-
wy, drzewa, lustrzaną taflę wody, 
z zachwytem słuchaliśmy śpiewu 
ptaków i grania świerszczy. Kaja-
kami płoszyliśmy rodzinne stad-
ka kaczek i rybaków. Mimo pe-
symistycznych prognoz, pogoda 
nam dopisała, wcale nie padało. 
Zażywaliśmy kąpieli morskiej, 
zgodnie z tradycją odprowadza-
liśmy słońce, niektórym udało 
się nawet wstać przed wschodem 

i dotrzeć nad morze o brzasku...
W Świętej mieszkaliśmy w 

domkach w pobliżu kościoła, 
więc uczestnicy spływu mie-
li okazję codziennie uczestni-
czyć we Mszy św. w kościele pw. 
NMP Gwiazdy Morskiej. Stoło-
waliśmy się na plebanii. Mieli-
śmy okazję zwiedzić Połągę oraz 
Kłajpedę, gdzie mogliśmy podzi-
wiać piękne fajerwerki i fregatę 
podczas trwających Dni Morza.

Celem naszego projektu był 
aktywny odpoczynek połączony z 
integracją rodaków rozsianych po 
Litwie oraz poznawanie kraju oj-
czystego, pogłębianie relacji kul-
turowych z miejscową ludnością. 

Uczestnicy spływu kajako-
wego dziękują organizatorom 
oraz Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” za dofinansowa-
nie spływu kajakowego ze środ-
ków Senatu RP oraz wszystkim 
pomocnikom.

Kazimierz Duchowski, 
uczestnik spływu

Powrót karmelitów do Kowna

Społeczność kowieńska, a 
zwłaszcza Polacy, zamieszkali 
nie tylko w Kownie, ale i na Ko-
wieńszczyźnie, w ostatnią nie-
dzielę lipca otrzymali wspania-
ły dar duchowy. Po przeszło 170 
latach do kościoła pw. św. Krzy-
ża, a przez kowieńczyków w cią-

za swoją cierpliwość i wierność.
Warto przypomnieć, że jesz-

cze w 1770 roku zakon karmeli-
tów, który w Kownie miał swoje 
posiadłości, podpisał umowę z 
magistratem miasta i probosz-
czem kościoła pw. św. Krzyża o 
przekazaniu tej świątyni, w za-
mian za majątek, dla zakonu. 
Zakon zapłacił ponadto 40 tys. 
złotych i od 1772 roku był to 
kościół karmelicki.

Niestety, rozbiory Polski i re-
presje caratu sprawiły, że w 1845 
roku władze carskie zabrały od 
zakonu zarówno kościół, jak i 
budynki klasztorne. Przez wie-
le, wiele lat działał tu szpital. W 
latach władzy sowieckiej, oczy-
wiście też nie śpieszono ze zwró-
ceniem własności kościołowi. I 
oto po 172 latach sprawiedliwo-
ści stało się zadość. Uroczyście 
przekazano własność, podpisu-
jąc odpowiednie dokumenty.

Mszę św. tego dnia celebro-
wał dziekan dekanatu kowień-
skiego Vytautas Grigaravičius 
wraz z dwunastoma kapłanami. 

Proboszczem kościoła został ks. 
Valdas Paura, zaś wikariuszem 
– karmelita ojciec Emilian (Emi-
lian Władysław Bojko). Kościół 
był wypełniony po brzegi, ni-
czym na Wielkanoc. Sporo przy-
byłych wiodła tu też ciekawość, 
jak tu będzie z tymi Polakami, bo 
zakon przybył do nas z Polski.

Po Mszy św. i podpisaniu 
aktu przekazania świątyni, 
uroczystość nabrała charakte-
ru dziękczynnego: dziękowano 
byłemu proboszczowi Renal-
dowi Šumbrauskisowi oraz po-
witalnego – składano życzenia 
nowym duszpasterzom. Przy pa-
rafii działa wiele zgromadzeń i 
organizacji, więc każda z nich 
była obecna. Polski chór ko-
wieńczyków składał życzenia 
piosenką po polsku. Mamy na-
dzieje, że czeka nas wiele dobre-
go, bogate życie religijne wraz z 
naszymi duszpasterzami.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL

gu minionych lat tradycyjnie 
nazywanego pokarmelickim, 
wrócił zakon karmelitów. Na-
szą radość spotęgował również 
fakt, że dzięki przybyciu karme-
litów doczekaliśmy się duszpa-
sterzy znających język polski.

