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Prezydent zażądał wprowadze
nia mocnej dyscypliny w pod
ległych rządowi strukturach. Od 
urzędników państwowych, zaak
centował prezydent, bezwarunko
wo będzie się żądać kompeten
cji i odpowiedzialności. Prezy
dent obiecał zastosować jak naj
surowsze środki dla przezwycię
żenia chaosu w sferze zarządza
nia państwem.

Premier A. Sleżevićius na za
kończenie narady odnotował, te 
problemy w rolnictwie i prze
myśle przetwórczym z braku e- 
konomicznie uzasadnionego 
kształtowania cen, piętrzyły się na 
przestrzeni kilku ostatnich lat i 
że te zjawiska kryzysowe nie są 
niespodzianką. Sytuacja jest do
statecznie wyraźna i rząd poczy
ni stanowcze kroki, aby ceny 
skupu oraz koszty usług prze
mysłu przetwórczego i przedsię
biorstw handlowych zostały zbi
lansowane jak najrealniej, a in
teresy konsumentów znalazły się 
pod ochroną. Nie oznacza to by
najmniej, iż rząd zastosuje na
kazy. Będziemy dążyli do uzgo- * 
dnienia interesów wszystkich za
interesowanych stron na takiej 
zasadzie, aby każdy podjął jed
nakowe brzemię, jakie dźwiga 
dziś Litwa. Kierowników, igno
rujących decyzje rządu, oczywi
ście, trzeba przywołać do porzą
dku. Kierownika^ Wileńskiego 
Kombinatu Mięsnego, który w 
trybie jednostronnym zezwolił 
na nieuzasadnioną podwyżkę 
cen swej produkcji, zaleciliśmy 
Ministerstwu Rolnictwa zwolnić 
z obowiązków.

Rząd nie będzie zwlekał z 
rozstrzyganiem powyższych ak
tualnych problemów.
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W  poprzedniej pracy ambasa
dor miał wiele kontaktów z Ro
sją, zwiedził ją wszerz i wzdłuż. 
Jest też przekonany, że w pracy 
dyplomatycznej dopomoże mu 
wrodzona umiejętność znalezie
nia wspólnego języka z różnymi 
ludźmi, niewpadanie w skrajno- 
ścL

R. Kozyrowicz urodził się 28 
stycznia 1943 r. w Trokach, jest 
Karaimem. Ukończył Wileński 
Instytut Inżynierów Budowla
nych, ma dyplom inżyniera-eko
nomisty. Pracował i kierował 
różnymi przedsiębiorstwami bu
dowlanymi, był przewodniczą
cym komitetu zaopatrzenia, mi
nistrem zasobów materiałowych. 
Zona — lekarz, syn studiuje w 
USA.

L. Balcerowicz w Wilnie
5 kwietnia prezydent Republi

ki Litewskiej Algirdas Brazauskas 
przyjął profesora ekonomii z 
Polski Leszka Balcerowicza. W  
spotkaniu uczestniczył ambasa
dor RP na Litwie Jan Widacki.

Profesor Leszek Balcerowicz 
jest autorem reformy gospodar
czej w Polsce, w rządach Tadeu
sza Mazowieckiego i Jana Krzy
sztofa Bieleckiego, był wicepre

mierem i ministrem finansów. 
Podczas spotkania z  Algirdasem 
Brazauskasem mówiono, jak mo
żna byłoby na Litwie skorzystać 
z polskich doświadczeń w zakre
sie reformy gospodarczej, zgro
madzonych podczas przebudowy 
struktury całej gospodarki, posz
czególnych jej gałęzi, zwłaszcza 
bankowości, rolnictwa, instytucji 
władzy.

- Gość spotkał się również z pre
mierem Litwy, frakcjami sejmo
wymi — ZPL, DPPL. Na Uni
wersytecie Wileńskim wygłosił 
wykład o przechodzeniu krajów 
postkomunistycznych na tory go
spodarki rynkowej.

NA ZDJĘCIU: spotkanie z pre
mierem Litwy Adoiiasem Sleie- 
Yi&usem.

Fot W. Gulewicz (ELTA)

Czysty czwartek-naprawdę czysty
Temat gorącej wody celowo 

wysuwamy na czoło notatki, 
zresztą został zainicjowany przez 
mera miasta Yytautasa Jasiuiai- 
tisa na wczorajszej konferencji 
prasowej, która była poniekąd 
historyczną — pierwsze spotka
nie z dziennikarzami miał nowy 
przewodniczący Wileńskiej Ra
dy Miejskiej Valentinas Sapałaś.

Zanim przejdziemy do spraw 
poruszonych, podamy najwe
selszą i najbardziej oczekiwaną 
przez wilnian wiadomość — te
mat gorącej wody. A  więc już 
we środę, 7 kwietnia wodę go
rącą otrzymają mieszkańcy Jtt- 
stynlszek, Wirszullszek, Poszy- 
laić, PUalte (Zameczka), Lazdy- 
nai, Zlrmunat Zwierzyńca, Cen
trum, Starego Miasta. W  czwar
tek wodę gorącą włączy alę w 
dzielnicach Szeszkine, Bałtupie, 
Jerozollmka, Santoryszld, Snipi- 
szkl, Karolinki, Nowe Mia
sto, Wilcza Łapa, Ponary, Nau- 
jinlnkai. W  piątek wodę otrzy
mają: Fabian Hz ki, Antokol, No
wa Wllejka.

Zostanie odłączona dla wszy
stkich dzielnic 13 kwietnia. Po
nieważ niektórzy będą skrzyw
dzeni (wodę będą mieli dwa dni 
krócej) kolejnym razem będzie 
włączona w odwrotnej kolej noś- 
cL

Tyle o wodzie. Może tylko je

szcze jedno zdanie, że tym ra
zem wygospodaruje się na ten 
cel 56 milionów talonów. Przy 
okazji przypominamy, że przed 
Bożym Narodzeniem (kiedy to 
prawie tydzień mieliśmy wodę
— wydatkowano na to 250 min 
talonów).

Zagadkę tych liczb obiecał w 
najbliższym czasie wyjaśnić dla 
wilnian mer miasta Vytautas Ja
si ulaitis, zaznaczając, że jeden 
dzień z gorącą wodą kosztuje 
Wilno 14 młn talonów (tylko!).

Wiele było pytań do dwóch 
gospodarzy miasta, a wśród nich 
dotyczące najbliższej przyszłoś
ci Rady.

V. Sapałaś. — Naruszeń w Ra
dzie i Zarządzie m. Wilna, jak 
udowodniła komisja Sejmowa 
RL, było bardzo dużo, ale to nie 
powód, żeby rozwiązywać Radę. 
Nie można stosować odpowie
dzialności zbiorowej, ale kon
kretnie karać tych, kto przy
czynił się do naruszeń.

O tym, że mer, który pełni 
obowiązki dopiero trzy tygod
nie nie siedzi bezczynnie, świad
czy np. chociażby taki fakt, że 
dziś zostanie zorganizowana na
rada z udziałem pracowników 
rządu, ministerstw, naukowców
— dotycząca rozwiązania prob
lemów energetyki, czyli już te
raz trzeba myśleć, jak zaoszczę

dzić paliwa na przyszłą zimę.
Niepokój u mera wywołuje 

„rynek" pod otwartym niebem, 
naprzeciwko dworca — zagad
nienie to trzeba w najbliższym 
czasie rozwiązać, bo wraz z 
nadejściem ciepłych dni miastu 
grozi epidemia.

Problemów jest mnóstwo, ale 
żeby je rozstrzygnąć, trzeba wie
dzieć od czego się rozkręcać, a 
więc na najbliższej, jutrzejszej 
sesji zostanie rozpatrzony bud
żet miasta.

Ale i dziś już jest jasne, te 
wiele spraw związanych z finan
sowaniem wymaga dogłębnej 
analizy, jak też każdy wilnia
nin powinien wiedzieć, ile i za 
co płaci.

Jak konsolidować Radę, jak 
odzyskać zaufanie wilnian,. co 
robić z inwestycjami zagrani
cznymi — to tylko część py
tań poruszonych na konferencji.

Vytautas Jasi ulaitis obiecał też 
zwrócić uwagę na fakt wywie
szek, reklam w stolicy w obcych 
językach, czyli o ile kiedyś kry
tykowaliśmy, że dużo rosyjskich, 
to dziś wpadliśmy w szał angiel
skiego, niemieckiego. Rzeczy te 
trzeba naprawiać.

Słowem — praca. O ile nie za
padnie inna, (tzn. rozwiązanie 
Rady) decyzja Sejmu. Chociaż 
byłoby to ogromnym błędem — 
bo trzeba dać szansę dla no
wych gospodarzy.

Helena GŁADKOWSKA

Na „Finnish expo 93“ czekają przedsiębiorców
Ludno w tych dniach w Wi

leńskim Centrum Wystawowym 
„Litexpo“. Szczególnie dużo wi
dać tu pici brzydkiej i młodzie
ży: przyciąga ich trwający sa
lon samochodowy.

Gorączka samochodowa trwa, 
a już gospodarze szykują pałac 
do nowej wystawy. Wczoraj 
odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona wystawie „Finnish- 
ezpo 93", która odbędzie się w 
dniach 21—24 kwietnia.

Jak zaznaczył dyrektor cen
trum Aloizas Tarvydaa będzie to 
informacyjno-komercyj ne przed

sięwzięcie i weźmie w nim udział 
przeszło 30 firm z Finlandii.

— Nam bardzo ważne jest na
wiązanie rzeczowych kontak
tów między przedsiębiorcami 
litewskimi i fińskimi — podkre
śliła dyrektor wystawy i właści
cielka jednej z firm pani Pirkko 
Erkkila. — Gospodarka fińska 
przeżywa głęboki kryzys, od
czuwa się nadprodukcja, panuje 
bezrobocie. Podobna sytuacja 
jest i na Litwie. Więc wspótoy- 

* mi siłami można łatwiej wy
brnąć z tego trudnego stanu.

Jak zaznaczyła pani Erkkila,

Finowie nie tyle są zaintereso
wani sprzedać własny towar, 
co poszukują możliwości współ
pracy, zakładania wspólnych 
przedsiębiorstw. Co oni planują 
przywieźć do Wilna? Będą wy
stawione tak wyroby przemysłu 
ciężkiego, jak i lekkiego, spoży
wczego.

Goście prosili dziennikarzy, 
aby pisząc o przyszłej wystawie 
podkreślić, iż strona fińska ocze
kuje nie biernych widzów, a 
ludzi mających własne propo
zycje współpracy.

Zygmunt WIRPSZA
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RnzDOrządzeniem prezydenta Republiki Litewskiej | 5 kwie- 
AndrikJs został mianowany doradcą prezydenta 

Republiki Litewskiej do spraw państwa i prawa.

NA RYNEK WYDAWNICZY WKRACZAJĄ NOWE TYTUŁY

W  marcu Zarząd Kontroli Prasy zarejestrował ponad 30 no- 
wvch wydań periodycznych, z czego 12 to gazety. W

czasie uklie  się magazyn dla dzieci, przemysłowcy otrzy
mała katalog przedsiębiorstw Litwy, Centrum „Aidas zacznie 
wydawać magazyn „Saugok sverkata", zaś Ministerstwo Oświaty 
l Kultury „Svietimo naujoves".

POLICJA W  MASKACH I Z PISTOLETAMI 
NA BAZARZE W  GARIUNAI

W  ubiegłym tygodhiu Sejm RL dyskutował nad stanem porządku
publicznego i stwierdził, że w Republice zatrważająco wzrósł 
stopień zorganizowanej przestępczości. Echem na zaniepokojenie 
społeczne i Sejmu była akcja policji na terenie znanego wileń
skiego bazaru Gariunai i na drogach dojazdowych, przeprowa
dzona w ubiegły piątek. . , ,  ,   «

Podstawowe uderzenie oddziału szybkiego reagowania „Aras 
było skierowane przeciwko zorganizowanym grupom przestęp
czym zajmującym się terroryzowaniem sprzedawców i wyłudza
niem haraczu. O planowanej akcji w przestępczym światku do
wiedziano Się zawczasu i policji nie udało się aresztować takich 
hersztów Jak „Małysz", „Udaw", „Baron". Aresztowano nato
miast „Barzda" i jeszcze kilkudziesięciu podejrzanych o „reket" 
lub kradzieże.

SPOTKANIA PREZYDENTA POLSKI

Prezydent Polski Lech Wałęsa przyj ął senatora Ryszarda Ben
dera ze Zjednoczenia Chrzęścijańsko-Narodowego — kolejnego 
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W  ten sposób 
skład osobowy rady już został sformowany.

