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Znaczenie korporacji

akademickich

we współczesnym świecie

Fil! h.c. Konwentu Batoria

dr Tomasz Kozłowski

Wnuk Filistra K! Cresovia

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

[corporatio – zrzeszenie, stowarzyszenie od łac. corpus – ciało,

organizm]

O
taczająca nas rzeczywistość zmienia się w niespotykanym 

tempie. Postęp techniczny oraz przemiany społeczno-po-

lityczne, a także kulturowe, zachodzące we współczesnym 

świecie niosą ze sobą całkowicie nową jakość. Wzrasta nasz poziom 

życia, otwierają się przed nami niespotykane dotychczas możliwo-

ści. Kreowane są nowe wartości a wraz z tym ulega przemianie styl 

życia jednostek oraz całych społeczeństw ludzkich. Niektórzy wi-

dzą w tym jedynie naturalny i pożądany cywilizacyjny progres. Inni 

uznają te procesy za zagrożenie dla ich tożsamości a nawet egzy-

stencji. Obie strony posługują się argumentami, które przynajmniej 

w części należy uznać za zasadne. Świat od niepamiętnych czasów 

podlegał nieustannym przemianom. Niemniej zbyt gwałtowne 

zmiany lub też próba narzucania siłą nowych modeli, kończyły się 

zawsze negatywnymi skutkami. Tracono z oczu najważniejszy pod-

miot, jaką powinna być jednostka ludzka oraz dodatkowo jej podsta-



wowe potrzeby. Człowiek to niewątpliwie i przede wszystkim istota 

społeczna, odczuwająca wręcz fi zyczną konieczność bycia z innymi 

– oczywiście najczęściej podobnymi sobie. Przejawia się to chęcią 

bycia częścią większej grupy – w minimalnym wymiarze rodziny, 

dalej lokalnej społeczności, czy w makro skali określonego Narodu. 

Współczesny świat niosąc ze sobą wszystkie swoje dobrodziejstwa, 

naraża również człowieka na alienacje, zagubienie i przede wszyst-

kim samotność, a tych którzy nie nadążają za zmianami, nowymi 

modami, najczęściej pożera, przeżuwa i wypluwa daleko poza ho-

ryzont zdarzeń i główny nurt życia. Przyjmując całkowicie bezkry-

tycznie oraz bez jakiekolwiek refl eksji nowe, współczesne mode-

le życia, które tak pięknie opakowuje się w popkulturowy blichtr, 

tracąc prawdziwą bliskość z bliźnimi, próbujemy wesprzeć swoją 

okaleczoną i samotną duszę na protezie, jaką stanowią wszelkiego 

rodzaju sposoby mające ponoć zastąpić nasze przyrodzone łaknie-

nie i apetyt na kontakty z innymi ludźmi. Najczęściej owe metody 

są jednak zupełnie niewystarczające a te, powiedzmy „skuteczne”, 

prowadzą prędzej czy później do całkowitej psychicznej, a w dalszej 

kolejności również i fi zycznej degeneracji. Oczywiście środowisko 

akademickie i studenckie nie jest wyjątkowe pod względem posia-

dania wspólnych dla ogółu potrzeb nawiązywania i utrzymywania 

bliższych więzi międzyludzkich. 

Przynależność do korporacji jest jednym z najprostszych choć 

wcale nie najłatwiejszych sposobów na realizacje bycia częścią okre-

ślonej grupy – mikrospołeczności. Można by domniemywać, że

w tym przypadku przynależność do korporacji w niczym lub też 

niewiele się różni, od przynależności do jednej z wielu tzw. sub-

kultur, czy choćby klubu kibiców drużyny sportowej. Zwracają też 

uwagę noszone przez korporantów na głowach różnokolorowe 

dekle, przerzucone przez ramię bandy, wpięte w klapę marynarki 

cyrkle. To symbole bycia integralną częścią tej grupy, identyfi kacji

i utożsamiania się z tą grupą. Dodatkowo zwykle te znaki są czytelne 

tylko dla wtajemniczonych – podobnych do nas. Ich korzenie sięga-

ją daleko w głąb średniowiecznej heraldyki rycerskiej, nie wynikają 

natomiast z chęci bycia niezrozumiałym dla reszty, czy ukrycia swo-

jej tożsamości. Cechy wspólne dla korporacji oraz subkultur wyni-

kają jedynie z konwergencji czynników, jakie powodują, że ludzie 

generalnie mają tendencje i potrzebę zrzeszania się, tworzenia zbio-

rowisk, w ramach których realizuje się określone, założone wcześ-

niej cele. Tak naprawdę różnice są jednak pryncypialne. Korporant, 

oprócz poszukiwania podobnie myślących i wyznających zbliżone 

zasady etyczne oraz moralne, chce również działać na rzecz okre-

ślonej społeczności lub nawet swojego Narodu, doskonalić się, roz-

wijać, wzmacniać pożądane cechy swojego charakteru, chce być 

użyteczny. Pragnie tworzyć, nigdy natomiast niszczyć i działać na 

szkodę swojego kraju i współobywateli. „W szczęściu wszystkiego są 

wszystkich cele” – te słowa Adama Mickiewicza były dewizą Korpo-

racji Akademickiej Cresovia, działającej na Uniwersytecie Stefana 

Batorego w Wilnie. Jakże one są wymowne i wyśmienicie ilustrują 

pozytywny i romantyczny charakter ruchu korporacyjnego.

Korporacje to również kuźnie demokratycznych, obywatelskich 

i prawdziwie propaństwowych postaw. Równość korporantów wo-

bec siebie oraz nauka i ciężka praca dla Ojczyzny i społeczeństwa 

to chyba jedyne cechy wspólne licznych i różnorakich ideologicz-

nie korporacji akademickich istniejących zarówno w przeszłości jak

i współcześnie. W czasach, smutno rzec można, uwiądu wielu uni-

wersalnych wartości, wydają się one może wyblakłe, przykurzone, 

anachroniczne, niemodne. Niemniej czy w bezideowym i merkan-

tylnym świecie będziemy szczęśliwsi, czy będzie się nam żyło le-

piej? Czy jesteśmy w stanie zaakceptować polityków, urzędników 

państwowych  oraz klasy rządzące, które kierują się jedynie włas-

nym interesem tracąc lub może nawet nie znając zasady Pro Publico 

Bono. Korporacje były zawsze inkubatorami aktywnych inteligen-

ckich elit, zdolnych do poświęceń i wyrzeczeń w imię mniejszych 

jak i wielkich spraw. Należy pamiętać, że to właśnie dwudziestole-

cie międzywojenne, okres działania w Polsce olbrzymiej liczby kor-



poracji akademickich, wydało pokolenie Kolumbów – niezłomną 

rzeszę młodych, 20-dziestoletnich, którzy bez wahania poświęcali 

swoje życie w walce z niemieckim i sowieckim okupantem. Potem 

zajadle zwalczanych i dyskredytowanych przez komunistyczny re-

żim. Powody tej nienawiści były oczywiste.