Chociaż od lat mamy zezwo-

lenie na odprawianie w Kownie 
Mszy św. w języku polskim, róż-
nie z tym bywało, np. do jej od-
prawiania wybrano kościół na 
skraju miasta. Jednak zawsze 
byliśmy zdania, że dla chwa-
lenia Boga nie ma przeszkód. 
No i zostaliśmy wynagrodzeni 
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Integracyjny spływ

UCZESTNICY SPŁYWU NA 
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Dalsze usuwanie się gruntu 
i prowadzone przez arche-

ologów z Litewskiego Muzeum 
Narodowego badania na tere-
nie 36 m kw. pozwoliły odkryć 
jeszcze cztery mogiły, w których 
znaleziono zwłoki siedmiu zmar-
łych: w trzech dołach po dwoje i 
jedne oddzielnie złożone. Ofia-
ry nienaturalnej śmierci zostały 
wrzucone do dołów ze związany-
mi rękoma, oblane wapnem. W 
jednym z podwójnych grobów 

Góra Giedymina odkrywa swoje tajemnice

znaleziono kulę. Archeolodzy 
ponadto znaleźli szczątki pasów, 
guziki, resztki tkanin, medaliki i 
medaliony, krzyżyk. Przy zwło-
kach złożonych pojedynczo zna-
leziono medalik oraz obrączkę 
na prawej ręce z napisem: „Zyg-
mund Apolonija 11 sierpnia/30 
lipca 1862 r.”. Zrodziło to przy-
puszczenia, że uczeni natrafili na 
miejsce pochówku powstańców i 
mogiłę generała Zygmunta Siera-
kowskiego. Ustalenie tego faktu 

stanie się możliwe po dokonaniu 
badań, którymi się zajmie Wy-
dział Medyczny Uniwersytetu 
Wileńskiego i jego katedra an-
tropologii.

Od dawna krążyły wersje, że 
to właśnie na Górze Giedymina, 
dawniej zwanej Zamkową, gdzie 
za czasów rozbiorów mieściła się 
twierdza wojskowa, zostały zako-
pane zwłoki powstańców 1863 
roku, którzy zostali straceni (roz-
strzelani i powieszeni) na Placu 

Łukiskim w Wilnie. Było to odpo-
wiednie miejsce, zdaniem katów, 
by ani bliscy, ani współtowarzysze 
nie mogli odnaleźć straconych i 
oddać im należyty hołd. Miało tu 
być 21 ofiar. Dotychczas odkryto 
groby 11. Wśród nich mogą być 
m.in. szczątki Stanisława Iszory 
i Bolesława Kołyszki.

Prowadzone badania mają 
ustalić, czy szczątki, przy któ-
rych znaleziono złotą obrączkę 
ze wspomnianym napisem nale-
żą do generała Zygmunta Siera-
kowskiego, dowódcy Powstania 
Styczniowego na Żmudzi, na-
czelnika wojennego wojewódz-
twa kowieńskiego.

Urodzony w maju 1826 roku 
na Wołyniu Zygmunt Sierakow-
ski, którego za patriotyczną po-
stawę dosięgły carskie represje, 
a po śmierci monarchy doznał 
amnestii, w 1856 roku decyduje 
się na karierę wojskowego. Nie 
wyrzeka się jednak nastrojów 
patriotycznych – zakłada Koło 
Oficerów Polskich, w którym to 
dojrzewały idee powstania. Był 
zwolennikiem nie tylko wyzwo-
lenia narodowego, ale też demo-
kratycznych zmian. M.in. to z 
jego inicjatywy, którą przedsta-
wił ministrowi wojny Rosji, zo-
stały zniesione kary cielesne w 
rosyjskim wojsku. O jego poglą-
dach tak pisał rosyjski demokra-
ta Aleksander Hercen: „Uko-
chanym jego marzeniem była 
niepodległa Polska i zaprzyjaź-
niona z nią wolna Rosja”.