Lech Wałęsa przyjął również Tadeusza Mazowieckiego, spe
cjalnego wysłannika ONZ do byłej Jugosławii. Na konferencji 
prasowej T. Mazowiecki powiedział, źe nie jest za interwen*^ 
ale również nie jest za tolerowaniem tego, co się. ,t«n dzieje. 
Wypowiedział się on za wzmocnieniem nacisku międzynarodo
wego stwierdzając, że to musi pokareć inicjatorom wojny, iż 
interwencja militarna nie jest wyk1 uczona.

J. A^DitOTTI — OFIARA MAFII?

Parlamer* włoski został wezwany przez prokuratora republiki 
do pozbawienia immunitetu byłego wielokrotnego premiera Włoch 
Julio Andreottiego. Wniosek prokuratora wiąże się z' prowadzo
nym śledztwem, które ma sprawdzić wiarygodność świadków 
obciążających Andreottiego. Były premier odrzucił twierdzenia, 
że był związany ze światem przestępczym twierdząc, że stał się 
ofiarą mafii.

TURCJA OGŁOSIŁA SANKCJE PRZECIWKO ARMENII

Turcja ogłosiła sankcje przeciwko Armenii w związku z  ofen
sywnymi akcjami podjętymi przez ten kraj w regionie Górnego 
Karabachu. Rzecznik rządu tureckiego oznajmił, iż wstrzymane 
zostały transporty żywności do Armenii przewożone drogą lą
dową przez Turcję. Przewidziane jest także kontrolowania sa
molotów ormiańskich. Prezydent Turcji udał się do Uzbekistanu, 
który jest pierwszym etapem jego podróży do 5 muzułmań
skich republik b. Związku Radzieckiego.

CZŁOWIEK ZE STYGMATEM ODWIEDZIŁ LITWĘ

Wilno odwiedził Georgio Bongiovanni z Włoch. Przed trzema 
laty otworzyły mu się na dłoniach rany. Sam G. Bongi ovanni 
traktuje to jako okazany mu znak Boży i odtąd życie swoje po
święcił krzewieniu wiary. Między innymi w poniedziałek spotkał 
się on w sali lektorium „Wiedza" z wilnianami.

Stygmaty są to znaki, znamiona, piętna klinicznie sprawdzial- 
ne. Mogą to być okresowe albo trwałe rany na ciele u osób, 
które rozpamiętują męki i rany Stworzyciela. Stygmatykami byli 
między innymi św. Franciszek z Asyżu i św. Katarzyna z  Sieny.

KWIECIEŃ „PRZYCZESZE" WILNO

Mer Wilna wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia kwietnia 
miesiącem czystości.. 17 kwietnia wilnianie są zapraszani do 
wzięcia udziału w pracach porządkowych na terenie miasta. 
Uprzątnięte zostaną brzegi W ilii i Wilenki, podwórka; niezabu
dowane tereny.. Wydział urbanistyki i architektury i państwowe 
przedsiębiorstwo „Komunalinis ukis" przeznaczą tereny, które 
zostaną zasadzone drzewami i krzewami dekoracyjnymi.

SĄD HONOROWY LUDZI W  MUNDURACH

Na zebraniu założycielskim wojskowych Litwy, które ódbyło 
się w Szkole Ochrońy Kraju, omówiony został statut Najwyż
szego Wojskowego Sądu Honorowego. Wybrano 11 członków 
sądu: przewodniczącym został pułkownik Algimantas Zabulionis, 
dosSbnaJóijjy mal ° r Henrikas Narściuhaś. Statut sądu będzie

Na podstawie doniesień agencji Informacyjnych, 
prasy | radia przygotował Józef SZOSTAKOWSKI

Dzis w  bankach litewskich
Litewski komercyjny „Vytls" 

<5JV): dolar —  491 (skup), 504
(sprzedaż), marka niemiecka __
301.80 (skup), 309.80 (sprzedaż), 
rubel rosyjski 0.50 (skup),
0.65 (sprzedał).

Wileński komercyjny: dolar__
<95 (skup), 503 (sprzedaż), mar
ka niemiecka — 300 (skup), 306

• 0.63(sprzedaż), rubel rosyjski 
(skup), 0.65 (sprzedaż).

Innowacji: dolar — 496 (skup), 
503 (sprzedaż), marka niemiecka 
— 297 (skup), 305 (sprzedaż).

Uetnvos verslas: dolar —  489 
(skup), 501 (sprzedaż), .marka 
niemiecka —  291 (skup), 298 
(sprzedaż), rubel rosyjski — 0.60 
(skup), 0.70 (sprzedaż).

„Plan Marshalla" dla Rosji
W  Vancouver w nied7/alę 

wieczorem zakończy! się (dwu
dniowy szczyt amerykańsko-ro- 
syjskl. Prezydenci B. Clinton i 
B. Jelcyn podsumowali wyniki 
rozmów na wspólnej konferencji 
prasowej.

„Udało nam się znaleźć w 
Vancouver wspólny język" — 
powiedział prezydent B. Jelcyn 
po zakończeniu spotkania z B. 
Clintonem. Kanadyjski szczyt 
zaowocował przedstawieniem 
przez Waszyngton pakietu pro
pozycji, pomocy gospodarczej dla 
Rosji, którego wartość ocenia się 
na 1,6 mld dolarów. Wartość tej 
pomocy jest zaskakująco duża, 
szczególnie, że jeszcze przed 
spotkaniem mówiło się o ame
rykańskiej pomocy rządu jedne
go miliarda i biorąc pod uwagę, 
że amerykańska pomoc zostanie 
udzielona w  przeciągu najbliż
szych 5 miesięcy.

Przyznane fundusze 932 min 
dolarów nowych kredytów i 690 
min dolarów — darowizna, zo
stały już zaaprobowane przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych. 
Tak więc ich realizacja może 
się właściwie rozpocząć ju* dzi
siaj.

Teraz kolejnym krokiem bę
dzie spotkanie „Wielkiej Sióde
mki" zaplanowane w  Tokio na 
U  i 15 kwietnia, gdzie zagad
nienie zwiększonej pomocy dla

Rosji powróci ze zdwojoną si
łą.

W  czasie dwudniowych, trwa
jących 7 godzin rozmów obu 
prezydentów poruszono około 50 
problemów, to jest więcej niż 
ktokolwiek oczekiwał. Prezydent 
Stanów Zjednoczonych podkreś
lił, że nie we wszystkich dzie
dzinach osiągnięto porozumienie, 
ale co ważniejsze, obaj prezy
denci zgodzili się, jak postępować 
w wypadku kwestii spornych i in
nych drażniących problemów w 
przyszłości. Mimo często podk
reślanego doskonałego zrozumie
nia pomiędzy Jelcynem i Clinto
nem rozmowy dotyczyły także 
drażniących spraw. Od zderze
ni?] amerykańskiej i rosyjskiełj ło
dzi podwodnej w ubiegłym 'mie
siącu poprzez sprawę ochrony 
rosyjskich mniejszości narodo
wych w  dawnych republikach 
Związku Radzieckiego, poprzez 
konflikt rosyjsko-gruziński, aż 
do zagadnienia wycofania wojsk 
rosyjskich z państw bałtyckich.

Mimo przyjacielskiej atmosfe
ry korespondenci zwracają u- 
wagę na rozbieżności w wypo
wiedziach obu prezydentów na 
temat dwustronnych stosunków 
handlowych.

Jelcyn oznajmił, że strona a- 
merykańska zobowiązała się ca
łkowicie usunąć ograniczenia po
wstałe po okresie zimnej wojny, 
na których mocy klauzula naj-

wyższego uh 
handlu z
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ZBOŻE ZNÓW PO PŁYN IE  DLA MOSKWY

pjGoTAW A. Przy okazji amery- 
kańsko-rosy j skich rozmów na 
szczycie w Vancouver, premier 
Kanady B. Mulroney ogłosił 
plan pomocy dla Rosji.

Kanadyjski projekt przewiduje 
zwiększenie pomocy o 160 min 
dolarów amerykańskich w okre
sie 5 najbliższych » lat Kanada 
potroi przede wszystkim war
tość swej pomocy technicznej i 
przyzna dodatkowo kilka milio
nów dolarów na fundusz doraź
nej pomocy humanitarnej za 
pośrednictwem Międzynarodowe
go Czerwonego Krzyża.

Tuż przed szczytem w  yan- 
couver Kanada oznajmiła ponad

to, że wznawia dostawy zbóż dc 
Rosji zawieszone od jesieni u- 
biegłego roku z powodu zwłoki 
w spłatach kredytu przez rząd w 
Moskwie. Kredyty te przyznane 
zostały jeszcze w okresie ist
nienia ZSRR. Obecnie .rząd w 
Ottawie stwierdził, że problem 
płatności został o tyle rozwiąza
ny, że Rosja może otrzymać w 
najbliższym czasie 0,5 miliona 
ton kanadyjskiej pszenicy, któ
rej transport wstrzymano kilka 
mięsięcy temu. Warto dodać, że 
na mocy zawartego w ubiegłym 
roku pięcioletnieigo kontraktu Ro
sja zobowiązała się zakupić w 
Kanadzie 25 min ton zbóż. Jed

nocześnie w ramach n*A 
gramu pomocy KuJ^I 
nuje 25 mhi dolni* 
zaqę różnych projftairf 
czących. młodzieży,

Jefli chodzi o pripj, 
technicznej, to p a jjJ  
angażują się |  
kiego systemu W ots l 
spółdzielni rolnyri OiT 
szczegóły tego ptojnaJ
B. Mulroney oodbisiJL 
powodzenie będzie 
postępów reform w j  
nych w Rosji i popadli 
go powinien udzielić 13 
nowi parlament t  m  
A lternatywą może być IM 
wrót do totalibips, L  
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JEDNAK WOJNA

SARAJEWO. Po odrzuceniu 
planu pokojowego przez bośnia
ckich Serbów w Bośni znów woj
na. Z oblężonych miast na 
wschodzie kraju trwa jednocze
śnie ewakuacja ludności muzuł
mańskiej.

Mimo presji światowej opinii 
publicznej i gróźb ze strony Ra
dy Bezpieczeństwa ONZ Serbo
wie nadal opowiadają się za 
zbrojnym rozstrzygnięciem spo
ru. W  końcu ubiegłego tygodnia

bośniaccy Serbowie odrzucili
plan Vance‘a Owena podpisany 
już uprzednio przez Chorwatów 
i muzułmanów. Zakładał on 
wstrzymanie działań wojennych 
i podział kraju na 10 autonomi
cznych prowincji Kilka z nich 
przypaść miało Serbom. Ustęps
twa te Serbowie uznali jednak 
za niewystarczające i w końcu 
tygodnia wznowili działania
zbrojne.

Tymczasem z oblężonych miast

we wschodniej Bośni afyl 
kontynuują ewafauq?ML 
muzułmańskiej. Jak Pjl 
poniedziałek przedstoraj 
ganizacji, tiężarówia* P  
już wywieźć około MjL 
muzułmanów. 
brenicy przyjeżdża poJf 
rówek z humanitarną P 
V  drodze powrotnej * 
się nimi kobiety, 
i chorych do 
lometrów muralmaiiWj 
ta Tuzla.

Jakiego Kościoła potrzebujemy?
W  dotychczasowej historii 

Litwy, Polski, Węgier, Czech 1 
Słowacji, Kościół Katolicki odg
rywał niebagatelną rolę. Dziś, w 
zmieniającej się sytuacji polity
czne] zmienia się też stosunek 
do Kościoła, jego miejsca w  spo
łeczeństwie 1 czekających go 
zadań. Niedawno na te temafy 
w warszawskim Klubie Inteligen
cji Katolickiej rozmawiali lide
rzy kilku stronnictw politycz
nych.

POTRZEBNY KOŚCIÓŁ 
MIŁOSIERDZIA

Aleksander Małachowski — 
reprezentujący lewicową Unię 
Pracy, zarzucił Kościołowi, że 
jest Kościołem walki, który swój 
język i praktykę ukształtował w 
czasach, kiedy był rzecznikiem 
oporu przeciwko władzy komuni
stycznej, a obecnie został zupe
łnie zaskoczony i nie jest przy
gotowany do pełnienia swej 
misji w nowej sytuacji. Stąd 
też niezwykła agresywność wie
lu księży oraz niebywały opór, 
gdy pojawiają się opinie kryty
czne o Kościele. Traktowane są 
one często jako ataki na Kościół 
— powiedział poseł A. Małacho

wski. Polskiemu katolicyzmowi, 
zarzucił koncentrację na obrzędo
wości, odejście od postawy miło
ści, ofiarności i wyrzeczeń.

Za największe niebezpieczeńst
wo, lider Unii Pracy uznał po
sunięcie tych partii chrześcijań
skich, które z elementów reli- 

-gii próbują robić testy na pat
riotyzm. „Dziś potrzebny jest 
nam Kościół dzieł wielkiego mi
łosierdzia, Kościół, który prze
ciwstawiłby się grząskości mo
ralnej naszego społeczeństwa. Na
tomiast niepokoi mnie taki Koś
ciół, który poucza premiera, kto 
ma być wojewodą, kto ma zos
tać posłem albo senatorem" — 
powiedział A  Małachowski.