Współczesne korporacje to również pomosty przerzucone po-

nad otchłanią czasu, między tym co dawne a tym co obecne. Spoiwo 

kulturowe, łączące pokolenia, które nierzadko zmierzają powoli ku 

wieczności, z tymi generacjami, które wstępują dopiero na ścieżkę 

dorosłego życia. Korporantem zostaje się na całe życie. Filarem tej 

łączności jest instytucja fi listeriatu – „nieaktywnych” już członków 

korporacji, którzy służą przykładem i pomocą młodszym, krze-

wią podstawowe wartości, uczą godnej i honorowej postawy, życia

w zgodzie z zasadami i wespół z szacunkiem dla posiwiałych skro-

ni życiowej mądrości. Pochwała gerontokracji? Absolutnie nie! Po-

między nieliczną już dziś, przedwojenną stażem, grupą Filistrów 

a młodzieżą studencką kwitnie oddana i szczera przyjaźń, między 

ludźmi należącymi niby to do dwóch różnych światów. Stojących, 

jakby chcieli niektórzy, w opozycji do siebie. Czy można zgodzić 

stare z nowym, wydaje się, że takie porozumienie istniało i istnieje 

właśnie na płaszczyźnie akademickich związków bratnich.

Przyjaźń, wychowanie, praca u podstaw, niezłomność w działa-

niu, poszanowanie dla godności i honoru, w tym również innych lu-

dzi. Tradycyjne wartości wywodzące się z chrześcijańskich korzeni 

Europy, a całość okraszona szczyptą staromodnego, ale jakże uro-

czego, romantyzmu to współczesna, atrakcyjna oferta ruchu korpo-

racyjnego. W Polsce spuścizna Filaretów i Filomatów oraz kontynu-

ujących te tradycje wielu pokoleń, anonimowych i wyniesionych na 

piedestał historii, członków barwnych społeczności akademickich. 

Zatem, więc „Bracia siądźmy wielkim kołem za przykładem ojców 

społem, chylcie dzbany, wznieście czapki! Vivat! wolny burszów 

stan”.
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Korporacje Akademickie

w życiu uczelni

Fil! Patryk Tomaszewski

K
orporacja jest specyfi cznym stowarzyszeniem ideowo-wy-

chowawczym, które nie tylko ze względu na swoją bogatą 

obyczajowość oraz rozbudowaną symbolikę, odróżnia się 

znacznie od różnego rodzaju kół naukowych, samorządu studen-

ckiego, czy też takich organizacji jak Niezależne Zrzeszenie Studen-

tów, bądź Zrzeszenia Studentów Polskich. 

Korporacje to stowarzyszenia, które łączą w sobie funkcje za-

równo koła naukowego i samopomocowego. Samokształcenie i roz-

wój naukowy są podstawowymi obowiązkami korporanta. Jest to 

jednak również organizacja, która powinna spełniać zadania samo-

pomocowe, gdyż któż inny lepiej zrozumie trudną sytuację, w jakiej 

z jakichś powodów może znaleźć się korporant, niż rodzimy kon-

went. Pomocą wszakże powinni służyć także fi listrzy, pomagając 

znaleźć pracę, w miarę możliwości tworząc wspólnie z konwentem 

fundusz pożyczkowy. Oryginalność korporacji przejawia się także 

w tym, iż panuje w niej duch przyjaźni, której rozwijanie i pielęgno-

wanie to główne zadania, nie tylko w czasie studiów, ale również po 

ich ukończeniu.

Poza tym korporacja jako organizacja ideowo-wychowawcza, 

winna być oparta na mocnych podstawach. Można zadać sobie py-

tanie jakie to fundamenty? Przede wszystkim umiłowanie cywiliza-

cji łacińskiej, miłość do Ojczyzny oraz poczucie honoru, które po-
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uczelniach stowarzyszeń, właśnie poprzez swą komplementarność

i tak potrzebne w dzisiejszych czasach poczucie tradycji i elitarno-

ści. Zadanie jednak nie jest proste ponieważ przy wspomnianym 

działaniu nie należy zapominać o imponderabiliach. Aby jednak 

móc się rozwijać, ważnym elementem jest zżycie się ze społecznoś-

cią akademicką, wejście w krwiobieg uczelni wyższych, by stanowić 

z nimi pozytywnie kojarzony, nieodłączny element.

winno obligować do dotrzymywania słowa, nie rzucania kalumnii, 

dbania o własną godność, ale i szanowanie jej u innych. Ponadto,

w razie potrzeby korporant musi bronić swych przekonań. Nie 

może dopuszczać do zniesławiania Ojczyzny, Rodziny, przyjaciół, 

jak i oczywiście korporacji i uczelni. Korporacja zaś przyjmuje na 

siebie obowiązek wychowania młodych pokoleń w duchu wspo-

mnianych zasad.

Tym co różni korporacje od innych stowarzyszeń jest także od-

wołanie się do prawie dwustuletniej tradycji ruchu korporacyjnego, 

a przede wszystkim do spuścizny własnego Konwentu. W przy-

padku Batorii mamy do czynienia z osiemdziesięciosześcioletnią 

historią. Batoria jest najstarszym stowarzyszeniem działającym na 

terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Spuścizna pokoleniowa, 

o której korporant nie powinien nigdy zapominać, również zobo-

wiązuje. W przypadku Batorii jest to obowiązek pielęgnowania wi-

leńskich tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego, pamięci o Wilnie

i jego losach. To w sercach Batorusów żywe jest wspomnienie: Góry 

Trzech Krzyży, dziedzińca Piotra Skargi, Kościoła św. Jana, nekro-

polii na Rossie, a także takich osób jak chociażby fundator Akade-

mii Wileńskiej król Stefan Batory, studentów Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, czy też uczonych: Joachima Lelewela, Jana 

Śniadeckiego, Mariana Zdziechowskiego, Czesława Falkowskiego, 

Feliksa Konecznego, Ferdynanda Ruszczyca.

Na pytanie jaką rolę dziś pełnić powinny korporacje w życiu 

uczelni, odpowiem, iż moim zdaniem przede wszystkim winny 

promować model stowarzyszenia, który może swoją działalnością 

objąć prawie wszystkie dziedziny życia zbiorowego studentów. Być 

zarówno organizacją samokształceniową jak i samopomocową. Być 

organizatorem życia towarzyskiego, a także nie zapominać o dzia-

łalności na rzecz społeczności akademickiej i mieszkańców miasta. 

Korporacja ma być szkołą postaw obywatelskich, ma także przygo-

towywać swych członków do dalszej pracy już w zupełnie dorosłym 

życiu. Korporacja może stać się alternatywą dla działających na 

Komers Batorii 27 V 2006
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Wczoraj i dziś

Konwentu Batoria

Com! Jacek Misztal. Prezes K!

K
onwent Batoria został powołany do życia przez studentów 

wskrzeszonego w roku 1919 Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie. Grupę, która zainicjowała utworzenie korporacji 

stanowiło grono kolegów-żołnierzy Korpusu generała Józefa Dowbor-

Muśnickiego. Wzorem organizacyjnym stowarzyszenia stał się dorpa-

cka Polonia, założona w 1828 roku, która po odzyskaniu przez Pol-

skę niepodległości przeniosła swoją siedzibę do Wilna. Liczne wizyty 

dowborczyków na kwaterze Polonii, w czasie których zapoznawano się 

ze zwyczajami i ceremoniałem korporacyjnym zaowocowały w dniu 

19 marca 1922 roku, kiedy to ofi cjalnie powstał Akademicki Konwent 

Batoria. Założycielami Batorii byli: Kazimierz Horoszko – student 

wydziału matematyczno-przyrodniczego, Jan Bublej – student medy-

cyny, Władysław Janiszewski — student wydziału humanistycznego, 

Stefan Kownas – student wydziału matematyczno-przyrodniczego, 

Włodzimierz Kucharkowski – student prawa, Jerzy Mroczkiewicz 

– student medycyny, Wacław Palewicz – student prawa, Aleksander 

Sobolewski – student farmacji, Jan Tarwid – student wydziału huma-

nistycznego, Cyprian Ufnal – student farmacji oraz Witold Żarnowski 

– student wydziału matematyczno-przyrodniczego. 