Znaleziona obrączka – to 
świadectwo ślubu z Apolonią 
Dalewską w 1862 roku. Apo-
lonia Dalewska pochodziła z 
wielce patriotycznej wileńskiej 

rodziny – jej przyrodni bracia 
i siostry brali udział w Powsta-
niu Styczniowym, za co zostali 
straceni lub zesłani. Okrucień-
stwo oprawców carskich było tak 
wielkie, że ich matkę Dominikę 
Dalewską zesłano do Kuniguru, 
który się znajdował na rozstaju 
dróg wygnańczych, by, jak twier-
dzili, była świadkiem poniewier-
ki i cierpienia swoich rodaków.

Po wykonaniu kary śmierci 
na generale Sierakowskim, którą 
gubernator Murawjow uzgodnił z 
carem Aleksandrem II (pierwot-
ne postanowienie rozstrzelania 
zamieniono na powieszenie), i 
której wykonanie przymuso-
wo musiała oglądać Apolonia 
(będąca w ciąży), żona gene-
rała została też zesłana. To, że 
nie znalazła się w Biełoziersku 
(pierwotnym miejscu zesła-
nia), którego klimat nie dałby 
jej szans na przeżycie, zawdzię-
czała wpływowym znajomym. 
Miejscem jej zsyłki była Sama-
ra. Właśnie tam, po kilku la-
tach zmarła córeczka dowódcy 
powstania. Apolonii udało się 
powrócić do Warszawy, gdzie 
zmarła po latach.

Jakie jeszcze tajemnice od-
kryje nam Góra Giedymina, 
której wnętrza bezlitośnie od-
słaniają kolejne ubytki gruntu, 
będziemy pilnie śledzili.     

Zespół ten poszukuje ma-
teriałów do szykowanej audy-
cji o laureacie Nagrody Nobla, 
poecie, pisarzu Czesławie Mi-

łoszu. Wędziagoła została wy-
brana nieprzypadkowo – w tej 
parafii żyli i zostali pochowani 
na przykościelnym cmentarzu 
przedstawiciele rodziny poety, 
tu też spoczywa jego dziadek Ar-
tur Miłosz, z patriotyzmu które-
go poeta był bardzo dumny. W 
Wędziagole można znaleźć też 
więcej znaków i symboli, które 
mówią o znanym rodzie.

Kierownik, dziennikarka hi-
storyczno-publicystycznej audy-
cji „Brydės” Danguolė Bunikienė 
spotkała się z zakrystianinem 
wędziagolskiego kościoła pw. Św. 
Trójcy Ryszardem Jankowskim, 
który z przyjemnością podzielił 
się wspomnieniami o spotkaniu 
odbytym przed ćwierćwieczem z 
poetą i jego rodziną w Wędziago-
le, o dalszej współpracy podczas 
poszukiwania historycznych ko-
rzeni rodziny Miłoszów na tych 
ziemiach, o dobrych i ciepłych 
stosunkach z bliskimi poety. Ry-
szard Jankowski opowiedział o 
byłych i nadal odbywających się 

imprezach kulturalnych poświę-
conych pamięci poety.

Twórczy zespół w Polskiej 
Bibliotece w Wędziagole obej-
rzał i zapoznał się z materiałami 
historycznymi związanymi z po-
etą. Ryszard Jankowski dzienni-
karce Danguoli Bunikienė poka-
zał stare zdjęcia, opowiedział o 
odbywających się w bibliotece 
spotkaniach ze znanymi ludźmi, 
pisarzami nie tylko z Litwy, ale 
też z Polski, pokazał książki po-
darowane przez nich bibliotece.

W koleżeńskiej atmosferze 
długo obcowaliśmy z twórczym 
zespołem. Wspólnie ubolewali-
śmy, że w ciągu ćwierćwiecza ta 
działalność kulturalna nie zain-
teresowała miejscowej instytucji 
kulturalnej i oświatowej. Mamy 
nadzieję, że zostaniemy odpo-
wiednio zrozumiani propagując 
poetę, pisarza, laureata Nagrody 
Nobla Czesława Miłosza. Prze-
cież on, znany i czytany na ca-
łym świecie, jest naszym ziom-
kiem. Takiego twórcy w naszej 
krainie nigdy nie było i, praw-
dopodobnie, nie będzie...