OSTRZEŻENIE PRZED OSTRĄ 
'SEPARACJĄ

Kościoła bronił Aleksander 
Hall z prawicowej Konwencji 
Polskiej, który podkreślił wpraw
dzie, że Kościół ma trudności z 
adoptowaniem się do nowej sy
tuacji, jednak teza, że się zagu
bił i zagraża demokracji, jest 
niesłuszna.

Hall zwrócił uwagę, że oprócz 
polityków, którzy.zbijają kapitał 
na instrumentalnym wykorzysty

waniu Kościoła, 
którzy usiłują 
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JKL n  Krakowie i okolieach
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Ł i«b «  szerszym niż gmina, 
w! powstaną powiaty (od r. 
1 95 mają działać) przejmą część 
Kfjmkgi. Zaznaczę, że z chwi- 
f  powstania- powiatów gminy 
iicacą żadnych uprawnień i 

v finansowych. Powiaty 
3 przejmą zadania od ad- 
acji rządowej oraz pienią- 

I a przeznaczone na ich wyko-

i administracji rzą-

iHSrmiT MOZĘ POMOC 
DLA JITW Y

| tam pobyto w Krakowie 
Mar octów podwileńskich 

» zadomowiła się w hote

lu Małopolskiego Instytutu So- 
morządu Terytorialnego i Admi
nistracji. Gospodarze — pracow
nicy tej placówki, zwłaszcza p. 
Małgorzata DRUŻYŃSKA, służy
li im radą i pomocą, ule szczę
dząc czasu 1 wysiłków.

Z działalnością instytutu za
poznała „K. W.** Jego wicedyre
ktor Grażyna PRAWELSKA- 
SKRZYPEK:
*— W  roku 1990 została zało

żona Fundacja Rozwoju Demok
racji Lokalnej, która posiada 
szeroką sieć ośrodków w całej 
Polsce, ma kilka szkół samorzą
dowych, słowem, pracuje dla 
wspomagania idei samorządnoś
ci. Nasz instytut jest jednym z 
16 w Polsce, którego działalność 
jest skierowana na teren Mało
polski. Bardzo różne są te dzia
łania, głównie w zakresie for
mowania prawa, wpływania, po
magania w tworzeniu pewnego 
środowiska samorządowego, któ
re wywiera nacisk na to, aby 
ustawy przybierały kształt taki, 
jakiego samorządy oczekiwały. 
Zajmujemy się również różnego 
rodzaju konsultacjami dla gmin.

Sądzę, że moglibyśmy w pe
wien sposób pomóc samorządom 
na Litwie. Pokazać przede wszy
stkim jak organizować życie pu
bliczne, aby ludzie się poczuli 
swego rodzaju wspólnotą. Chcie
libyśmy zaproponować pełniejszą 
formę kształcenia samorządów, 
którą można by było zrealizo
wać na Litwie. Moglibyśmy ró
wnież pomóc (jeśli wyniknie ta
ka potrzeba) w powołaniu takiej 
instytucji, jak nasza, ponieważ 
dobrze ona funkcjonuje, pomaga 
samorządom. Musielibyście mieć 
własną kadrę ludzi, którzy, zna
jąc wasze realia, będą skierowy
wali samorządy na takie tory, . 
aby lepiej się rozwijały.

WOJT n a d  w ó j t a m i

Marek NAWARA, wójt gmi
ny Zielonki, prezes Stowarzysze
nia Wójtów, Burmistrzów i Pre
zydentów województwa krakow
skiego.

— Goszcząc w gminach woj. 
krakowskiego przekonałam się, 
że dobrze sobie radzą. Dlaczego 
więc wójtowie, burmistrzowie 1 
prezydenci miast postanowili się 
zrzeszyć?

— W  zasadzie o. tę samorząd
ność trzeba stale walczyć. Wal
czyć o tyle, że każdy, w tym 
administracja państwowa, . nie 
chce oddać jakby swych kompe
tencji. My sobie organizujemy 
tutaj życie zgodnie z Ustawą sa
morządową oraz aktami normaty 
wnymi, które porządkują obszar 
prawodawstwa w tym zakresie, 
co gmina może, a co nie może. 
Są jednak pewne obszary, które 
nie są szczególnie wymienione. 
Trudno powiedzieć w niektórych 
sprawach, czytając ustawodawst
wo, czy rzeczywiście jest to 
kompetencja wojewody czy sa
morządu. W  tym momencie na
stępuje jakby rozdżwięk, nikt 
tej władzy nie chce oddać. Wła
śnie w niektórych obszarach 
wymaga to rozwiązania proble
mu. Tym rozwiązaniem może 
być stworzenie pewnego nacisku 
na władze państwowe, które po
winny przekazać niektóre kom
petencje niżej. Mam tu na myś
li przede wszystkim kompetenc
je, dotyczące społeczności loka
lnej, konkretnego człowieka, 
które muszą być realizowane na 
dole, czyli bezpośrednio w gmi
nie.

— Jak wygląda mechanizm 
wywierania tego nacisku, który 
w pewnym stopniu realizuje kie
rowane przez Pana Stowarzysze
nie?

'.V— Stowarzyszenie jest ciałem 
pozaustawowym. Jest ono dob
rowolne, powiedziałbym, eksklu
zywne. Należą do niego tylko 
szefowie gmin (zastępcy już nie)

Niepełna statystyka
Przez cały kwartał H 

■ S H )  sprawozdanie za 
Ł " 110̂ v Soieamickim Re- 
R l f  Wydziale Statysty- 
B L  Podano je do pu- 
p g  wiadomości. Jak 

“ Słowniczka wy- 
H jjjBpa Raćkauskiene, 
Ł *  wsn wymagało 

S i  danych djob- 
K L * 1161*  i przedsię- 
■^u^j^wiaretw fermer- 

liczba znacznie

zamiast 20
S m o l n y c h  w  dru- 
B *3 b w *ir* u powstały 
■j#t znacznie ob- 

r r . 1 Produkcyjne. 
K f p  sprzedał pań-

I?| g U  57 5131 * tym baff- 
E ?  ̂  w S r  uzys- 

lecz w
Ek '“ ^ywidual- 

fakt. że 
sprzedano

4 i l p p l  o 41 proc.
“• A mięsa
‘ “omooli “ leszkańeV I 
| Y iz i ~~ *przedali 

, V  K**- ORólneir
| 1  w * v' f

*  statystyki 
B L .  *Praedanegol 

z 1 iwszczegół- 
*ra- 

mią-

JllU ’* IU
*i( ® °ku

^  E jSSSuH
N  "  tym
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bydła w spółkach zmalało o 
25 proc. Te wskaźniki wyra
źnie się nie zgadzają, ok. 25 
proc. bydła przecież padłoby 
z hraku pasz. Lecz „sekret" 
polega na tym, że sprawozda* 
nie statystyczne nie zawiera 
danych o  ilości przygotowa
nej słomy. Chociaż właśnie 
ona w ciągu całej zimy i 
szczególnie obecnie, wiosną, 
stanowi podstawę karmy by
dła. Po takiej paszy, jak wia
domo, nie należy spodziewać 
się dobrych wyników w  cho
wie bydła rzeźnego.

Brak nadziei na wzrost po
głowia bydła, nawet jeżeli 
pasze będą. Zbyt dużo zwie
rząt pada. Sprawozdanie za
wiera wskaźnik rocznego 
przyrostu cieląt, który- wyno
si 2,5 tys. A le za ten sam ok
res padło 2,2 tys. sztuk bydła 
rogatego. Padło też dużo trzo
dy chlewnej, której liczba o- 
bniżyła się o 55 proc. Go go
rsze, pogłowie bydła i świń 
obniża się nie tylko w spół
kach, lecz i gospodarstwach 
Łndywkiuahiych.

Szczególnej uwagi wymaga 
analiza sytuacji w gospodar
stwach fermerskich. Chodzi o 
to, że liczba ich w ciągu 1992 
nr. wzrosła prawie dziesięcio
krotnie, natomiast liczba by
dła — tylko 2,7 razy, świń 
-T- 2,1 razy. Więc nde jest 
przypadkiem, że fermerzy re
jonu sprzedają tylko 0,2 proc. 
mleka i 0,3 proc. mięsa ogól
nej ilości. Trudno więc zgo
dzić się z autorami sprawoz
dania, którzy twierdzą, że 
przyszłość należy do ferme- 
rów. Być może daleka przy

szłość, ale nie ta najbliższa. 
Statystyka nie przytacza li
czby hektarów przypadają
cych na gospodarstwo fer- 
marskie, a bez wielkości u* 
żyitków rodnych nie można 
wyciągać żadnych wniosków.

Tym niemniej. sytuacja 
rolnictwa w rejonie w da
nych statystycznych została 
w znacznym stopniu odzwier
ciedlona. Natomiast co się 
dzieje w  budownictwie, han
dlu, niestety, sprawozdanie 
nie wykazuje. Operuje się w 
•nim wyłącznie ogólnymi su
mami inwestycji kapitalnych 
i obrotu towarowego. Przy 
obecnych cenach są to og
romne sumy nie obrazujące 
realnego staniu. Podobnie 
jest w  sferze usług. Mówi 
się, że siedmiokrotnie wzro
sła liczba płatnych usług je
dnak widocznie ma sie na 
myśli, że za te same usługi 
ceny wzrosły siedmiokrotnie.

Co się tyczy płac zarobko
wych ludności rejonu, to na 
początku br. przy średniej 
płacy 5,6 tys. wyższe pobory 
otrzymywało zaledwie ; 38 
proc mieszkańców rejonu za
trudnionych w sektorze pań
stwowym. Liczba bezrobot
nych w  ciągu roku wzrosła 
18-krotnie. a z nich 61 proc. 
stanowią kobiety. Liczba 
miejsc pracy na giełdzie pra
cy w tym okresie zmniejszy
ła się z 78 do 14. Trudno 
spodziewać się, ,że przybę
dzie ich, gdyż 34 proc. no
wych spółek L przedsię
biorstw prowadzi działalność 
komercyjną, a zaledwie 10 
proc. wytwarza jakąś produ
kcję.

Piotr RYNGIEWICZ
Soleczniki

— wójtowie, burmistrzowie i 
prezydenci. W  Krakowie prawie 
wszyscy burmistrzowie, wójtowie 
łącznie z prezydentem miasta 
Krakowa zadeklarowali udział w 
stowarzyszeniu. Są to ludzie naj
bardziej zorientowani w tym, co 
się dzieje w gminach, znają kon
kretne uwarunkowania z konkre
tnym, problemem, które są tran- 
sponowane na stowarzyszenie czy 
jego zarząd. Zarząd wypracowuje 
jakieś stanowisko, podejmuje 
konkretną uchwałę. Jeśli ma to 
być stanowisko jeszcze mocniej
sze w odbiorze i znaczeniu, to 
zwołuje się walne zgromadzenie 
członków stowarzyszenia. Podej
muje się uchwałę walnego zgro
madzenia członków. Wówczas 
postanowienie jest bardziej u- 
wiarygodnione.

Mimo że stowarzyszenie jest 
ciałem dobrowolnym, nieustawo- 
wym, jednak ma swój odbiór w 
strukturach władzy. Przy dobrej 
współpracy z sejmikiem samo
rządowym można przeforsować 
pewne propozycje. Np. ostatnio 
naciskaliśmy mocno, bo admini
stracja państwowa, zlecając nam 
przed dwoma laty prowadzenie 
spraw z zakresu komunikacji, 
rejestracji pojazdów — chciała 
nam to teraz odebrać. Niby jest 
potwierdzające zarządzenie woje
wody, jednak, prawdopodobnie, 
już zmienił swe stanowisko. Za
łatwianie tych spraw ma nadal 
pozostać w gminach. Więc przez 
pewien nacisk można wywalczyć 
o co nam chodzi. Dopięliśmy 
swego, jeżeli chodzi o opłaty za 
energię elektryczną użytkowaną 
do celów oświetlenia ulic Są 
to-problemy tego typu, o któ
rych rozwiązanie musimy się bić.

— Zauważyłam, że samorządy 
woj. krakowskiego nie uprawia
ją polityki. Natomiast poświę
cają >się bardziej realizacji kon
kretnych Spraw gospodarczych 
oraz dotyczących mieszkańców. 
Czy stowarzyszeniu nie zagraża 
zaangażowanie się do polityki? 
* Oczywiście, pewne tenden
cje polityczne wynikają, one 
będą zawsze się rodziły. Jestem 
człowiekiem niezależnym, nie 
należę do żadnej pffrtii politycz
nej. Może dlatego, tak podejrze
wam, jestem prezesem stowarzy
szenia. Członków stowarzyszenia 
interesuje idea samorządności. 
My się określamy jako działacze 
samorządowi, którzy w jakiś 
sposób chcą realizować tę ideę.