Barwami Konwentu uczyniono kolory błękitny, biały i złoty, 

symbolizujące: naukę, Ojczyznę i honor. Dewizą związku stało się 

hasło: Scientia – Patria – Honor. Na deklu korporacji widniała sied-

mioramienna gwiazda, na niej zaś ostrokątny kwadrat, oznaczający 

pierwszy czteroosobowy zarząd. Banda przepasująca pierś Batoru-

sów noszona była z lewego ramienia na prawe zgodnie z menzurą 

pistoletową. Herbem stowarzyszenia było dwupolowe godło skła-

dające się w części prawej z tzw. kłów Batorego, umieszczonych na 

czerwonym tle, w części zaś lewej widniały barwy korporacji z wpi-

sanym w pośrodku cyrklem. Hymnem Batorii stała się pieśń napi-

sana przez Jana Tarwida, do której melodię zaczerpnięto z jednego

z patriotycznych utworów kaszubskich.

Pierwsza lata istnienia związku nie należały do łatwych. Senat 

uczelni przez dłuższy czas zwlekał z zatwierdzeniem statutu, a lokal 

znajdował się na przedmieściach Wilna, co potencjalnym kandyda-

tom znacznie utrudniało uczęszczanie „na kwatery”. Trudności te 

zostały jednak z czasem przezwyciężone. Szczególnymi zasługami 

w tym względzie wykazał się profesor Witold Nowodworski, który 

zgodził się objąć kuratorstwo nad Batorusami. Pomógł przy zała-

Herb Batorii – jedna z wersji przedwojennych
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twianiu formalności związanymi z rejestracją, przez co konwent 

uzyskał ofi cjalne oparcie w strukturach organizacyjnych wileńskiej 

wszechnicy. 

Fakt ten dał impuls młodym korporantom do wytężonej pracy 

wewnętrznej. Na jesieni 1922 roku odbył się pierwszy historyczny 

konwent Batorii, na którym dokonano wyboru władz. Prezesem 

został Władysław Janiszewski, wiceprezesem – Jan Bublej, sekre-

tarzem – Wacław Palewicz. Oldermanem – Cyprian Ufnal, skarb-

nikiem – Kazimierz Horoszko. Natomiast 12 listopada tegoż roku 

miało miejsce szczególne wydarzenie. Było nim ofi cjalne poświęce-

nie sztandaru korporacji, którego dokonał ksiądz profesor Czesław 

Falkowski w obecności licznego grona profesorów uniwersytetu,

a także członków Konwentu Polonia. Ta wyjątkowa okoliczność zo-

stała dodatkowo uczczona przez uroczysty bankiet, który odbył się 

wieczorem w lokalu Mensy Akademickiej na ulicy Bakszta. 

Od tego momentu funkcjonowanie stowarzyszenia nabrało zu-

pełnie nowego charakteru. Przy wsparciu i pomocy swojej matki – 

Polonii, Batoria zaczęła powoli włączać się w ogólnopolski nurt pra-

Batoria za stołem prezydialnym

cy korporacyjnej. Już w maju 1923 roku wzięła udział w III Zjeździe 

Związku Polskich Korporacji Akademickich, a rok później razem

z Polonią organizowała IV Zjazd ZPK!A. Zjazd ten stał się szczególną 

okazją do zamanifestowania przywiązania burszów do Wilna, co mia-

ło niejako stanowić odpowiedź na antypolskie wystąpienia ludności 

litewskiej, zamieszkującej miasto. Wówczas też uchwalono specjal-

ny memoriał do władz, w którym protestowano stanowczo przeciw 

zatwierdzaniu działalności korporacji żydowskich. W tym również 

okresie Batoria rozwinęła szerokie kontakty z przedstawicielami ka-

dry naukowej USB. Tytuły honorowych fi listrów nadano profesorom: 

Kazimierzowi Opoczyńskiemu, Janowi Oko oraz księdzu rektorowi 

Czesławowi Falkowskiemu. Szczególną sympatią Batorusów cieszył 

się również profesor Sergiusz Schiling-Siengalewicz, który bardzo 

często uczestniczył we wspólnych kwaterach i zabawach młodzieży. 

Niezwykle lubianymi gośćmi byli również generałowie Józef Haller 

oraz Józef Dowbor- Muśnicki (fi lister honoris causa K! Batoria), który 

na cześć konwentu podpoznański majątek nazwał Batorowo.

Batoria z Fil. h.c. Józefem Dowbor-Muśnickim
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Kolejnym ważnym etapem w dziejach Batorii był rok 1924. 

Wówczas to korporacja przeniosła swoją kwaterę do centrum mia-

sta na ulicę Trocką. Pozwoliło to na znaczne usprawnienia w dzia-

łalności stowarzyszenia. Lokal był znacznie częściej odwiedzany za-

równo przez członków, jak i przez gości. Zaowocowało to szybkim 

wzrostem ilości nowych kandydatów, rekrutujących się głównie 

spośród studentów prawa i farmacji. Dodatkowo konwent rozwinął 

ożywione relacje z Towarzystwem „Rozwój”, a dokładniej z paniami 

z żeńskiej sekcji, z którymi często urządzano zabawy taneczne. Nie 

zapominano także o zadaniach ogólnokorporacyjnych. Ich prze-

jawem było utworzenie Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego,

w którego prace Batoria bardzo aktywnie się włączyła.

Szczególnie jednak w historii Batorii upamiętnił się rok 1926. 

Wówczas to z inicjatywy fi listra Lechicji, Zygmunta Karczewskiego, 

popularnie zwanego „Gryzmusiem” doszło do podpisania kartelu 

między obiema korporacjami. W tekście podpisanym 21 listopa-

da tegoż roku obie korporacje zobowiązywały się do braterskiego 

wsparcia i pomocy we wspólnej pracy na rzecz wolnej i niepodległej 

Ojczyzny. Akt niniejszy miał obowiązywać przez 10 kolejnych lat. 

Jednak ze względu na zażyłe przyjacielskie stosunki między oby-

dwoma konwentami w roku 1937 burszowskie przymierze zostało 

zamienione na kartel wieczysty.

Niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko w dziejach Bato-

rii, ale także całego wileńskiego środowiska korporacyjnego były 

obchody 350-lecia założenia Uniwersytetu Stefana Batorego, które 

miały miejsce w październiku 1929 roku. Z okazji tej wielkiej rocz-

nicy Batoria zorganizowała efektowny „bumel” z pochodniami, któ-

ry przemaszerował ulicami Wilna na dziedziniec Placu Skargi, znaj-

dujący się przed uniwersytetem. Uroczystości zostały zakończone 

solennym komersem, który odbył się w Ognisku Akademickim. 

Wzięły w nim udział wszystkie korporacje wileńskie a także przed-

stawiciele środowiska warszawskiego – Lechicja i Ostoja, poznań-

skiego – Baltia i Lechia oraz lwowskiego – Lutyko-Venedya.