Leonia Piotrowska

Wędziagołę odwiedziła telewizja LNK 
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W niedzielne popołudnie 23 lipca Wędziagołę 
odwiedził twórczy zespół historyczno-
publicystycznej audycji „Brydės”, która ukazuje się 
w telewizji LNK. 

RYSZARD JANKOWSKI OPOWIADA 
O RODZIE MIŁOSZÓW

W życiu często tak się zdarza, że nawet jakieś nieprzyjemne zjawisko, 
pomocne jest w dobrej sprawie. Tak się właśnie stało z budzącym niepokój 
i wiele troski usuwaniem się gruntu z Góry Giedymina. Jeszcze w styczniu 
tego roku odsłonięte wnętrze góry uwidoczniło dość makabryczny widok – 
zostały odkryte dwie mogiły – miejsce pochówku czterech osób. Zwłoki były 
w nich złożone bez widocznego szacunku.

ZNALEZIONA  
OBRĄCZKA  
– TO ŚWIADECTWO  
ŚLUBU Z  
APOLONIĄ DALEWSKĄ  
W 1862 ROKU

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz



3-9 sierpnia 2017 r., nr 31(1276) www.zpl.lt6

JAN ANTONI CZECZOT
Jan Antoni Czeczot (Czeczott) 
herbu Ostoja – polski poeta, tłu-
macz, etnograf, przyjaciel Ada-
ma Mickiewicza, sekretarz To-
warzystwa Filomatów urodził 
się 24 czerwca 1796 roku w fol-
warku Maluszyce w gminie Raj-
ce, w powiecie nowogródzkim. 
(Obecnie jest to wieś Małuszy-
czy w obwodzie grodzieńskim.) 
Jego matką była Klara z Haci-
skich, ojciec – Tadeusz Czeczot 
herbu Ostoja, ekonom.

W latach 1809-1815 Jan 
Czeczot kształcił się w Nowo-
gródku, w powiatowej szkole 
dominikańskiej. W tym samym 
czasie tam się uczył Adam Mic-
kiewicz. Po ukończeniu szkoły, 
w roku 1816 wstąpił na Uniwer-
sytet Wileński. Przerwał jed-
nak studia, najprawdopodob-
niej z powodów finansowych. 
Jako młody człowiek został pi-
sarzem w zarządzie majątków 
Radziwiłłów. Pracował w tzw. 
Komisji Radziwiłłowskiej, stwo-
rzonej na rozkaz cara Aleksan-
dra I, która porządkowała dzie-
dzictwo Dominika Radziwiłła 
(1786-1813), pułkownika woj-
ska Księstwa Warszawskiego, 
który ze swym konnym pułkiem 
brał udział w marszu Napoleona 
na Moskwę. 

Z Wilnem w życiorysie

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 
członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, 
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie 
na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życze-
nia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres 
e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Pomimo podjęcia pracy za-
robkowej Jan Czeczot nie utra-
cił kontaktów ze środowiskiem 
studenckim. W czerwcu 1818 
roku został przyjęty do Towa-
rzystwa Filomatów i nawet zo-
stał sekretarzem Towarzystwa 
oraz członkiem „Promieni-
stych”. W 1823 roku zorgani-
zował poetycki klub „Kastalia”, 
do którego należeli Emeryk Sta-
niewicz, Dante Julian Korsak 
i wielu innych młodych adep-
tów sztuki poetyckiej. Dość 
bliskie więzi łączyły go z Ada-
mem Mickiewiczem. Kore-
spondowali ze sobą, Jan Cze-
czot często był powiernikiem 
osobistych przeżyć Wieszcza. 
W 1822 roku razem odwie-
dzili w Bolciennikach Marylę 
Puttkamerową. Adam Mickie-
wicz wymienił go w dedykacji 
do trzeciej części „Dziadów”, a 
także poświęcił mu żartobliwy 
wierszyk „Któż nad ciebie, któż 
nad Janka”, w którym znalazły 
się takie oto strofy: „Któż nad 
ciebie, któż nad Janka / Szyler-
skie uda igrzysko? / (...) Przy-
jaźni, o, pokłon tobie! /A wam 
busiak, rówiennicy!”