Stowarzyszenie zabiera głos w 
sprawach wszystkich gmin, w 
sprawach przejmowania szkół 
podstawowych przez samorządy, 
kwestiach systemu organizacyj
nego, dotyczące całości ob
szaru, polityki regionalnej, ener
getyki, telekomunikacji, rozwoju 
infrastruktury w woj. krakow
skim.

— Czy stowarzyszenie ma 
zamiar nawiązać kontakty z nie
dawno powstałym Klubem Sta
rostów rejonu wileńskiego, a ta
kże ze starostami Innych rejo
nów podwileńskich, którzy też 
przymierzają się do stworzenia 
takiej organizacji?

— Sądzę, że Klub Starostów 
musi określić tswe kompetencje, 
cele statutowe, które będzie 
chciał realizować. Jeśli tego nie 
określi, więc trudno mówić o 
współpracy. Chcielibyśmy 
rozmawiać ze strukturami sfor
malizowanymi. Zaś te, które mo
głyby upolityczniać się w taki 
lub inny sposób, kształtować pe
wną politykę w tym kierunku 
czy innym — stanowią pewne 
niebezpieczeństwo. Wydaje się, 
że nie o to chodzi. Chcielibyś
my w zasadzie rozmawiać o idei 
samorządu, o konkretach; o dzia
łaczu samorządowym. Jest to 
jakby nowy zawód. Jest to kom
petentny działacz samorządowy,

który realizuje bezpośrednio spra
wy gospodarcze. A  to jest^naj
ważniejsze, bo ludzie potrzebu
ją mieć prąd, gaz, wodę, komu
nikację^ dobre drogi. To ludzi 
interesuje, oraz to, jak płacić 
za nie podatki. Jak najlepiej* 
więc trzeba gospodarzyć, aby te 
podatki racjonalnie wykorzystać.

U"nas co chwilę zmienia się 
ustawodawstwo, prawdopodobnie 
u was też. Więc wnioskujemy 
do ustaw: o wprowadzeniu in
nych zapisów, przybliżonych do 
życia, bo niektóre ustawy są 
martwe. Jakby porządkujemy ten 
obszar, bazując na doświadcze
niach, które mamy w codzien
nej pracy. Z polityki natomiast 
jakby wycofujemy się. Oczywi
ście, każda działalność publicz
na jest polityką. Jednak działa-  ̂
my bez deklaracji w lewo czy 
prawo, bo tutaj nie o to chodzi.

— Dziękuję za rozmowę.
(Dokończenie nastąpi)

Jadwiga BIELAWSKA
Wilno—Kraków

INFORMACJA Z KOMENTARZEM

Biuro Informacyjne rządu informuje, że w ostatnie* dniach 
znacznie wzrosły Ceny skupu mleka i bydła, zwłaszcza drpbtu. 
Nie Jest to całkowicie zgodne z podwyżką cen na skrbwce oraz 
wszystkie Inne zaajoby materiałowe. W  związku z tym bardzo 
podrożał nabiał, a zwłaszcza wyroby masarckłe.

W  komunikacie stwierdza się, że z uwagi na ciężką sytuację 
materialną wielu mieszkańców Litwy, rząd raz Jeszcze usilnie 
prosi producentów i  przetwórców surowca o kształtowanie real
nego poziomu cen 1 ich dynamity. Mają być one ustalane z uw. 
zględnienfiem realnych indeksów cen zajobów. W przeciwnym ra
zie rząd zmuszony będzie zastosować dyrektywne ograniczenie

Trzeba szukać kompromisów
O skomentowanie zaistniałej 

sytuacji korespondent ELTA Dal. 
nlus RućSnskas poprosił ministra 
rolnictwa Litwy Rimantasa' Ka- 
raziję.

—■ Sytuacja roln^ców jest o- 
becnie bardzo ciężka. Czekają 
,oni na wolne ceny skupu pro. 
dukcji, które nieustannie były 
powstrzymywane, gniotą ich mo
cno wtei‘ąż rosnące ceny paliw, 
nawozów, sprzętu technicznego i 
części zamiennych. Przedsiębior
stwa pngettwórcze nie rozliczają 
się za dostarczoną produkcję —r 
mleko, mięso, len-, ziemniaki. Do 
tego kręgu długów, uwikłani też 
zostali handlowcy, którzy z nie
zrozumiałych przyczyn od dłuż
szego czasu nie rozliczają się z 
przedsiębiorstwami przemysłu 
spożywczego.

Rząd Litwy wykonując uchwa
łę sejmową o pomocy rolnikom 
w okresie siewu wiosennego wy
asygnował 13 młd talonów. Ist
nieje jeszcze liczący 4 miliardy 
talonów fundusz wspierania gos
podarzy.

Nie wolno jednak tak nagle 
i- nie oględnie zwiększać cen sku
pu, całkowicie nie zważa się na 
interesy konsumentów. Godne 
potępienia jest postępowanie nie. 
których przedsiębiorstw przetwór
czych. Nip., Wileńskie Zakłady 
Mięsne jeszcze nie płacąc wyż- 
szefj ceny skupu już o 70 proc. 
podniosły ceny na swe wyroby.

(Na najbliższych posiedzeniach 
rządu zamierza się omawiać 
sprawy częstokroć niewspółmier
nie dużej rentowności przedsię
biorstw przemysłu spożywczego.
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O Koncepcji Oświaty na Litwie
I W  roku 1992 zespół nau- 

llteowców i nauczycieli pod 
[(kierownictwem Ministerstwa 
I Kultury i Oświaty Litwy op- 
f rac owal dokument pod tytu- 
| tem ,,Lietuvos Svietimo Kon- 
I cepcija" wydany w  postaci 
I broszury. Ówczesny mimi- 
fster D. Kuolys dokument ten 
126 listopada 1992 r. skiero- 
I wał do akceptacji do Sejmu 

do Rządu Republiki Litew- 
Iskiej. 11 stycznia 1993 roku 
I koncepcja ta została prze- 
| dyskutowana na specjalnym 
| posiedzeniu Rady Naukowej 
I Litwy. Zarówno Koncepcja 
I jak i dyskusja dotyczą 
I najszerszych warstw społe- 
I czeństwa, należy więc wy- 
I strzegąc się błędnych posu- 
I nięć. Uczestniczyłem w  dy- 
Iskusji i podaję na sąd opi- 
jn ii publicznej treść sweeo 
| przemówienia:

„Wysoka Rado) Proszę za- 
I stanowić się nad częścią 
I omawianej Koncepcji doty- 
I czącej oświaty mniejszości 
I narodowych. Przypuszczam,
I że spośród obradujących,
I dzięki swemu pochodzeniu 
li  doświadczeniu w  edukacji, 
Imam szczególnie wyostrzo- 
Ine wyczucie spraw narodo- 
I wościowych. Służę więc Ra
jdzie jako papierek lakmuso- 
I wy wskazujący, gdzie oma- 
I wiana Koncepcja zawiera 
| zasady a gdzie — kwas.

Część wstępna dokumentu 
Ina str. 5 zawiera ogólne god- 
I ne najwyższego uznania 
I stwierdzenie, że szkoła po- 
I winna pomóc wychowanko- 
I w i w  kształtowaniu posta- 
I wy „nie tylko konsumenta 
kultury ojczystej, lecz i je j 
twórcy, odpowiedzialnego za 
jej-rozwój i zachowanie toż- 

| samości".
Rozdział „Cele 1 zasady 

I edukacji" (str. 7) zawiera to
inę szlachetne sformułowanie: 
[„Narodowość" —  to zobo- 
I wiązanie wobec kultury Lit- 
I wy, troska o zachowanie jej 
I tożsamości i ciągłości histo

rycznej. Oświata. Litwy 
chroni 1 rozwija wielorodza- 
jową wzbogaconą a doś
wiadczenia mniejszości na
rodowych kulturę kraju".

Wydawałoby się, że te po
stulaty są szerokim oknem 
na horyzont oświaty. Jed
nakże rozdział dotyczący 
mniejszości narodowych (str. 
16) zawiesza zasłony. Jedno 
z ograniczeń poła widzełiia 
brzmi: „Na Litwie działają 
instytucje przedszkolne i 
...szkoły ogólnokształcące 
mniejszości narodowych, w 
których... część przedmiotów 
jest wykładana w  ich językb 
ojczystym". Powstaje pyta
nie: jaka część czasu ma być 
przeznaczona na nauczanie

D y s k u s j  a

w języku ojczystym? Jedna 
godzina tygodniowo —  to 
też część. Pytanie to nie jest 
retoryczne, ponieważ rów
nolegle wymieniony jest 
obowiązek nauczania w  ję 
zyku państwowym (litew
skim) i obcym. Moim zda
niem, szkoły mniejszości 
narodowej można nazwać in
stytucją oświaty, w  której 
większość przedmiotów i 
imprez pozalekcyjnych jest 
prowadzona w  języku tej 
mniejszości narodowej.

Drugie ograniczenie, w y
stępujące tylko w  części do
tyczącej oświaty mniejszo
ści narodowej głosi, ie  w 
szkołach mniejszości naro
dowych „mogą być używa
ne podręczniki zagraniczne 
zaaprobowane przez Mini
sterstwo Kultury i Oświa
ty".

Czyżby cenzurowanie pod
ręczników zagranicznych o- 
ttowiązywało tylko szkoły 
mniejszości narodowych? Je
żeli tak, to czym jest uza
sadnione takie zróżnicowa

Pomówmy raz jeszcze 
lo Olimpiadzie

IV  Olimpiada Literatury i Ję
zyka Polskiego przeszła już do 
historii. Dodajmy skromniej do 
— historii szkolnictwa polskiego 
na Litwie. Jest to jednak dużo. 
Tym więcej, iż te polskie olim
piady organizowane przez nasze 
ministerstwo z dużym rozma
chem, wpisują piękną kar
tę do historii szkolnictwa li
tewskiego również. Są gestem do. 
brej woli, szacunku dla naszej 
kultury. Wiłno zawsze byk> mia
stem wieki kultur i dziś we 
wspólnym wielogłosowym domu 
europejskim ta wielojrakość kuL 
tury jest bardzo ważnym czyn
nikiem współistnienia. Bez du
chowej przestrzeni kultury nie 
można istnieć, a przecież to ję
zyk, literatura ojczysta jest tym 
bodaj najważniejszym elementem 
kultury.

Pozwalam sobie przypomnieć 
te prawdy oczywiste oto dlacze
go: byśmy wszyscy razem jesz
cze raz uświadomili sobie wagę 
i znaczenie tej Olimpiady. A 
znaczenie to trudno jest prze
cenić. O wynikach Olimpiady 
już pisaliśmy. Podaliśmy też naz. 
wiska tych dziesięciu najlep
szych, a może ~— .tych, którzy 
mieli więcej szczęścia. W  tej 
chtaiU myślę jednak nie o nich, 
lecz o tych — a było ich wię
cej niż setka — którzy brali u- 
dział w Oliiripiad^ie poczynając 
od pierwszej tury. Przecież oni

— choć nie doszli do końca — 
wynieśli z tego bliższego i bar
dziej głębokiego niż szkolne ze
tknięcia się z literaturą ojczy
stą coś bardzo cennego, coś co 
ich wzbogaciło, choć może dziś 
nie każdy zdaje sobie z  tego 
sprawę. I dlatego jest rzeczą og
romnie ważną, by w każdej 
szkole ta Olimpiada była czymś, 
co się bardzo liczy —  żeby się 
do niej uczniowie szykowali na. 
leżycie, żeby uczestnicy —  nie 
mówiąc już o  laureatach —  by
li w jakiś sposób uhonorowani i 
znani w szkole. Chyba każdy po- 
lonista znajdzie swój własny spo. 
sób jak najlepiej to uczynić:

W  tym, że jurorzy mieli przy
jemność wysłuchać kilka bardzo 
dobrych i więcej niż kilka dob
rych odpowiedzi, niewątpliwie 
jest duża zasługa polonistów (co 
zresztą ocenił też między inny
mi konsulat polski na Litwie). 
Nawet jeśli nie wszyscy przygo- 

> towali uczniów do Olimpiady 
tak jak by się chciało, to zupeł
nie dobrze przygotowali ich z 
przedmiotu, który wykładają. 
Podkreślając ten fakt chciałabym 
jednak porozmawiać z Państwem 
o przygotowaniu do Olimpiady. 
Bo skoro Ministerstwo Kultury i 
Oświaty poświęca tej sprawie 

"tyle uwagi, (ipTzepraszam, ale pie. 
niędzy również sporo!), skoro 
wiele organizacji- na czele z Pol. 
ską Macierzą Szkolną całym ser.

nie? Czy nauczyciel jest 
wszędzie nadzorowany w 
części swej pracy dotyczącej 
wyboru podręczników i ksią
żek pomocniczych? W  Szko- 
oji, na przykład, nie ma ta
kiego nadzoru.