Lata trzydzieste ubiegłego wieku to dla Batorii dwie niezwykle 

ważne w jej życiu wewnętrznym rocznice: X-lecie i XV-lecie powsta-

nia Konwentu. Pierwsza, która miała miejsce na początku maja 1932 

roku odbiła się niezwykle szerokim echem w całym Wilnie. Uroczy-

stości rozpoczęły się mszą żałobną odprawioną za zmarłych Batoru-

sów, której przewodniczył ks. prof. Czesław Falkowski w obecności 

m.in. arcybiskupa Romualda Jabłrzykowskiego. Po nabożeństwie

w Sali Kolumnowej USB odbyła się okolicznościowa akademia na 

którą zaproszono przedstawicieli duchowieństwa, profesury, jak 

również delegatów pozostałych korporacji wileńskich. Następnie zaś 

zaproszeni goście udali się powozami na przejażdżkę do parku uni-

wersyteckiego, gdzie miał miejsce obrzęd sztychowania. Wieczorem 

natomiast w sali hotelu George odbył się uroczysty bal z udziałem 

pań – członkiń Towarzystwa „Rozwój”. W czasie obchodów X-lecia 

podpisany został również drugi kartel. Tym razem Batoria ślubo-

wała braterstwo i przyjaźń poznańskiej korporacji Lechia. Impreza

z okazji XV-lecia na tle poprzedniej wypadła jeszcze okazalej. Msza 

święta, sztychowanie i wystawny komers, odbyty w nowym lokalu 

na ulicy Portowej 3, uświetniły gościom tę niezwykłą uroczystość. 

Uroczystości 10-lecia Batorii w Wilnie 3 V 1932
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Szczególnym przypieczętowaniem tych wyjątkowych wydarzeń było 

parafowanie wieczystych karteli z Lechią i Lechicją. 

Batoria jak przystało na korporację, której hasłem przewod-

nim stało się zawołanie Nauka–Ojczyzna–Honor zawsze niezwykle 

poważnie traktowała pracę na rzecz Polski, zarówno na płaszczyź-

nie akademickiej, jak i ogólnospołecznej. Jej przykładem są liczne 

nazwiska burszów, którzy zapisali niezwykle cenną kartę w histo-

rii życia naukowego, samopomocowego i kulturalnego. Dla przy-

kładu można wymienić tutaj postacie takie jak: Stanisław Czyżyk 

– członek zarządu Bratniej Pomocy (BP) USB w latach 1930–1931; 

Czarnocki Waldemar – członek Koła Prawników, członek Zarządu 

BP USB 1930–1931, członek zarządu Koła Wilnian; Dietrich Jerzy 

– członek zarządu BP USB 1928–1929, przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Koła Lublinian 1929–1930, wiceprezes BP USB 1930–

1931; Drozdowski Władysław – członek Koła Grodnian, wiceprezes 

BP USB 1931–1932; Hofman Włodzimierz – członek Zarządu Koła 

Prawników USB 1927–1928; Kojdecki Józef – członek Stowarzysze-

nia Młodzieży Akademickiej, członek zarządu BP USB 1934–1935, 

(po wojnie długoletni wicedyrektor Muzeum Narodowego w War-

szawie odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Ofi cerskim Orderu 

Odrodzenia Polski); Stanisław Kordaszewski – prezes Koła Wilnian 

1929–1931; Kowalski Marian – prezes BP USB 1926–1927; Julian 

Łaszkiewicz – członek Zarządu BP USB 1934–1935; Tadeusz Opo-

czyński – członek Zarządu BP USB 1928–1929, Wiceprezes Akade-

mickiej Kasy Chorych 1930–1931 oraz wiele, wiele innych osób. 

Spora część Batorusów mimo formalnej apolityczności korpo-

racji angażowała się w działalność w strukturach takich organizacji 

jak Młodzież Wszechpolska, Stronnictwo Narodowe, Obóz Wielkiej 

Polskiej czy Myśl Mocarstwowa. Należeli do nich m.in. Henryk Cy-

Zaproszenie...

Uroczystość sztychowania w czasie uroczystości XV-lecia 

(Zalesie)
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gankiewicz, Stefan Jocz, Julian Łaszkiewicz, Henryk Nasutto, Anto-

ni Waryński, Michał Willamowicz. Nigdy jednak żaden z członków 

Konwentu nie wykorzystywał barw stowarzyszenia do propagowa-

nia konkretnego kierunku politycznego.

Bardzo ważnym aspektem działalności związku były również 

pojedynki, które w ówczesnym czasie traktowano jako narzędzie 

służące obronie szacunku i czci, nie tylko samej korporacji ale także 

Rzeczypospolitej. W tym kontekście szczególnego rozgłosu nabrały 

wydarzenia, które miały miejsce w czasie jednej z sobótek akade-

mickich. Brali w niej udział oprócz Batorii także przedstawiciele 

rosyjskiej korporacji Ruthenia. Jeden z nich, nazwiskiem Babanow 

stwierdził wówczas publicznie, iż Polska stanie się wkrótce „Pri-

wislennym krajem”. Odpowiedzią na tak bezczelną wypowiedź był 

pojedynek, na który rosyjski bursz został wyzwany przez Batorusa 

– Stanisława Czyżyka. Powyższy incydent nie skończył się zbyt po-

myślnie dla „azjatyckiego proroka” gdyż w czasie pojedynku odniósł 

niezwykle ciężką ranę przedramienia.

Okres 17 lat przedwojennej aktywności Batorii zaznaczył się 

także poczynaniami mającymi na celu propagowanie i upowszech-

nianie idei korporacyjnych w wileńskim środowisku akademickim. 

Spod ręki konwentu „wyszło” kilka innych korporacji – córek: Le-

onidania i Concordia Vilnensis. Nie zapominano również o pra-

cy wewnątrzkorporacyjnej co zaowocowało znacznym wzrostem 

liczby członków stowarzyszenia. Oblicza się, że przez cały okres 

międzywojenny przez Konwent przeszło 200 osób. Dynamiczny 

rozwój związku został jednak przerwany przez wybuch II wojny 

światowej, a następnie przez wspólną niemiecko-sowiecką okupa-

cję. Wielu Batorusów poległo w walkach obronnych 1939 roku, inni 

zostali zamęczeni w sowieckich i niemieckich kazamatach, ci którzy 

przetrwali, podjęli działalność w strukturach państwa podziemne-

go oraz Armii Polskiej na Zachodzie. Mimo wielkiego poświęcenia

i odwagi, jakimi wykazali się w czasie walki z okupantem rok 1945 

nie oznaczał dla nich końca wojny i prześladowań. Bolszewickie 

władze nie mogły sobie pozwolić na tolerowanie ludzi, którzy po-

nad własne życie ukochali wolną i niepodległą Polskę. Przez cały 

okres PRL-u Batorusi, podobnie jak i inni korporanci byli szykano-

wani i dyskryminowani. Mimo, iż większość z nich legitymowała się 

dyplomami ukończenia studiów wyższych, komunistyczny aparat 

władzy nie zezwalał im na wykonywanie takich zawodów jak ad-

wokaci, lekarze, naukowcy. Elita intelektualna przedwojennej Polski 

została zepchnięta na margines. Przez całe dziesięciolecia najbar-

dziej oddanych polskich patriotów otoczono powszechną pogar-

dą, obrzucając „błotem”, niesłusznych oskarżeń i kłamstw. Mimo 

to niezłomny duch korporacyjny nie pozwolił burszom poddać się 

bierności i apatii, a poczucie obowiązku nakazywało kontynuować 

pracę podjętą wiele lat wcześniej.