Otton Ślizień podaje w 
swych wspomnieniach, że fila-
reci dla zabawy i krotochwili wy-
bierali sobie młode królowe, z 
których każda miała swój dwór. 
Królową taką była m.in. Zosia 
Malewska. Ignacy Zan, brat To-
masza, był u niej nadwornym le-
karzem, a Ślizień, jako paź, za-
mówił nawet u tokarza specjalne 
berło hebanowe dla królowej. 
Z korespondencji filomatów 
wiemy, że Jan Czeczot, chociaż 
nieco starszy od grona filaretów, 
bywał u państwa Malewskich i 
brał udział w koleżeńskich za-
bawach – panna Zosia nie była 
mu obojętna. Jeden z takich wie-

czorów opisał nawet w liście do 
Mickiewicza: „Franciszek kazał 
mi w liście donieść siostrom, że 
zdrowy; dzięki za jego zlecenie! 
Wiele, wiele miałem stąd przy-
jemności, Zosia więcej dwóch 
godzin śpiewała. Bawiliśmy, po-
szedłszy później do rejentów, aż 
do 11-tej godziny”.

Czeczot nie był zwolenni-
kiem rozpowszechnionych w 
owych czasach w Wilnie balów, 
redut i rautów. Potępiał je jako 
marnotrawstwo pieniędzy, któ-
re można było spożytkować w 
lepszy sposób, kiedy lud w jego 
ojczystych stronach – po wsiach 
białoruskich, przymierał gło-
dem. Sam jednak był na kilku 
tzw. „kasynach”, by się przypa-
trzyć śmietance arystokratycz-
nej całego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a przede wszyst-
kim, by ujrzeć swoją Zosię.

W jednym z listów pisał do 
Mickiewicza: „Zawczoraj wie-
czór i dzień wczorajszy prze-
chorowałem na gorączkę; ale 
wczorajszego wieczora nie mo-
głem już być chorym: trzeba 
było ozdrowieć, bo trzeba było 
iść na kasyno, bo Zosia na nim 
pierwszy raz, nie widziana już 
przeze mnie od kilku tygodni, 
znajdować się miała. Veni, vidi, 
a ona mnie zwyciężyła...”. 

22 października 1823 roku 
władze carskie aresztowały Jana 
Czeczota. W ciągu pół roku był 
on więziony najpierw w byłym 
klasztorze misjonarzy, potem zaś 
w klasztorze franciszkańskim. 
Za działalność konspiracyjną w 
Towarzystwie Filomatów i Filare-
tów wyrokiem sądu Jan Czeczot 
skazany został na zesłanie, któ-
re miało trwać od 1825 do 1841 
roku. Najpierw razem z Toma-
szem Zanem i Adamem Suzi-
nem więzieni byli w Orenburgu i 
Twierdzy Kizilskiej. Właśnie tam 
Jan Czeczot pisał wiersze i zaczął 
tłumaczyć utwory Washingtona 
Irvinga, które zostały wydane w 
Wilnie w 1830 roku. W 1826 
roku zamieszkał w Ufie, gdzie 
przebywał w ciągu czterech lat. 
W maju 1830 roku był zwolnio-
ny od nadzoru policji i w 1831 
roku zamieszkał w Twerze. Pod-
czas epidemii cholery, razem z 
innymi zesłańcami Polakami, na 
rozkaz gubernatora Kiriła Tiu-
fiajewa znów był aresztowany. 
W 1833 roku udało się mu prze-
nieść do Lepla, który znajduje się 
na terenach dzisiejszej Białorusi.