Wreszcie, ostatnie zda
nie rozdziału dotyczącego 
oświaty mniejszości narodo
wych (str. 16) stwierdza, że 
„z. inicjatywy mniejszości 
narodowych mogą być zakła
dane szkoły sobotnie i nie
dzielne". Czyżby, rzeczywi
ście można zakładać tylko 
szkoły sobotnie lub niedziel
ne?

Zasadniczy nacisk przedło
żona Koncepcja kładzie na 
INTEGRACJĘ dzieci i  mło
dzieży mniejszości narodo
wych do kultury Litwy. Po
stulat ten jest zarów|no w 
rozdziale 3, 4 (str. 16), jak i 
w  Programie (str. 42—43). 
N ie ma już mowy o  zróżni
cowaniu kultur, o  sposobach 
zachowania tożsamości*. Szko
ły  mniejszości narodowych 
podlegają administrowaniu 
Ministerstwa Kultury i Oś
wiaty. Stanowiły one i  sta
nowią dziś integralną część 
szkolnictwa Litwy, obowią
zują. w  nich te samie pod
ręczniki i programy naucza
nia. Akcentowanie inte
gracji w  tych warunkach 
jest niezrozumiałe, chyba że 
chodziłoby o  program asymi
la c ji

Ustawa Republiki Litew
skiej o  mniejszościach na* 
rodowych (styczeń 1991 r.) 
określa znacznie szersze pra
wa, niż omawiana Konce
pcja. O ile Koncepcja ma 
być obszernym źródłem 
przyszłych ustaw i aktów 
poustawowych, nie może 
ona być węższa od obecnych 
ustaw. Sejm i Rząd powinny 
by wykazać powściągli
wość wobec tego dokumentu.

Prof. dr hab.
Romuald BRAZIS, 

członek Rady Naukowej 
Litwy

Uczyłem się w  k o w ie fc ^ fS  
gimnazjum im A. Micki.

Kochani Przyjaciele! Pragnę z 
Wami, Drodzy, podzielić się wspo
mnieniami o Prywatnym Gimna
zjum Polskim im. Adama Mic
kiewicza w Kownie. Istniało ono 
Od 1919 do 1939 roku. Z tego 
9 lat we własnym gmachu przy 
ulicy Leśnej nr 1. Obecnie w 
tym gmachu także istnieje szko
ła, tylko z wykładowym języ
kiem litewskim. Jestem dumny, 
że miałem szczęście także się u- 
czyć w  tym gimnazjum.

Moc miłych wspomnień i dzi
siaj żyje w  mej pamięci. W  tym 
to właśnie gmachu mieliśmy swą 
kaplicę, w której odprawiane 
były nabożeństwa w  dni świą
teczne. Św. pamięci ksiądz Wot- 
łowicz, nasz kapelan* odprawiał 
nabożeństwo. Mój kolega Zyg
munt Rutkowski i ja , służyliśmy 
do Mszy św.

Cudowne to były czasy, o tak!
Gdy zostały nawiązane stosun

ki dyplomatyczne z Polską, to 
także poseł polski pan Charwat 
odwiedził nasze gimnazjum.

(Dzisiaj pozostały tylko miłe 
wspomnienia, które wyciskają 
łzę żalu i smutku, i dumy. Os
tatnio krążą pogłoski, jakoby 
mają być wznowione kursy ję
zyka polskiego. Oby to było pra
wdą. Miejmy nadzieję na lepsze 
czasy dla naszego gimnazjum.

Była także i czarna pi*™* 
wspomnień z .tych właśnie cza
sów. Przygotowywaliśmy się skła-

m
|§s matur* i 

°*wiaty ij®**.

<lzSce*y<* SS,
w°
“ gum, wny*?.SJJ 
wydaleni. Roj? ’5®!. *
m  i  i 
a wtedy *

,8|“ * "wSSS.
S S l  H  p o d d a ć  
mianowano tr*Jr* * 
g t i  pan El n S S s  
stało się naboE?!* 

wa*Ł byt 
wa wstąpieni, Z  *

stwo jednak 
«*»>: pozwolono „  
dać egzaminy »  
stwie Ofwiaty, 
tewskim. Ptou. v ,J ? l

TaUetoJak.*!
nienł*  1  ostatnie*, r j  
Polskiego im. A. 1 * 3  
Kownie. Polecam
za-wKe wiemy < 5̂  
ny *ta!y cr jW n łiT ] 
Chanego pisma.

Ewentualne honoriricsi 
naczam na prenumeruj) 
raM.  ̂ 't

Wasz szczery, K uM  
jacie! i czytelnik

Mleaysfanr SABUflf

OD REDAKCJI: Dziękujemy panu Mieczysławowi SnjJ 
za ciekawy list oraz miłe słowa pod naszym adresen.

Co się tyczy lennu z Języka polskiego, skpntikloinl*l 
w tej śpiewie z kjoMeń4dtai wyddajtea dą oiwfciy I sUil 
Niestety, kursów tałdrh wydział
U są, to jedynie płalnfe A  mole k f l i w M l  oddzUl ZPLtifl 
ten temat 0dt wlęcejt Cieszylibyśmy się, gdyby 
głos w tej spipwie.

Pana Mieczysławowi przesyłamy Jak n̂ jlepne 
wyibcy głębbłdej Naszej satysfakcji z 
nych nam Czytelników.

cem włącza się do tej sprawy, 
to chyba punktem honoru każ
dego polonisty, nie, przepra
szam, każdej szkoły na czele z 
jej dyrektorem powinien być u- 
dział ich wychowanków w Olim. 
piadzie.

Tak się składa, iż  miałam 
szczęście brać udział w pracy 
wszystkich czterech Olimpiad, 
mam więc skałę porównania, a 
i ze spostrzeżeniami niektórymi 
też się chcę z polonistami po
dzielić. -

•Pragnę też —- dla dobra* przy
szłej V  Olimpiady przekazać 
bardzo fachowe i celne uwagi 
jurorów, wykładowczyń UP pań 
Haliny Turkiewicz i Barbary

Dwilewicz. Końcowym akordem 
Olimpiady było spotkanie polo
nistów w Ministerstwie Kultury 
i Oświaty, podczas którego zo
stały omówione wyniki. Kapitan 
olimtptijfikiego okrętu pani Barba
ra Alicja Kosinskienć dokonując 
analizy wyraziła szczególne za
dowolenie, że w tym roku było 
dużo uczestników z rejonów, no 
i niektórzy świetnie się wyka
zali. (W  ubiegłym roku błysnę
ła Bożena Wiszniewska z Solecz* 
nik, w tym — Grażyna Żełudzie- 
w itz z Butrymańc). Przyjemną 
niespodziankę sprawiła też W i
leńska Szkoła* Średnia nr 5, któ
ra w poprzednich olimpiadach 
nie brała udziału. Obie przedsta-

w id e łk i lej \

iaigusgs r  I  

mieć wła®y*£*|4I« j  

warsztat, ® xrją I
zać znajo®0̂

(Dokoi

NA
dratowk*
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Barbary SYLWETKI
PEDAGOGÓW

l0sob na życie
i  „„siała zapisywać w

I 60 małnP°bić^^ ^ f e Iapon»ieć. Bo nie-

T#1* SEff* ^  " Woof L ’“ 'L «* r“™ieOć trudno — żartuje 
| » |!f^ K o »S > * len4- Ale tak

12, to **"̂ 1 Ma zresztą świetny 
J S  •* Sanie: owaia, że w Je] 
K i  drobnych. błahych,

*f jLwy, » « * “ ■ “ •
ŁA *J|Ć człowieka, by o nich

S C i  nani Barbara pracuje w 
fc* “ LTnarodowych Ministerat- 
l«“!|Sf*riaty. Pracujn tu pod 
I**1 ' pasa Vy«uta*a TołeikiM 

Kolesniko-wa, mająca 
&JT„Uadanie języka liteiw- 

< f^ ch  ale»ew*lch, Ona Ce- 
' '  kontoika sikół rosyjskich 

B ó » * *  polskimi szko- 
^JSrśeiu nk^ i tysiące pr<*- 
ł * ! ,  „pilice 1 tyfco 4 osoby.

lic na nudę po«kar*|cć nie 
*2 ^ . »wsre, ilekroć tu bywam 
'  t*K »i j«M* cłrwiką
“Z .  .  *up“  dzwonkiem tołe- 

B I Ai diiw Merze, tt niektórym 
1(d ołwiaty” wydaje się, że 

. j ,  jedna, na najwyżej dwie 
^ntai oirftewBkich...
*^rhratki pedagogów" i pani * 
Jn -  a y  to «ię da pogodzić? 
at I Me tylko dlatego, te pani 

ri|nc4e w sferze oświaty, ale dla- 
- t t  duszy jest nauczycielem.
(Ipiy nie byli ECTęśliwi, zadowo
lą co nam życie przynosi, zaw
itamy cbdeć otworzyć zamknięte 
ob minionego: Będziemy. Bo 
m pntsMt debrą i złą, kocha* 
B,Uóry mEąS j to co uniósł z nas 
iHejtko, o co stajemy się ubo- 
Sta dlatego pani Barbara tak chę- 
pa wdeaaą pamięcią do rodzin- 
ta ejnyskich i tej swojej szko- 
Mm mojej. Bowiem tu, w Ej- 
Ij Średniej otrzymała świadectwo 
M(i i ta jako młodziutka dziew- 

Êa< bś wykształcenia pedago- 
paaęia pracować podejmując je- 

■•“1U pedagogiczne (zaoczne) 
"•ki*. Pracowała najpierw jako 
ptoiej w grapach przedłuto- 
KteB w klasach początko- 
di i icnyjakidi. bo szkoła by- 

.  nikt z otoczenia pa-
ii. w h b  zadbaną, poigo-

domy^W się, jak by- 
P°d|̂ c tą decyzją — pra

cy i nauki zaocznej* gdy się serce rwało 
do życia studenckiego. Ale wiedziała, że 
trzeba pomagać rodzinie. Ojfciec zginął w 
samym końcu wojny, była taką ociupin
ką, że nie pamięta go nawet, w domu by
li jeszcze brat, babcia, a matka, nauczy
cielka klas początkowych, wiadomo, ile 
zarabiała. Ale to nie tak było, żeby szła 
do tej pracy z niechęcią w sercu. Od naj
młodszych lat wiedziała, że zawód nau
czycielski, to taki zawód, do którego się 
trzeba odnosić niemal z nabożeństwem. 
Tego szacunku zawsze uczyła ją matka pa. 
ni Irena Urbanowicz, nauczycielka Wiłkoń- 
sldej Szkoły Początkowej. Sędziwa pani 
Jrena do dziś nie może się pożegnać z 
kochanym zawodem i swoją szkołą.

— Pamiętaj, że nie tylko uczysz dziecko 
pisania i czytania. To jest rzecz najłat
wiejsza — mówiła matka. — Uczysz je 
jak żyć na tym kwiecie. A  to jest bardzo 
trudne, bo nie nauczysz słowami, a tylko 
własnym przykładem.

Zapamiętała. Ale zawsze miała wysoko 
rozwinięte pefczude estetyki, ze wszech 
sił starała się rozwijać je w dzieciach. 
.Widzieć piękno otaczającego świata, przy. 
rody, rodzinnego pejzażu, otoczenia. Ale 
nie tylko widzieć. Człowiek może to pię
kno pomnażać bib niszczyć. Okazało się, 
iż ten wybór nie jest taki łatwy. I że 
trzeba się nieraz wiele napracować, by 
mały Jaś czy Zosia nauczyli się cieszyć 
po prostu z tego, że coś ładnego widzą łub 
słyszą, że literkę ładną napiszą, że w  kla
sie jest czysto, że... Ach, tyle jest piękna 
na świecie...

Zeszyty uczniowskie zawsze sprawdza
ła z gumką w ręku, wycierając każdą 
plamkę, k*frte zabrudzenie. Uczyła w ten 
Sposób swoich uczniów porządku, odpo
wiedzialności za wszystko, co robią. Jej 
klaBa zawsze lśniła od białych kołnierzy
ków, kokard we włosach dziewczynek. Ale 
nie tyfco o  te zewnętrzne przejawy pięk
na chodziło. Piękno w pojęciu pani Bar
bary — to również pojęcie filozoficzne, 
to kategoria moralna, obejmująca zacho
wanie się człowieka, stosunki międzyludz
kie, harmonię wewnętrzną.