Przez cały okres komunistycznego zniewolenia Batorusi spoty-

kali się potajemnie, kultywując dawne tradycje i podtrzymując wię-

zi przyjaźni. Przejawem niezłomności wileńskich korporantów było 

zorganizowane w konspiracji święto z okazji 400-lecia założenia Komers Batorii w 1937 roku
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USB. Iskra idei korporacyjnej podtrzymywana przez wiekowych już 

fi listrów stała się z czasem impulsem dla młodszego pokolenia, któ-

re po 80 latach podjęło się próby reaktywacji dawnych haseł, które 

od zawsze stanowiły drogowskaz postępowania każdego Batorusa. 

Inicjatorami odtworzenia Batorii stała się nieliczna grupa stu-

dentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, co miało także ważny 

wymiar symboliczny, ze względu na fakt, iż toruńska uczelnia czuje 

się spadkobiercą Uniwersytetu Stefana Batorego. W korporacyjne 

arkana młodzi studenci zostali wprowadzeni przez swoich kolegów

z poznańskiej Lechii. Szczególnie aktywny w tym względzie był Com! 

Daniel Nowicki, który kilkakrotnie spotykał się z przyszłymi Bato-

rusami przekazując im niezbędną wiedzę o tradycjach, symbolice

i historii wileńskiego konwentu. Działania te zaowocowały 7 grudnia 

2002 roku. W tym bowiem dniu w ratuszu staromiejskim w Toruniu 

odbył się komers poznańskiej Baltii, na którym pięciu studentów 

otrzymało fuksowskie barwy Batorii. Byli nimi Łukasz Małkiewicz, 

Jacek Misztal, Michał Józefi ak (studenci politologii) oraz Patryk To-

maszewski i Rafał Zgorzelski (studenci historii). Uroczystości ko-

mersowe wypadły bardzo okazale. Zaszczycili je swoją obecnością 

oprócz przedstawicieli toruńskiego środowiska naukowego również 

prof. Michel Mattoug z niemieckiej korporacji Hauera Biellefeld,

a także członkowie Lechii, Baltii i Magna Polonii Vratislaviensis. 

Spotkanie Batorii w mieszkaniu prywatnym, rok 1981 Komers Baltii w Toruniu ( 7 XII 2002 r.)
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Będąc już formalnie reaktywowaną korporacja Batoria roz-

poczęła intensywną pracę w toruńskim środowisku akademickim. 

Pierwszym krokiem dla umocnienia pozycji konwentu była reje-

stracja stowarzyszenia na UMK. Ze względu na pewne przeszko-

dy formalne, procedura rejestracyjna trwała przez blisko pół roku. 

Ostatecznie jednak w dniu 25 czerwca 2004 roku Batoria została 

przyjęta w poczet organizacji uczelnianych.

W międzyczasie tytuły fi listrów honoris causa nadano profeso-

rowi Grzegorzowi Górskiemu, ówczesnemu wykładowcy w Katedrze 

Politologii oraz doktorowi Tomaszowi Kozłowskiemu, pracowniko-

wi Zakładu Antropologii UMK. Zwłaszcza ów drugi fi listeriat miał 

dla Batorusów szczególne znaczenie. Doktor Tomasz Kozłowski był 

bowiem ściśle związany z wileńskim ruchem korporacyjnym, ze 

względu na fakt, iż jego dziad Czesław Karol był członkiem korpora-

cji Cresovia Vilnensis. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach reaktywowanej Ba-

torii był komers gwiazdkowy poznańskiej Lechii. Dokonano na nim 

recepcji fuksów Łukasza Małkiewicza, Patryka Tomaszewskiego

i Jacka Misztala. Barwy giermkowskie zostały z kolei nadane dwóm 

kolejnym kandydatom Krzysztofowi Pęcherzewskiemu i Jarosławowi 

Oliwkiewiczowi. Zarówno recepcja, jak i admisja zostały poprzedzo-

ne specjalnym egzaminem przeprowadzonym przez prezesa Związku 

Polskich Korporacji Akademickich (członka K! Aquilonia) Macieja 

Kowalewskiego, fi listra Lechii Bartosza Wróblewskiego oraz prezesa 

Magna Polonii Vratislaviensis Jana Szkotaka. Poznański komers miał 

dla młodych Batorusów podwójny wymiar. Mieli bowiem okazję spot-

kać się z ostatnim żyjącym przedwojennym członkiem Batorii Pawłem 

Świetlikowskim. Ta wyjątkowa postać wśród członków Batorii zapi-

sała szczególnie piękną kartę w historii – (reprezentant polskiej kadry 

olimpijskiej na igrzyskach w Berlinie w roku 1936 , żołnierz września

i polskiego podziemia, major Armii Krajowej, więzień Workuty).

Okresem najprężniejszej działalności powojennej Batorii były 

lata 2004/2005. Na początku stycznia 2004 roku odbył się pierwszy 

konwent wyborczy na którym wybrano prezydium stowarzyszenia. 

Prezesem został Com! Łukasz Małkiewicz, wiceprezesem Com! 

Patryk Tomaszewski a funkcję oldermana i sekretarza powierzono 

Com! Jackowi Misztalowi. 

W okresie dwóch lat działalności Batoria zorganizowała szereg 

spotkań i kwater, na których gościli wybitni przedstawiciele śro-

dowiska naukowego Torunia, a wśród nich m.in.: dr hab. Mariusz 

Wołos – pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK, prof. An-

drzej Zybertowicz – Dyrektor Instytutu Socjologii UMK, prof. Zbi-

gniew Karpus – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych 

UMK, prof. Roman Bäcker – Dyrektor Instytutu Politologii UMK. 

Oprócz działalności wewnętrznej Batorusi podejmowali akcje, któ-

rych celem było zaznaczenie swojej obecności w życiu społeczno-

ści studenckiej toruńskiej uczelni. Wśród nich wymienić można 

Batoria w roku 2004.

Od lewej siedzą: Com! xx Patryk Tomaszewski, Com! x Łukasz Małkiewicz,

Fil! h.c. dr Tomasz Kozłowski

stoją od lewej: f! Jarosław Oliwkiewicz, Com! Olderman Jacek Misztal,

f! Roman Śmiech
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chociażby wykłady profesora Jacka Bartyzela i doktora Norberta 

Wojtowicza, poświęcone kolejno problematyce neokonserwatyzmu 

amerykańskiego i masonerii polskiej. Ważnym wydarzeniem była 

także zorganizowana we współpracy ze Studenckim Kołem Nauko-

wym Myśli Politycznej i Dyplomacji wystawa poświęcona życiu stu-

denckiemu w okresie II RP. Stałym przejawem aktywności akademi-

ckiej konwentu był również udział w dorocznych obchodach święta 

uczelni, w czasie których delegacja korporacji składała kwiaty pod 

pomnikiem patrona toruńskiej wszechnicy – Mikołaja Kopernika.

Istotnym elementem prac związku były również działania we-

wnątrzkorporacyjne, takie jak coroczne komerse organizowane 

w rocznicę powstania korporacji, fi dułki oraz kwatery naukowe. 