W Leplu Czeczot pracował 
jako sekretarz zarządu Kanału 
Berezyńskiego. W nagrodę za 
znakomite opracowanie usta-
wy dla nawigacji po berezyń-
skim systemie wodnym zezwo-
lono mu powrócić na Litwę. W 
latach 1841-1844 – po powrocie 
z zesłania – był bibliotekarzem 
u hrabiego Adama Chreptowi-
cza w Szczorsach. Następnie po-
dróżował po Nowogródczyźnie 

i mieszkał u przyjaciół. W na-
dziei na poprawienie zdrowia 
zniszczonego na zesłaniu, wio-
sną 1847 roku pojechał do Dru-
skienik. Niestety, zdrowia nie 
odzyskał i zmarł 23 sierpnia te-
goż roku. Pochowany został na 
cmentarzu w Rotnicy – dzielnicy 
Druskienik. W stolicy Białorusi – 
Mińsku – jest ulica jego imienia. 

Jan Czeczot zostawił po so-
bie m.in. ciekawą spuściznę: 
przy pomocy przyjaciół i znajo-
mych zebrał i opublikował  957 
piosenek ludowych. Pierwszy 
zbiór pieśni Jana Czeczota pt. 
„Piosnki wieśniacze znad Nie-
mna i Dźwiny, niektóre przy-
słowia i idiotyzmy w mowie 
sławiano-krewickiej z postrze-
żeniem nad nią uczynionymi” 
zostały wydane w Wilnie, w dru-
karni Józefa Zawadzkiego w la-
tach 1837, 1839, 1840. Łącznie 
Czeczot wydał aż siedem tomów 
podobnych „piosnek”. W ciągu 
całego życia zbierał on folklor 
rodzinnej ziemi i był w tym te-
macie autorytetem dla Mickie-
wicza. Uprawiał popularny w 
romantyzmie gatunek – balla-
dę. Warte jest też przypomnie-
nia, że w 1819 roku napisał bal-
ladę „Świteź” – o zatopionym 
mieście, na której wzorował się 
Adam Mickiewicz, pisząc wła-
sny utwór pod takim samym ty-
tułem, który znalazł się w wyda-
niu „Ballady i romanse”.

Bezsprzeczną wartością tzw. 
więziennej poezji Czeczota, są 
jej związki literackie z twórczo-
ścią Adama Mickiewicza. Mają 
one przy tym charakter dwukie-
runkowy: z jednej strony wska-
zują, iż pewne wątki pieśniowe, 
podjęte wcześniej przez Czeczo-
ta, zostały następnie w sposób 
artystyczny zużytkowane przez 
Mickiewicza, i odwrotnie – au-
tor Zosinych piosnek włączył do 
swych tomików niektóre drob-
ne fragmenty „Ballad i roman-
sów” czy „Dziadów”, a nawet 
pewne ich wątki starał się w swej 
poezji rozwinąć. Dodać jednak 
przy tym trzeba, iż wszelkie za-
pożyczenia z poezji Mickiewicza 
Jan Czeczot skrupulatnie sygna-
lizował przypisami lub przy po-
mocy cudzysłowów.

Jan Czeczot tworzył zarów-
no po polsku, jak i w „mowie 
przydworcowej”, którą sam na-
zywał mową sławiano-krewicką. 
Nie uważał, że istniał taki język, 
który dałoby się nazwać białoru-

skim. A ten, w którym opisywał 
ludowe piosenki nazywał właśnie 
mową sławiano-krewicką. Mowa 
ta była, mimo odrzucenia tego 
postulatu przez Czeczota, kształ-
tującym się wówczas właściwym 
językiem białoruskim, który nie 
posiadał jeszcze żadnej gramaty-
ki czy słownika. Wówczas, naj-
prawdopodobniej od kilku za-
ledwie lat, istniał w tym języku 
katechizm zatytułowany: „Krót-
kie zebranie nauki chrześcijań-
skiej dla wieśniaków mówiących 
językiem polsko-ruskim wyzna-
nia rzymskokatolickiego”.

Na rok przed jego śmier-
cią został wydany jedyny zbio-
rek wierszy Jana Czeczota pt. 
„Pieśni wieśniacze”. Oto jedna 
z nich:

Raz my się z Zosią w gaju
skłócili,

Gdyśmy na krzaku róże 
liczyli.