Mijały lata i ani się obejrzała, kiedy 
mimo obowiązków rodzinnych i maleńkiej 
córeczki Renaty zdobyła (i to z dobrym 
wynikiem) dyniom nauczycielki klas po
czątkowych. Poszły w niepamięć i tamte 
noce nieprzespane, i zmęczenie, ale nig
dy nie gasnącym światełkiem będą dla 
niej chwile kiedy zrozumiała, że te dwie 
siostTy, co to mają zaświadczenie, iż są 
opóźnione w rozwoju, zaczynają sobie 
dawać radę z  nauką. No i dały. I osiem

klas ukończyły, i rodziny założyły, i jak
że serdecznie ją teraz witają! Właśnie tu 
szczególnie potrzebna była ta znan*. z pe
dagogiki empatia, czyli zdolność wczuwa- 
nia się w drugiego człowieka, umiejęt
ność rozumowania na poziomie partnera. 
Chyba właśnie wtedy głęboko pojęła tę 
prawdę, że nauczyciel, jeśli chce osiąg
nąć sukcesy pedagogiczne i dydaktyczne 
musi bezwarunkowo akceptować ucznia 
takim, jakim jest, że dobrego stosunku do 
dziecka nie powinno nic zniszczyć.

Nadszedł jednak dzień, kiedy się mu
siała pożegnać ze Aronami rodzinnymi, 
ludźmi, u których zdążyła już zdobyć au
torytet (miała za sobą piętnastoletni staż 
fcracy) doskonałej nauczycielki. Z dużym 
uznaniem pisała o niej w gazecie inspek
tor rejonowego wydziału oświaty pani 
Danuta Obłaczyńska, miała nagrody, po
dziękowania za pracę od Zwierzchnictwa. 
Mąż otrzymał pracę i mieszkanie w W il
nie, wyjechali więc.

Rozpoczyna się drugi etap w jej życiu 
— praca w  Wileńskim Rejonowym W y
dziale Oświaty. Ten okres również wspo
mina z przyjemnością. Kierowała pracą 
klas początkowych, a więc tym, na czym 
się dobrze znała, co lubiła. Organizowała 
pracę pozaszkolną, konkursy na najlepiej 
urządzone gabinety, otwarte lekcje, wy
cieczki. Okazało się jednak, że z dorosły
mi nie jest wcale łatwiej niż z dziećmi. 
Trudno powiedzieć, co ją bardziej przyg
niatało: czy niski poziom intelektualny 
niektórych nauczycieli, czy elementarne 
niedbalstwo, lekceważenie swych obowią
zków. Gdy poznawała pedagogów z praw
dziwego zdarzenia, gotowa im była nie
ba-przychylić. Jako coś bardzo drogiego 
przechowuje listy dzieci, nauczycieli. Po 
jednej z wizyt nauczycielka i dzieci z Mi- 
ckuńskiej Szkoły Średniej piszą jej ser

deczny list. Pani Józefa Wołosewicz dzię-1 
kuje za uwagi „podane w sposób bardzo 
życzKWy, delikatny i inteligentny", a dzie
ci proszą, by jeszcze raz do nich przyje
chała. Hospitacja lekcji przez panią ins
pektor z  wydziału oświaty i praca kon
trolna, którą dała, stały się dla dzieci 
przyjemnym przeżyciem. Może dlatego 
dobrze tę pracę napisały?

Ale zaczęły się problemy. Nie potrafi
ła, nie chciała być pobłażliwa wobec lu
dzi, którzy zaniedbywali swoje obowią
zki. No cóż, czuty słuchacz sam w duszy] 
swojej dośjpiewa — to nie był najlepszy 
sposób na zdobywanie przyjaciół. Szczefl 
gółnie dotkliwie to odczuła przed’ trzema 
laty, kiedy stanęła przed wyborem — ob-| 
jąć stanowisko w Ministerstwie Oświaty, 
które jej zaproponowano, czy nie. Bo już] 
wiedziała, że niechętne jej osoby wyra 
biają opinię: „lala salonowa, z pewnością 
nic nie będzie robić". Nawet jej elegan
cja i aparycja stały się argumentem prze 
ciwko niej. A  przecież nie po różach sa 
mych miała życie usłane. Jednak z domu 
rodzinnego (stary i szanowany ród Olsze 
wskich już w XIX wieku znany był w 
Ejszyszkach) wyniosła przekonanie, że 
troski zmartwienia, a nawet choroby — 
to sprawy osobiste, a otoczenie ma prawo 
oglądać człowieka pogodnego, żyjącego 
w zgodzie z estetyką.

Najbardziej obawiała się... polonistów, 
czuijiąc przed nimi< jakiś respekt i... pewien 
kompleks. Nie miała przecież ukończonej 
polonistyki, a i studiowała również nie 
po polsku. Okazało się jednak, że właśnie 
ze strony polonistów doznała największej 
pomocy. Bardzo cieszy ją współpraca 
katedrą polonistyki Uniwersytetu Pedago
gicznego, Polską Macierzą Szkolną, Depar
tamentem ds. Narodowości 1 widu inny
mi organizacjami. No i właśnie tu bardzo 
się przydały jej organizatorskie zdolnoś
ci, umiejętność porozumienia się z inny 
mi, skupienie wokół spraw wartościowych 
ludzi, którzy potrafią i chcą pracować. 
Życzliwość, przychylność, dobry klimat 
leżeński w pracy są również czynnikami 
pozwalającymi spokojnie pracować. Nie 
ocenioną pomocą są pedagogiczne komis
je ekspertów z różnych przedmiotów, któ
re się zbierają co miesiąc. Tu się omawia 
i opracowuje programy, podręczniki, wspó. 
lnie się szuka autorów i tłumaczy pod
ręczniki. Nie byłoby prawdą stwierdzenie, 
że tu się rozstrzyga wszystkie problemy, 
Niestety, problemów w szkolnictwie 
Litwie jest bardzo dużo (a jeśli chodzi 
bazę materialną, to z każdym dniem wię
cej), nie wszystko też zależy od Minister, 
stwa. Jednakże fakt, że wydział mniejszoś
ci narodowych ustosunkowany jest 
polskich szkół z całym zaangażowaniem 
j życzliwością, pozwala wierzyć, że wspól
nie będzie się raźniej z tymi problemami 
borykać.

A  pani Barbarze życzymy na tej niwie 
jak największych sukcesów.

Łucja BRZOZOWSKA 
Fot W. Charta

[omówmy raz jeszcze 
[Olimpiadzie

ale
Prze-

S T N**e^iem po.

A ieden *

f e i

ła tak błyskotliwa jak na przy
kład Łucji* Czepulonis ze szkoły 
imienia Syrokomli, jednakże nie 
ulega wątpliwości, że wiele z 
nich wypadłoby efektow
nie, gdyby nauczyciel więcej z 
uczniem popracował. Bo — 
stwierdzam. to z ogromną przy
krością i prawdziwym zażenowa
niem — jak wynikało z rozmo
wy z olimpijczykami, udział nie. 
których polonistów w przygoto
waniu ich do Olimpiady był 
raczej symboliczny. Czasami og
raniczył się do pytania: jaki te
mat przygotowałeś? Są to może 
rzadkie przypadki, ale nie po
winno ich być wcale.

Niezwykle ważną sprawą, któ
ra w niemałym stopniu decyduje
0 wysokości punktacji* jest wy
bór tematu. Nie powinien prze
rastać możliwości ucznia, ale nie 
może też być banalny, oklepany.
1 jeszcze jedno — niech uczeń 
sam wybierze temat, a przynajm
niej autora, do którego jest za
angażowany emocjonalnie. Lite
ratura to nie algebra, tu nie mo
żna mówić beznamiętnym tonem, 
jak się mółwi o dwumianie New. 
tona! Literaturę i każde dzieło 
literackie trzeba przeżyć. Czy 
nasi uczniowie przeżywają je? 
Na pewno tak, tyle że nie zaw
sze mają odwagę uzewnętrzniać 
swoje uczucia, są skuci, spięci 
psychicznie. 1 tu potrzebna jest

pomoc nauczyciela - polonisty.
Proszę mi powiedzieć, jakie re

welacje kryje w sobie temat: 
‘„Nieodmienne części mowy*1, czy 
też „Odmienne części". Owszem, 
w obszernej pracy naukowej 
można z pewnością wiele cieką- 
wego powiedzieć na ten temat. 
Ale w ciągu 10—15 minut?

Bardzo ciekawy temat głębo
ko i  fachowo poruszyła podczas 
spotkania z polonistami pani Ha
lina Turkiewicz. Omawiała pra
ce pisemne uczniów. Niestety, 
w tym roku wybitnych nie by
ło, było jednak kilka naprawdę 
ciekawych i oryginalnych. To 
dobrze, że zainteresowanie olim
pijczyków wzbudziły takie tema. 
ty, jak interpretacja wiersza B. 
Leśmiana „Odjazd", czy też cy
tat z Miłosza o mowie ojczy
stej. Jednakie prace te wyka
zały — to również zauważyli ju
rorzy z Warszawy — ił  ucz
niom obce jest pojęcie „pod
miot liryczny". „Ja,ł w wierszu 
identyfikowane jest z autorem 
Nieobce są też pewne schema
ty myślowe — skoro odjazd, to 
z ojczyzny. N<v ale to może wi
na dotychczasowych programów 
szkolnych, gdzie niemal każdy 
twórca „za miliony kocha i cie
rpi katusze". No i uczeń szuka 
tych wartości ogólnonarodowych 
nawet tam, gdzie ich Wcale nie 
ma.

Leśmian to poeta międzywo
jenny, czyli dla naszych uczniów 
stosunkowo czytelny. Trudniej 
jest ze zrozumieniem, interpreta
cją i analizą współczesnej poe
zji. Pani Turkiewicz wygłosiła 
na ten temat bardzo ciekawy mi. 
ni-wykład. Rozlegały się jednak

ze strony nauczycieli westchnie, 
nia, iż przydałyby się jakieś spe
cjalne zajęcia czy wykłady c 
współczesnej poezji polskiej.

Jak wiadomo. Olimpiada skła
da się z dwóth części — pisem
nej i ustnej. Obie są oddzielnie 
punktowane. Ta pisemna uważa
na jest za „ważniejszą". I ci, 
którym się nie powiodło w pier
wszym dniu, nie biorą udziału w 
eliminacjach ustnych. Jednakże 
nauczyciele prosili, by wszyscy 
mieli możność uczestniczenia w 
Olimpiadzie do końca. Bowiem 
kilka uczestniczek, których ora. 
ce pisemne uzyskały mniej pun
któw, miały przygotowane świe
tne wypowiedzi ustne. Były og
romnie rozgoryczone, że nie mo. 
gły się popisać. Być może jest 
w tym wiele racji.

Przyznam, że jurorów nieco 
rozczarowały prace 'pisemne na 
temat mowy ojczystej (na pod 
stawie cytatu z Miłosza). Ow 
szem, ci, którzy pisali, wykazali 
się dobrą wiedzą o twórczości 
Miłosza (co też jest dużo), 
traktowali jednak ten temat w 
oderwaniu od siebie. A  tu prze
cież nie o Miłosza chodziło, lecz 
o każdego z nas. O to, jak każ
dy z nas powinien tę wierną 
mowę. ratować. Notabene, temu 
celowi służy i tę rolę pięknie 
spełnia właśnie impreza, która 
co roku „zestrzela myśli w jed
no ognisko i w jedno ognisko 
duchy" ogromny zastęp ludzi — 
na Litwie i w Warszawie, dokąd 
nasi laureaci co roku jeżdżą, by 
wziąć udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego.

Łucja BRZOZOW SKA I

Dziękujemy, 
panie Ronaldzie

Polska Maderz Szkolna na Lit
wie znów gości u siebie wierne 
go przyjaciela szkół polskich 
prezesa Fundacji „Więż" pana 
Ronalda Łanieckiego. W  wielu 
szkołach nazwisko to stało 
już synonimem bezinteresow
ności, szlachetności, szczodro
ści. Komputery, wideo, telewi 
zory, pomoce naukowe. Tym 
razem również nie z pustymi rę
koma przyjechał do nas pan 
prezes — przywiózł 76 kaset 
tematyce kilkukierunkowej: 
historii, literatury, plastyki* rol
nictwa. Kasety będą się znajdo
wały w siedzibie Macierzy, moż
na je Sędzię wypożyczać do og 
lądania.

Dziś prezes „Więzi", oczywi
ście w towarzystwie pani Tere
sy Sokołowskiej z Polskiej Ma
cierzy Szkolnej, bez której nic 
się ważnego w szkolnictwie pol
skim na Litwie nie odbywa, wy
jeżdża do Koleśnik z pięknym] 
prezentem dla szkoły — video r  
telewizorem 

Grupa młodzieży wileńskiej 
ucząca się w Supraślu, której I 
patronuje „Więź", otrzymała 2j 
miliony złotych jako stypendiuml 
Iza maj i czerwiec.
J polska Macierz Szkolna w 
[imieniu szkół i dzieci dziękuje 
prezesowi „Więzi" za pomoc, 
loplekę i serce. My również 
dziękujemy, panie Ronaldzie.