Wśród nich warto wspomnieć o pierwszym powojennym komer-

su Batorii, który miał miejsce w kwietniu 2004 roku w restauracji 

„Qrnik” na ulicy Łaziennej 7. Uroczystości komersowe zostały po-

przedzone mszą świętą odprawioną w kaplicy bocznej Katedry Św. 

Janów. W imprezie udział wzięli przedstawiciele drugiej toruńskiej 

korporacji Kujawja, a także delegaci poznańskiej Chrobrii i Lechii. Spotkania z prof. Romanem Bäckerem,

prof. Andrzejem Zybertowiczem i prof. Jackiem Bartyzelem

Święto Uczelni (18 II 2004 r.)
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W czasie komersu w poczet rycerzy przyjęty został com! Janusz 

Szyszka. Drugim ważnym komersem była impreza zorganizowana 

w maju 2006 roku, na której pojawili się po raz pierwszy przedsta-

wiciele drugiej, oprócz Batorii reaktywowanej korporacji wileńskiej, 

a mianowicie Polonii, aktualnie działającej w Gdańsku. 

Tradycją toruńskiego środowiska korporacyjnego stały się tak-

że wspólne spotkania Batorii i Kujawji, organizowane najczęściej na 

początku nowego roku, określane mianem „fi dułek świątecznych” 

bądź „gwiazdkowych”. Ich charakter odbiegał nieco od typowych 

spotkań korporacyjnych, ze względu na ich bardzo ofi cjalną i pod-

niosłą formę. Zasadą stało się również, iż w czasie ich trwania na-

dawano tytuły fi listrów honoris causa lub też dokonywano recepcji. 

Warto tu chociażby wspomnieć o fi dułce z roku 2007 w czasie której 

barwy rycerskie otrzymał „wieloletni” fuks Batorii Roman Śmiech, 

jak również o uroczystości z lutego 2008 roku, kiedy to Kujawja 

uhonorowała zaszczytem fi listra honoris causa, jednego z pracow-

ników Instytutu Historii i Archiwistyki UMK doktora Aleksandra 

Smolińskiego. 

Dla pełnego obrazu dziejów wileńskiego konwentu warto na 

koniec wspomnieć nieco o zwyczajach i tradycjach wileńskiej Ba-

torii. Jedną z bardzo charakterystycznych cech konwentu był fakt 

posiadania niezwykle dobrych śpiewaków, a nawet własnego we-

wnętrznego chóru pod batutą Jerzego Kropiwnickiego. Batorii 

przypisuje się również autorstwo pieśni fuksowskich, które przyjęły 

się także w innych konwentach. Były to pieśni „Sobotni wieczór za-

brał nas” i „Jak wesoło jest żyć w korporacji”. Ciekawym elementem 

w ceremoniale korporacyjnym były również nazwy kar piwnych 

stosowane w stosunku do komilitonów, którzy w czasie rozmaitych 

uroczystości burszowskich wykazywali się niesubordynacją lub in-

nym nietaktownym zachowaniem. Do powyższych kar zaliczano: 

szluczek – jeden łyk piwa, halbik – pół kufl a piwa, ex – cały kufel, 

pigułka – piwo z popiołem z papierosa oraz pech – karne wypicie 

kieliszka wódki.

Fidułka Świąteczna Batorii i Kujawji (XII 2005 r.)

Komers Batorii 27 V 2006 r.
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Hymn Konwentu Batoria

I

Ojczyzno nasza święta,

My twoja wschodnia straż,

Niech każdy z nas pamięta,

Że polski sztandar nasz.

II

Niebiesko, biało, złoty,

Batorii barwny znak,

Nas wiedzie w górne loty,

Narodu biały ptak.

III

Nam świeci Alma Mater,

Scientiae wiecznie młody duch,

Stephanus Rex est noster Pater

I Adamowy wieczny duch.

IV

Honoru i Ojczyzny,

Będziemy jak świętości strzec,

Jak książę co przez krew i blizny,

Za polski honor umiał lec.

V

Do wiedzy dorzućmy serce,

Do pracy ukochania czar,

Zniesiemy każdy po iskierce,

A rozniecimy wielki żar.

VI

Niebiesko, biało, złoty,

Batorii barwny znak,

To wiedza, kraj i splendor cnoty,

A ponad wszystkim biały ptak!

VII

Batoria nie znająca prywat,

Niech żyje setki, setki lat.

Pro bono, Patriae, et fi de,

Vivat, crescat, fl oreat.

Słowa: Jan Tarwid
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Konwent Batoria.

Skład od 1922 r. do 1939 r.

Filistrzy honorowi:

1. Dowbor-Muśnicki Józef – (1867–1937) – generał broni WP, do-

wódca powstania wielkopolskiego;

2. Falkowski Czesław – (1887–1969) – polski duchowny katolicki, 

profesor USB, wielokrotny rektor uczelni, opiekun korpo-

racji, w latach 1949–1969 biskup łomżyński;

3. Glatman Juliusz – inżynier, Filister ZAG „Wisła”, dyrektor elek-

trowni w Wilnie, po wkroczeniu wojsk niemieckich wyje-

chał do Berlina. Powrócił do Wilna jako ofi cer niemiecki;

4. Oko Jan – (1875–1946) – fi lolog klasyczny, profesor USB;

5. Opoczyński Kazimierz – profesor USB, rektor uczelni;

6. Otolski Stefan – dr, fi lister J! Lechicja. Odznaczony Dyplomem 

Honorowym i Złota Odznaką ZPKA;

7. Schilling-Siengalewicz Sergiusz, (1886–1951), lekarz medycy-

ny sądowej; profesor USB; czł. PAU;

Członkowie:

1. Adamonis Aleksander – fi lologia klasyczna: x 1935 (XII 1935 

po Głowackim);

2. Adamowicz Edward – mat-przyrodniczy (farmacja); x 1939;

3. Aktaboski Jerzy – prawo;

4. Albrecht Wilhelm – prawo: członek zarządu koła Grodzian 

1929/30 i 1930/1931; członek zarządu BP USB 1930/1931;

5. Andrzejewski Ludwik – xxx 1924, xx Wileńskiego Koła Mię-

dzykorporacyjnego 1926;

6. Andrzejkowicz Stanisław – mat-przyrodniczy (geografi a);

7. Bandurki Zbigniew – prawo;

8. Białczorski Leonard – prawo;

9. Birn Konstanty – przeszedł z Filomatii;

10. Bodalski Tadeusz – farmacja, (po wojnie profesor Uniwersyte-

tu Wrocławskiego);

11. Bohusz Szyszko Mieczysław – prawo

12. Bublej Jan – student medycyny, (założyciel korporacji i jej wi-

ceprezes);

13. Bukowski Bronisław – MW, Konfederacja „Gladia”

14. Bukowski Konrad;

15. Bukowski Wacław – prawo: x 1932/1933

16. Butkiewicz Antoni;

17. Chmielewski;

18. Chodorowski Mieczysław;

19. Cygankiewicz Henryk – członek Rady Naczelnej Myśli Mocar-

stwowej 1931;

20. Czarnocki Waldemar – prawo: xx 1937;

21. Czerepak  Mieczysław – prawo: xxx 1939;

22. Czerewko Michał – prawo: członek Koła Prawników i MW, 

członek Zarządu BP USB 1930/1931, członek zarządu Koła 

Wilnian, Zarządu MW 1930/1931;