Ona liczyła: mówi 
„piętnaście”,

A ja liczyłem: mówię 
„szesnaście”.

Ona znów liczy i jeszcze liczy,
Ale się róży mej nie doliczy.
I wszystko liczy: mówi 

„piętnaście”,
A ja znów liczę: mówię

 „szesnaście”.
Na koniec Zosia i zazłowala,
Uciekać chciała, mówić 

nie chciała.
„Poczekaj, Zosiu, poczekaj, 

miła:
Zapewne siebie ty nie 

liczyła”?

Znamiennym faktem w ży-
ciorysie twórczym Jana Cze-
czota jest to, że melodie do jego 
wierszy układał Stanisław Mo-
niuszko, co zadecydowało o ich 
dużej popularności, gdyż trafi-
ły do „Śpiewnika domowego”. 
Do najbardziej znanych należy 
„Prząśniczka”– utwór znajdu-
jący się do dziś w repertuarze 
wielu zespołów ludowych, a od 
1998 będący hejnałem miasta 
Łodzi.

U prząśniczki siedzą jak anioł 
dzieweczki,

Przędą sobie przędą jedwab
ne niteczki.

Kręć się, kręć, wrzeciono,
Wić się tobie, wić!
Ta pamięta lepiej,
Czyja dłuższa nić!

Opracowała 
Albina Drzewiecka

ZA DZIAŁALNOŚĆ 
KONSPIRACYJNĄ 
W TOWARZYSTWIE 
FILOMATÓW I FILARETÓW 
WYROKIEM SĄDU JAN 
CZECZOT SKAZANY ZOSTAŁ 
NA ZESŁANIE

GRÓB JANA ANTONIEGO CZECZOTA W ROTNICY
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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: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Polonistyka na Litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym zaprasza studentów

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym informuje, że został wznowiony nabór na studia 
polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LEU,  
ul. Studentų 39, Wilno) i nadal będą realizowane 4-letnie studia 
bakalarskie FILOLOGIA POLSKA ze specjalizacją nauczycielską.
• WYSOKA JAKOŚĆ STUDIÓW!
• FASCYNUJĄCE PODRÓŻE KRAJOZNAWCZE!
• POTRÓJNA SPECJALNOŚĆ: stopnia bakałarza filologii polskiej, 

kwalifikacji nauczyciela języka polskiego, a także dodatkowej 
specjalności – nauczania początkowego.

JAK SIĘ DOSTAĆ?
W dniach 10-16 sierpnia br. należy się zarejestrować w systemie LAMA 
BPO na kierunek studiów FILOLOGIA POLSKA na LEU (kod programu 
612X13010, studia niefinansowane przez państwo litewskie). Koszty 
studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez instytucje wspierające 
z Polski.
ZAPRASZAMY!
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z rekrutacją i 
programem studiów. Informacji udzielamy pod tel. +370 685 66282 lub 
+370 652 41849.

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz
97. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Związek Polaków na Litwie
tradycyjnie zaprasza rodaków na obchody tych 

wydarzeń w Zułowie
– miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

15 sierpnia br.  o godz. 14.00 – przy pamiątkowym kamieniu 
ku czci Marszałka oraz w Alei Pamięci Narodowej odbędzie się 
uroczyste składanie wieńców, zapalenie zniczy i oddanie hołdu 
twórcom Wojska Polskiego i bohaterom Bitwy Warszawskiej.
Uroczystość uświetni atrakcyjny program artystyczny.
Na uczestników uroczystości czekać będzie poczęstunek wojskowy 
oraz biesiadowanie.
Członkowie Związku Polaków na Litwie z poszczególnych kół 
chętni udania się na uroczystości do Zułowa autokarem z Wilna, 
proszeni są o wcześniejszą rezerwację miejsc do dnia 10 sierpnia 
włącznie w biurze ZPL dzwoniąc pod nr telefonu: 2 33 10 56 lub 
przesyłając wiadomość na adres emailowy: biuro@zpl.lt.
Odjazd autokaru od Domu Polskiego w Wilnie (ul. Naugarduko 76) 
o godz. 13.00.
Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody znamiennych wydarzeń!