Inf. wŁ
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S mutek i zgroza. Odstrze
li wując się cofnęły się 
czasy t bolszewickie, ra

dośnie i śmiało nastąpiła e- 
poka Sajudisu. A  potem 
Sajudis dokonał niesłychanej 
operacji: sam powycinał niemal 
wszystkie funkcjonujące Jeszcze 
części mózgu. Tak oto pozostał 
nieuleczalny głupek: umyślnie
powycinane części Jul nie odro
sną, Jakkolwiek tego by się pra
gnęło. Zresztą nikomu na tym 
nile zalety. Głupek niemal zaw
sze Jest z siebie zadowolony.

Powoli, Jak gdyby z ociąga
niem z mroku zapomnienia znów 
się wyłaniają clenie przeszłości 
Nie tylko dymisjonowani genera
łowie czy też feldfeblowle par
tii Burokevićiusa. A  główne, te 
konsekwentnie powraca jut 
nieco zapomniana mentalność, 
percppcja świata. Właśnie stąd 
I smutek, 1 zgrtoza.

Zgodnie z  literą prawa Litwa 
jest niepodległą od końca lata 
1991 r. —  a więc już półtora 
roku. Jest to dostatecznie długi 
okres. Już można wyciągnąć su
rowe i  przykre wnioski. Refor
ma państwowa w ciągu roku, a 
tym bardziej półtora powinna 
dać wyraźne wyniki. Jeżeli 
więc wyników nie ma — to 
znaczy, że nie było też śladu 
żadnej reformy. .

Dlaczego tak-się stało? Dzi
siaj chcę sformułować i udo
wodnić pewne twierdzenie? 
Oczywiście — nie matematy
cznie, a tylko słownie. Dla udo
wodnienia twierdzenia potrze
ba dwóch dowodów. A  więc za 
mną. drogi czytelniku, weźmy 
się do społecznej matematyki! 
Raz jeszcze powtarzam: stan
wyjściowy —  koniec lata bądź 
wczesna jesień 1991 roku.

DOWÓD PIERWSZY. Stan wyj
ściowy Litwy był najlepszy spo
śród trzech państw bałtyckich.

1. Sytuacja energetyczna U l
wy była o wiele lepsza niż Łot
wy i Estonii. Jest to bardzo wa
żcie i istotne. Litwa jako jedy
na miała (i ma) siłownię ato
mową, a więc również nadmiar 
.energii elektrycznej. Litwa mo
gła energię sprzedawać, nato
miast Łotwa i Estonia musiały 
ją kupić.

Litwa jako jedyna miała (i ma) 
olbrzyma naftowego w  Możej* . 
kach, którego moc znacznie prze
kracza potrzeby kraju. Nasi są- 
siedzt wszelkie produkty ropy 
naftowej zmuszeni byli sprowa
dzać.

2. Położenie geograficzne Lit
wy jest najbardziej sprzyjają
ce, a infrastruktura była naj
bardziej rozwfnięta. Ani Łotwa, 
ani Estonia nie mają portu ta
kiego szczebla, co Kłajpeda. Są- 
siedzi nie mają takich lotnisk 
jak Zokniai. Sieć dróg na Lit
wie również jest najlepsza.

3. Sytuacja Litwy pod wzglę
dem wycofania wojsk rosyj
skich była (i jest) najlepsza. Na 
Łotwie było kierownictwo okrę
gu wojskowego, sztaby i  głów
ne siły. W  Estonii były co naj
mniej dwa strategicznie ważne 
obiekty wojskowe, co do któ

rych, jak się wydaje, do dziś 
nie ma ostatecznego porozumie
nia. Pod tym względem strategia 
wojskowa ZSRR dla Litwy o 
wiele bardziej sprzyjała.

4. Skład narodowościowy Lit
wy był (i jest) niewątpliwie naj
korzystniejszy. Jest to zbyt do
brze znane, aby trzeba było coś 
udowadniać lub podawać jakieś 
procenty.

Są tu tylko czteTy punkty. 
Można naliczyć ich więcej. Są
dzę jednak, że dla słownego 
udowodnienia pierwszego do
wodu 1 tych wystarczy. Toteż 
dalej.

DOWÓD DRUGL Dzisiaj stan 
Litwy jest najgorszy spośród 
trzech państw bałtyckich.

1. Państwo litewskie nie po
trafiło korzystnie sprzedać swej 
energii elektrycznej. Państwo 
nie potrafiło wykorzystać ol
brzymich mocy przedsiębior
stwa w Możejkach. To już kre-

Uwaga 1. Twierdzenie to nie 
zakłada, że najbardziej winni czy 
najważniejsi w  państwie są kon
kretni przywódcy. Nie należy 
przeceniać wpływu i potęgi jed
nostki.

Wszystko jest bardziej złożo
ne. WadUwy był sam tryb wy
boru władzy. Zachowała się 
wadliwa struktura zarządzania. 
Społeczeństwo, czyli ludzkość, 
nie była w stanie nadzorować 
swej władzy i zmusić do odpo
wiedzialności za swoją dzia
łalność. Nie uległ zmianie tryb 
stosunków międzyludzkich - — 
stosunki nadal pozostały socja
listyczne. Duży przemysł, zaso
by naturalne, energetyka nie 
poddane zostały nawet próbie 
realnej prywatyzacji. Wszystko 
to jednak nie obala, a tylko 
objaśnia i uzupełnia dowiedzio
ne twierdzenie.

Uwaga 2. Nie ma ludzi nie
zdolnych absolutnie do niczego.

Visokavićiusa trudno by było 
znaleźć odpowiednie zastosowa
nie. Cytat wieku:

„Jeśli jesteście obywatelem 
Litwy, oddychacie jej powie
trzem i jeździcie jej drogami, 
to musicie też uwzględnić inte
resy państwa i zastanowić się, 
jaka z was korzyść dla budżetu".

Człowiek głoszący taką kon
cepcję wątpliwe, czy znalazłby 
sobie odpowiednie miejsce w 
XX wieku. Gdzieś w średniowie
cznej Anglii baronowie potrafili ' 
nałożyć podatek na wodę źród
laną i w ogóle wszystko, ale 
powietrzu dali już sppkój. Jest 
to całkiem nowe słowo w dzie
jach świata.

Zatem litewskim mężom sta
nu nie brak umiejętności. Co 
prawda, nie wszystkim. Nie uda
ło mi się wyjaśnić, jakie umie
jętności posiadają była. minister 
finansów E. Kunevićiene, ..czy 
były wicepremier Z. Vaiśvila.

Litwo droga
tynlzm ekonomiczny: przedsię
biorstwo o takim potencjale 
dawało tylko straty. Niezbędny 
dla kraju terminal ropy nafto
wej dotychczas nie zastał zapla
nowany. Sądzić można, że jest 
to ' sprawka niesłychanej ko
rupcji: po prostu dotąd toczy s5ę 
walka interesów — kto z  socjali
stycznej budowy terminalu po
trafi najwięcej zarobić czy przy
swoić.

2. Rolnictwo zniszczone zo
stało bardziej, niż kiedykolwiek 
zniszczyła je  bolszewicka kolek
tywizacja. Już dziś na targach 
zaczyna znikać cielęcina, która 
przez dłuższy czas królowała: 
niemal wszystkie cielęta zostały 
wyrżnięte. „Nowa polityka rol
na" władz DPPL ogranicza się 
do krytyki byłej władzy óiaz 
powrotu czystego socjalizmu.

3. System pieniężny —  ogól
ny finansów i kredytów spostał 
podważony. Estończycy od daw
na mają całkiem znośną walu
tę. Łotyszom wiedzie się go
rzej, niemniej potrafili jakoś 
uporać się z inflacją. Sytuacja 
Litwy nie dość, że jest najgor
sza —  jest katastrofalna. W i
nowajcy tej sytuacji najspokoj
niej wycofali się. Nowy szef 
Banku Litewskiego już w  pierw
szym wywiadzie wy łuszczył ta
kie tezy, od których już nie 
smutek, lecz zgroza ogarnia.

Wyszczególniłem tylko trzy 
punkciki. W  moim przekonaniu 
całkowicie tego wystarczy dla 
drugiego dowodu. Mogę więc 
zatem sformułować i samo twier
dzenie.

TWIERDZENIE. Jut od końca 
lata 1991 r. kierowali nami (I 
nadal kterują) wyjątkowo nie
udolni ludzie.

Do tego twierdzenia z miejsca 
należy dodać kilka uwag.

Niektórzy przywódcy litewscy 
mieli zdolności —  tylko nie w 
sferze zarządzania.

Najlepiej w  tym wypadku po
dać konkretne przykłady. G. 
Yagnorhis w  pewnej sferze 
osiągnął najwyższy światowy 
poziom. Gdyby co cztery lata 
przeprowadzane były olimpiady 
demagogii —  mielibyśmy laurea
ta takiej olimpiady, a z czasem 
— nawet mistrza. Doprawdy 
szkoda, że nie ma takich olim
piad.

V. Landsbergis ma nieprzecię
tne zdolności kaznodziejskie. 
W  USA njp. są bardzo, popularni 
telewizyjni kaznodzieje. Słu
chają ich miliony ludzi1. Zara
biają miliony dolarów. V. Land- 
sbergis mógłby się podjąć tej 
funkcji na Litwie. Należałoby 
tylko podnieść nieco kategorię 
metafor i porównań. V. Land
sbergis jak dotychczas operuje 
postaciami' z baśni ludowych, 
przysposobionych dla uczniów 
klas początkowych: „raganele", 
„pamotes", „śunauja" („wiedźme- 
czki", „macochy*4, „psiarnia") 
etc. Chcąc zostać doskonałym 
kaznodzieją TV, należy szukać 
porównań w  biblii. Albo w  Kora
nie. Albo w  Talmudzie.

C. Jurśenas był niezgorszo- 
nym sprawozdawcą politycznym. 
Zawsze o wszystkim wiedział. 
Umiał (i umie) mówić. W  poró
wnaniu z  obecnymi sprawozda
wcami TV  C. Jurśenas jest o 
trzy głowy wyższym specjalistą. 
To jego żywioł. Innym żywio
łem C. Jurśenasa jest skrupula
tny nadzór nad różnymi regula
minami. A le przecież takich 
zdolności nie dość człowiekowi, 
który w  razie nieszczęścia samo 
przez się przejąłby stanowisko 
prezydenta!

Dla umiejętności bankowca R.

Ten problem pozostaje do zba
dania w przyszłości.

W e wszystkich krajach do 
władzy przychodzą różni ludzie. 
Nawet w najbardziej demokra
tycznym, liberalnym państwie 
mężem stanu może zostać zło
dziej, maniak seksualny czy 
ciężko chory. Nigdzie jednak 
(z wyjątkiem niektórych krajów 
afrykańskich), powiedzmy, mi
nistrem nie może zostać czło
wiek, którego współczynnik in
telektu wyraźnie nie sięga 
stu. Na całym święcie takim lu
dziom daje się mniej skompliko
wane zajęcia.

Powstaje więc naturalne py
tanie: dlaczego tak się dzieje? 
Wszak już trzecie wybory były 
demokratyczne. Ludzie dopra
wdy wyrazili swą wolę. Czyżby 
byli tacy głupi?

Ludzie bywają różni. Ale kie
dy stają się wyborcami', słu
chają, co mówią kandydaci. A  
kandydaci niemal zawsze kła
mią. Mówią, powiedzmy, tak:

—  Zwiększę pobory i zmniej
szę podatki. A  także obniżę ce
nę kiełbasy i  odbiorę pienią
dze od wszystkich przedsiębior
ców.

A  w rzeczy samej, gdyby ta
kiemu kandydatowi Wstrzyknąć 
narkotyk prawdy, powftiien by 
mówić mniej więcej tak:

—  Szalenie chcę trafić do Sej
mu, aby pokazać wielką figę wszy
stkim swoim kolegom z roku, któ
rzy 30 lat temu nazywali mnie 
Bałwanem lub Fajtłapą.

Jeżeli się któregoś z preten
dentów na wysokie stanowisko 
pyta, dlaczego się wyrzeka wy
nagrodzenia w  wysokości kilku 
tysięcy dolarów' w  zamian za 
to, aby za darmo męczyć się 
24 godziny na dobę, przyszły mąż 
stanu ze smutkiem odpowiada:
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PODIUM DLA. KOWNA

Kowno raz jeszcze potwierdzi, 
ło, że jest stolicą męskiej ko
szykówki na Litwie, gdyż na 
pierwszych tmzech miejscach za
kończonych minionej niedzieli 
65 basiketowych mistrzostwach 
republiki* znalazły się właśnie 
drużyny tego grodu. Złote me
dale w  sposób zupełnie bezdy
skusyjny wywalczyli koszykarze 
„Zalgirisu", którzy w ostatnim 
meczu pokonali „Atletas" — 
94:79.,

Znacznie bardziej dramatycz
ny był pojedynek o „brąz"1, w 
którym zmierzyły się kowieńska 
„iDrotó" i wileńska „Statyba". 
Ta ostatnia próbowała ratować 
honor stołecznego basketu. Nie
stety, nie udało się. Mecz w 
podstawowym czasie gry zakoń
czył się <remisem — 67:67. W  
dogrywce triumf święciła- nato
miast r.Drdhe"; zfwyciężając — 
75:73.