23. Czerpak Kazimierz;

24. Czerwieński Witold – xxx BP USB 1938/1939;

25. Czyżyk Stanisław – mat-przyrodniczy (chemia): xxxx 1937,

x 1938; członek zarządu BP USB – 1937/1938;

26. Dąbrowski Andrzej – prawo;

27. Dąbrowski Witold – prawo;

28. Dębisk Władysław;
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29. Dietrich Jerzy – członek zarządu BP USB 1928/1929 i xxx BP 

USB 1929/1930, przewodniczący Kom. Rew. Koła Lubli-

nian 1929/1930, x 1930/1931, xx i p.o. BP USB 1930/1931, 

x Batorii 1930/1931;

30. Drozdowski Władysław – prawnik: członek Koła Grodnian, 

xxx BP USB – 1930/1931, xx 1931/1932, członek Sądu Ko-

leżeńskiego Koła Wilnian, xx MW 1932, xxxx 1932/1933, 

Kierownik Grupy Akademickiej OWP, x Koła Wilnian,

x MW w Wilnie 1934/1935. Prawdopodobnie przeszedł do 

„Polesii”;

31. Dysz Czesław – xxx 1931;

32. Dzierzyński Stanisław;

33. Dzierżyński Kazimierz – prawo;

34. Fonberg Mateusz;

35. Frąckiewicz Aleksander;

36. Gąseczki Stanisław;

37. Gąseczki Władysław – medycyna;

38. Głowacki Jan – prawo, x 1935; 

39. Golędzinowski Stefan;

40. Gosiewski Stanisław – xxx 1928/1929;

41. Gozdawa-Iżycki Aleksander;

42. Gultman Karol;

43. Heinzelman Paweł – prawnik: (cetus 1932), xxx 1932, x 1936 

(do ukończenia studiów); członek Sądu Koleżeńskiego BP 

USB 1934/1935, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego BP 

USB – 1936/1937;

44. Henszel Jerzy – xxx 1932/1933, członek MM;

45. Hofman Józef – przeszedł z Filomacji; 

46. Hofman Włodzimierz – prawo: xx 1926, x 1927 i 1928, członek 

Zarządu Koła Prawników USB 1927/1928;

47. Horoszko Kazimierz – student wydziału mat-przyrodniczego, 

później prawo; xxxx 1928/29, x 1929, x 1932, x 1934, x 1937 

(założyciel);

48. Huzar Witold lub Stanisław;

49. Ilczuk Jan – członek Zarządu Koła Prawników 1937/1938 i xx 

1938/1939;

50. Janiszewskji Władysław – t humanistyka, x 1922, (założyciel 

korporacji);

51. Jocz Stefan – prawo: xxx 1930/1931, x 1933/1934 Myśli Mo-

carstwowej;

52. Jurewicz Wiktor – medycyna: xx 1938, xxx 1939;

53. Jurgowski Leszek – prawo;

54. Jurkiewicz Józef;

55. Kaluki Zdzisław – prawo: xxxx 1932;

56. Kaluskin Paweł;

57. Karczewski Zygmunt – był członkiem korporacji Lechicja,

x Związku Kół Prowincjonalnych – 1929/1930, członek 

Wileńskiego Koła Akademickiego 1930/1931;

58. Karpft Janusz – xxx 1934/1935;

59. Kawecki Roman – wydział rolny, pojawia się  w spisach rów-

nież na medycynie: xx 1939;

60. Kiryłowicz Włodzimierz – członek sądu ogólnokorporacyj-

nego;

61. Kłonicki Jan Ludomir – xx Koła Medyków 1929/1930, (fi lister 

Lechii);

62. Kojdecki Józef – ur. 1910 w Wilnie, zm. 8 III 1989 r. w War-

szawie, matura 1928 r., Członek Stowarzyszenia Młodzieży 

Akademickiej, członek zarządu BP USB 1934/1935, dłu-

goletni vice dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie 

odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Ofi cerskim Orderu 

Odrodzenia Polski;

63. Konarzewski Henryk;

64. Kordaszewski Stanisław – x Koła Wilnian, x MW 1929–1931, 

członek Klub Młodych OWP i SN (1929);

65. Kort Aleksander;

66. Korwin-Kurkowski Eugeniusz – prawo: x Koła Filistrów 1936,
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x Batorii 1929, członek Komisji Rewizyjnej BP USB 1928/

/1929, xx Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/

/1929, xx 1928/1929 oraz x 1929/1930;

67. Kowalewski Aleksander;

68. Kowalewski Henryk – prawo;

69. Kowalski Harry;

70. Kowalski Marian – x BP USB 1926/1927, x Koła Wilnian, MW 

1926, przewodniczący Komisji Rew. BP USB 1927/1928,

x BP USB w roku 1926 do marca 1927;

71. Kowalski Tadeusz (?);

72. Kownas Stefan –mat-przyrodniczy (założyciel korporacji);

73. Kozarski Kazimierz;

74. Koziorowski Lech;

75. Kozłowski Gustaw – humanistyka;

76. Kozłowski Marian – xxxx 1934;

77. Krauze Wiktor;

78. Kropiwnicki Jerzy;

79. Kucharkowski Włodzimierz – prawo (+1929, postrzał w pod-

stawę czaszki; leży na cmentarzu na Rossie w Wilnie);

80. Kucharski Jakub Eugeniusz;

81. Kucharski Kazimierz – xxxx 1927, 1928, 1929;

82. Kuksewicz Konstanty – prawo;

83. Kuryłowicz Włodzimierz – członek Sądu Ogólnokorporacyj-

nego

84. Kuźmicz Witold – prawo;

85. Kwiatkowski Henryk – prawo: członek Aeroklubu Akademi-

ckiego, członek Zarządu BP USB 1927/1928;

86. Lipka Jerzy – prawo;

87. Łaszkiewicz Julian – prawo: xx 1936, x 1937; członek Zarządu 

BP USB 1934/1935, x Batorii 1936/1937, członek komisji 

Rewizyjnej BP USB 1935/1936 oraz 1936/1937, delegat 

ZPKA 1937, członek komisji rewizyjnej MW 1937/1938;

88. Ławczecki Jan – prawo;

89. Łazarewicz Romuald – mar-przyrodniczy;

90. Łazuka Józef – prawo;

91. Łoś Leon – prawo;

92. Łowczecki Jan – prawo: przeszedł z Filomatii;

93. Łuczaj Bohdan –prawo: x 1937/1938 i 1938;

94. Łukaszewski Wacław – prawo;

95. Łuszkiewicz Juliusz – (x 1937 po Heinzelmanie Pawle), delegat 

ZPKA z 1937 r. przy Wileńskim Kole Międzykorporacyj-

nym;

96. Mackiewicz Wacław – prawo: xxx 1935;

97. Markowski (prawdopodobnie A. (?), x Koła Grodnian 1925);

98. Masewicz Wacław – przeszedł do Vilnensii;

99. Matuchniak Kazimierz – prawo;

100. Matuchniak Tadeusz – prawo: xxxx 1936 (po ukończeniu 

studiów na jego miejsce Wejnbaum Wiktor);

101. Męzel Zygmunt;

102. Michniewicz Władysław – prawo;

103. Minia Rutek;

104. Mirja Jarosław – prawo;

105. Mitrowski Stefan;

106. Monkiewicz Stanisław;

107. Moroz Stanisław – farmacja;

108. Mroczkiewicz Jerzy – wydział medyczny (założyciel korpo-

racji);

109. Nasutto Henryk – wydział medyczny, MW;

110. Nasutto Kazimierz;

111. Nawrocki Bolesław – (należał do Lechicji)

112. Nawrocki Kazimierz;

113. Nieciejowski Henryk – prawo;

114. Niedziałkowski – (syn przywódcy PPS);

115. Nielubowicz-Tukalski Janusz – prawo: członek Zarządu BP 

BUSZ 1928/1929;

116. Niewiarowski Mieczysław – xxxx 1924;
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117. Nuszel Kazimierz – prawo: xx 1933/1934, (ur. 1911 należał do 

drużyny hokejowej, zginął w Katyniu);

118. Nuszel Stanisław – prawo, (należał do drużyny hokejowej);

119. Obiezierski Marian – prawo: xxx 1933/34;

120. Obiezierski Mieczysław – prawo: xxxx 1929/1930, (zginął

w czasie powstania); 

121. Olechnowicz Władysław – prawo: xx 1935;

122. Olekiewicz Tadeusz – prawo;

123. Opoczyński Tadeusz – prawo: członek Zarządu BP USB 

1928/1929, xx Akademickiej Kasy Chorych 1930/1931; 

124. Ożdżyński Henryk – wydział rolny;

125. Pacewicz Wacław –prawo: xxxx 1922, (pochodził z Mińska 

litewskiego);

126. Parczewski Tadeusz – prawo: xx 1934;

127. Pietraszkiewicz Ryszard;

128. Plichowski Stefan – prawo: xxx 1929, xxxx 1931/1932;

129. Podolski Wacław – xx 1924; członek Młodzieży Monarchi-

stycznej;

130. Poganowski Leszek – prawo (po wojnie działał w Stowarzy-

szeniu Dziennikarzy PRL);

131. Polak Benedykt;

132. Potoczniterm Konstanty (?);

133. Prokofj ew Włodzimierz – matematyczno-przyrodniczy;

134. Protasiewicz Dymitr;

135. Protasiewicz Włodzimierz;

136. Przyjałgowski Zygmunt –prawo: x 1931/1932, xx 1934, xxxx 

1938;

137. Rabczewski; 

138. Raube Albert;

139. Rączajski Czesław;

140. Rembiszewski – członek Zarządu BP USB 129/130;

141. Rewiński Władysław – prawo: xxxx 1930/1931; 

142. Romer Tadeusz – xx 1930/1931 i 1931;

143. Romer Witold – prawo: xxx 1929/1930, xx 1930, x 1931 

(wspomina o nim Wańkowicz w książce „Hubalczycy”);

144. Ruczaj Bohdan – x 1938 (po ukończeniu studiów zastąpił go 

Czyżyk Stanisław);

145. Rybar Stanisław;

146. Rylski Henryk – xx 1927 i 1928 oraz 1929/1930, x 1930, xxxx 

1931; członek Komisji Rew. BP USB 1928/1929; x Koła 

Akademików Suwalszczan;

147. Rymkiewicz Otton – prawo;

148. Ryski Zbigniew;

149. Saniuk Leonard – prawo;

150. Sczęsnowicz Marian – prawo;

151. Sieragowski Andrzej – farmacja;

152. Skorupki Stefan;

153. Sobolewski Aleksander – farmacja (założyciel korporacji);

154. Sobolewski Eugeniusz;

155. Staniuk Edward – prawo;

156. Staniul Edward – prawo;

157. Stefow Jan – xxx 1934; 

158. Stępiński Witold – wydział lekarski: xxx 1937/1938; 

159. Strojnowski Kazimierz;

160. Subortowicz Władysław – prawo;

161. Subortowicz Władysław;

162. Sypniewski Michał – humanistyczny, prawo: xxx 1937;

163. Szanty Kazimierz lub Szantyr Kazimierz;

164. Szczęsnowicz Marian – xxx 1933/1934, x 1934/1935, xxxx 

1935 (zginął w Katyniu);

165. Szulc Konstanty – wydział rolniczy: xxxx 1937/1938;

166. Szwedzicki Witold – prawo: xxx 1936;

167. Szymborski Bogdan: x Akademickiego Koła Grodnian 1930/

/1931, członek Zarządu Koła Medyków 1931/1932, czło-

nek Zarządu BP USB 1932/1933;

168. Szymonowicz Marian;
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169. Świetlikowski Paweł – prawo: (ur. 1915, zmarł 26 VII 2006 

– ostatni przedwojenny fi lister Batorii);

170. Tarwid Jan – stud. hum. z Kowieńszczyzny, autor słów hymnu, 

założyciel i pierwszy prezes korporacji zmarł w 1929 r.;

171. Tejszerski Wacław;

172. Tobolewicz Ziemowit – wydział rolny;

173. Tuszyński Jan Max – prawo;

174. Tyszko Michał – prawo;

175. Ufnal Cyprian – stud. Farmacji z Kongresówki, (założyciel  

korporacji);

176. Uliński Witold – xxx 1931/1932;

177. Uścinowicz Edward – prawo;

178. Wachowski Oleg – prawo;

179. Walukiewicz Józef – prawo;

180. Waryński Antoni – prawo: członek Zarządu BP USB 

1928/1929 i xx – BP USB 1929/1930, x – Koła Wilnian, 

x MW 1931/1932, Kierownik Grupy Akademickiej OWP, 

członek Rady Naczelnej MW 1931, Redaktor Ruchu Mło-

dych w Dzienniku Wileńskim; 

181. Waszczun Stanisław – prawo;

182. Weinbaum Wiktor – prawo, xxxx 1937 – po Matuchniaku 

Tadeuszu, xxxx 1938; (po wojnie dyrektor Filharmonii Na-

rodowej i członek Towarzystwa im. F. Chopina);

183. Werstakowski Kazimierz – prawo: xx 1937/1938, członek; 

Zarządu BP USB 1937/1938, xxx 1938;

184. Węclewicz Marian – prawo, (również Filister Lechicji);

185. Wierzbowski Eustachy – prawo;

186. Wiktor Henryk;

187. Willamowicz Michał – xxx Wileńskiego Koła Międzykorpo-

racyjnego 1926, MW; 

188. Wiszniewski Franciszek;

189. Woźniak Józef: xxxx 1928, x 1928/1929;

190. Wróble Wiktor;

191. Wysocki Olgierd – prawo;

192. Wysoki Feliks – prawo;

193. Wysoki Jan;

194. Zaborowski Roman – xxxx 1930;

195. Zasławski Mieczysław – medycyna: xxx 1927 i 1928; 

196. Znamierowski Wacław – prawo;

197. Zubrzycki Zygmunt – xxx 1930;

198. Żaba Edward – rolniczy;

199. Żabko-Potopowicz;

200. ŻarnowskiWitold – matematyczno-przyrodniczy: x – 1924;  

x – koła fi listrów 1929;

201. Żaszkiewicz Julian, xx 1936.

Legenda:

x – prezes; xx – wiceprezes; xxx – sekretarz; xxxx – olderman

BP – Bratnia Pomoc; MW – Modzież Wszechpolska

Poczet Batorii na Placu Skargi w Wilnie