Teraz najlepszych koszykarzy 
'Czeka niezwykle ważny spraw
dzian* — udział w barażowym 
turnieju eliminacyjnym <Ło ko
szykarskich mistrzostw Europy,

których finały odbędą się latem 
tego roku w  Niemczech.

EKSTRAKLASA KOPIE

Piłkarze Litwy przeszli zupeł
nie niedaiwno na system rozgry
wek jesień — wiosna. W  ekstra
klasie w pierwszej odsłonie na 
jesieni ubiegłego roku najkorzy. 
stniej wypadła jedenastka pane- 
we£yskiego „Ekranasu” , która 
zgromadziła 22 pkt. Tyleż pkt 
zanotował też wileński „Zalgi- 
risM. Dalsza kolejność lokat 
przedstawiała się następująco: 
„Panerys1* WHno — 21 pkt, „Si. 
rijus** Kłajpeda — 18, „Banga" 
Kowno ■— 17, ROMAR Możejki 
—  14, „Aras** Kłaijipeda — 13, 
„Geleiinis vilkas** Wilno — 12.

ZJgodnie z regulaminem ta ó- 
semka z  wliczeniem jiuż zdoby
tych /punktów wiosną ma dwu- 
krotnie zmierzyć się systemem 
„każdy z  każdym**, by wyłonić 
zwycięzcę i zdobywców aWóch 
dalszych miejsc na podium.

Właśnie minionej soboty i nie- 
dzieli po zimowej przerwie roz
grywki w litewskiej futbolowej 
ekstraklasie zostały wznowione. 
Pierwsze koty za płoty przynio
sły następujące rozstrzygnięcia: 
„Ekranas" „Panerys** — 2:0, 
„Geteżinis YUkas" —  „Banga*1 — 
2:1, ,#SrrijjusM —  „Żalgi-ris" —

0:0.
W  najbliższym spotkaniu 8 

kwietnia „Geleiinis vilkas" po
dejmie na własnym boisku „Si- 
rijusa**.

MAŻUOLIS — PODWÓJNYM 
MISTRZEM USA

Radosna wieść dotarła ostatnio 
ze Stanów Zjednoczonych Ame
ryki. Otóż. w mistrzostwach tego 
kraju trenujący obecnie za ó- 
ceanem litewski pływak R. Ma
zu olis zdobył złoty medal w 
wyścigu na 100 m stylem dowol
nym, uzyskując czas —  49.80 i 
wyprzedzając dwóch znakomitych 
AmerykanóW J. Steela i  T. Pa
ce, a po czym triumfował też w 

' wyścigu na- 50 m z czasem — 
22.57. '

Wynik na 100 m litewskiego 
pływaka, który przed 4 miesią
cami' przybył do Stanów Zjedno
czonych, może imponować, al
bowiem jest 21 Tezultatem w  hi
storii wszechczasów na tym 
dystansie.

Sympatycy pływania pamięta
ją zapewne, że w roku 1988 
podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Seulu, startując w barwach re
prezentacji ZSRR Mażuolis zdo
był medal srebrny w  sztafecie. 
Potem jednak opuścił on tre- 
n’ngi, co automatycznie negaty

wnie odbiło się na wynikach.
Mieszkający obecnie w  USA 

pływak litewski marzy o obywa
telstwie tego kraju, aczkolwiek 
podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Atlancie zamierza reprezentować 
barwy Litwy. Podobnie też bę
dzie podczas tegorocznych mi
strzostw świata, jakie w dniach 
30 Hpća —  8 sierpnia odbędą 
się w  Anglii, a w  których R. 
Mażuolis naprawdę będzie miał 
wiele do powiedzenia.

ANGLICY AWANSOWALI

•Na zwycięskiej nucie zakoń
czyli wystąp w  hokejowych mi
strzostwach świata grupy „B" w 
Holandii reprezentanci Polski. W  
piątek pokonali oni Japonię — 
7:1,. a w  niedzielę z  identycznym 
wynikiem Zwyciężyli Holandię. 
Dzięki temu ostatniemu sukceso
wi biało - czerwoni zdobyli 2 
lokatę w mistrzostwach, wywal
czając „srebro* oraz zdobywając 
przepustkę do turnieju elimina
cyjnego przed Igrzyskami Olim
pijskimi w Lillehammer, jaki bę. 
dzie grany na jesieni br.

Pierwsze miejsce i zarazem a- 
wans do przyszłorocznych hoke
jowych mistrzostw świata grupy 
„A “  zdobyli hokeiści Wielkiej 
Brytanii, z którymi Polacy ■ prze. 
grali w inauguracyjnym meczu
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* « EuÎ S h i ludności, 
l i f ^ ,  oyla szlachta

^ u ,  0g| *un°-

li P^T-uch istniały pro- 
W Ł i e ,  w Wórych 

cale » t o »n k l

I  GrfonA W d“ “ - 
Mmo-wtau, Pod

z iw ie  W  niektórych
111 irincil otacŁta atano-
g S ^  licsfcy “ “ <**-
rJ\T Bretanii (szacuje 

*56 proc.) i n* PodIa- 
I ©  bertw przyna- 
tóredan olacheckich,
& ;  Uwałaty się one 

,jt  a  solu ipowmo-

< > .  i lak dużą ttczbą 
reneta zdawać sobie 
g f e  że Istniejące her- 
Mo v  pewnej mieize 
taroyc pohukiwanych

jafe>ak studia gę- 
€ można prowadzić w  

0itti archiwakie. Naj- 
mitym cugiem źró- 

"jtagi grodzkie i  ziemskie 
^  od XV do końca 
fjjttD. Wpisywano do 
Wkie dokumenty, które 

iposób uzyskiwały moc 
fy Konstytucja 3 M a- 
uiiccniła się dopiero po 
5 maja 1791 roku, kie- 

nUh wpisana do ksiąg 
miKwskidL 
nęcą 'pożądaną, że- 

Joc prowadzący poszu- 
księgach grodzkich

»* CZŁOWIEKA-  
*4 ARCYWA2NĄ

Ś na konferencji pra
li Fachu rządu przewód, 

fcjmowego komitetu 
i obywatela o- 

narodowościowych 
rj7_wflevićiua przed. 
'7 ®*0*  komitetu, poin- 

0 kalało ości komiłe-

®pracowuje nowe,
■ ^  Powieka i
fi-ra do
n 00 J*8°  pre- 

,pr7edst*wianie 
(« ^ >* ania między-fl|  1 WM\
ZIII ̂ o^eka i 

S ^ U e -

f c E f t  ’* * " •  Repu.
° i 4 i ^ tłfech p01'1-

 ̂ ustawa 
V i „  pt*wa ucho. ‘ 

¥f*pólnotach j

i
||- i*^u Ute-

» « J?  •ykrooen id  |
i S # . '  samowol- 

> k s  i N ?  totnie-
, i.Pt,Wołuie  się | 

V  'klop<^al3cych

S { S » | ,  fo w tek a ,

^ C ffiW cW ?.
. O sk iego . 

V >  *11“ "  odwie-

IB-TA|

i ziemskich z obszaru Litwy za
znajomili się z tzw. Kwerendą 
do Dziejów Wsi przechowywa
ną w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie. Kwe
renda ta przeprowadzona w la
tach pięćdziesiątych przez znako. 
mitych specjalistów, składa się z 
kartoteki, gdzie na każdej kar
cie umieszczono informacje (ro
dzaj i nazwa ksiąg, sygnatura, 
rok, karta lub strona) o okreś
lonym akcie prawym. Kartote
ka dzieli się na U działów.

Opracowanie podobnej kwe
rendy dia ksiąg grodzkich ii zie
mskich z  obszaru Litwy właści
wej znakomicie ułatwiłoby ko
rzystanie z nich także w celach 
genealogicznych.

Kontynuacją ksiąg grodzkich i 
ziemskich stały się akta nota
rialne.

Następnym typem akt szcze- 
golnie przydatnym do tego ro
dzaju badań były księgi para
fialne. Na obszarze Rzeczypos
politej zaczęto je  prowadzić od 
końca XVI wieku po uchwałach 
soboru trydenckiego (1545— 
1563). Rejestrowano w nich 
chrzty, małżeństwa i zgony.

W  zaborze rosyjskim w XIX 
wieku akta parafialne były po
dobnie jak i  w Rzeczypospolitej 
dokumentami urzędowymi (akta 
stanu cywilnego). Akta te stwa
rzają możliwo&ci poszukiwań ge. 
nealogicznych od czasów naj
nowszych do możliwie najdaw
niejszych. W  miastach, które są 
obszarami o dużej mobilności 
demograficznej, kwerendy ge
nealogiczne są bez porównania 
trudniejsze, niż w litewskich czy 
pddłaękich zaściankach szlachec
kich, które z pewnością zacho
wały podobny skład społeczny 
jak w XVH wieku.

(Bezcenną pomoc w badaniach 
genealogicznych stwarza zawar
tość archfwów rodowych ta
kich, jak np. dział V  (kores
pondencja) w przechowywanym 
w Archiwujp Głównym Akt Da
wnych tzw. Warszawskim Archi
wum Radzi*wiłłóW.

Wiele archiwów rodowych 
jest rozproszonych i  znajduje 
się w tzw. zbiorach archiwalnych 
(zbiór archiwalny w przeciwień
stwie do zespołu archiwalnego, 
który pochodzi z jednej kance
larii, jest produktem wielu kan
celarii — S. Z.) np. iw Zbiorze 
Aleksandra Gzołowskiego
(AGAD). W  zbiorze tym znaj
dują się fragmenty ArchSwów 
Rzewuskich i  zapewne Wiśnio- 
wieckich.

W  archiwach polskich znajdują 
się archiwa z Litwy. Np. w 
AGAD poza wspomnianym już 
Archiwum Radziwiłłów znajduje 
się Archiwum Tyzenhauzów czy 
Archiwum Piłsudskich . Ginato. 
witzów. Wiele archiwów rodo
wych z Litwy zostało rozproszo
nych i znajduje się w innych ar
chiwach. Njp. fragmenty Archi
wum Puzynów znajdują się w

Archiwum Lubomirskich z Ma
łej Wsi.

Po roku 1569 (unia lubelska) 
wiele rodzin litewskich osiedliło 

> się w Koronie i  ich akta zosta
ły wtpisane do ksiąg gipdzkięh 
i ziemskich starostw koronnych. 
Np. inwentarz pozostałości po 

jednym z biskupów wileńskich 
został wpisany do ksiąg grodz
kich lubelskich.

Bardzo moiiiwe, że wśród wy
pisów z ksiąg grodzkich i ziem
skich podlaskich dokonanych 
przez Ignacego Kapieę-Milewskie . 
go, a przechowywanych ytr 
AGAD znajdują .się akta litew
skie. Dokumenty te -w części o- 
publikował Zygmunt Gloger.

Szczególną uwagę należy zwró
cić na akta Trybunału Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w Grodnie 
’ (ćzy i  w jakiej mierze akta te 
się zachowały). Np. akta Trybu
nału Małopolskiego w Lublinie o. 
calały tylko w formie szczątko
wej.

Pewne znaczenie mogą mieć, 
o ile się zachowały, akta instytu
cji carskich powołanych do we
ryfikacji szlachectwa. W  zabo
rze rosyjskim taką instytucją 
była Heroldia Królestwa Pols
kiego.

Trzeba jednakże zdawać sobie 
sprawę, że atrybuty heraldyczne 
szlachty powstałe w XIX wieku 
w znacznej mierze miały charak
ter sztuczny. Np. Samuel Bogu
mił Linde wyfcrał sobie jako 
herb —  piórnik.

Rzeczpospolita Szlachecka w 
zasadzie nie znała tytułów. Tylko 
w wyjątkowych wypadkach Sejm 
nadawał lub zatwierdzał tytuły. 
Zatwierdzono m.in, tytuły ksią
żęce: Czartoryskim jako potom, 
kom Giedyminctwiczów, Czet Wer
tyńskim jako pochodzącym od 
Rurykowiczów oraz Ostrogsklm. 
W  roku 1764 nadano, tytuły ksią
żęce braciom Stanisława Augu
sta Poniatowskiego^ natomiast w 
roku 1775, na rożku ambasado
ra rosyjskiego, zdrajcy Adamowi 
Ponińskiemu.

Tytuły książęce posiadali tak
że: arcybiskup gnieźnieński i  
prymas (książę łowicki), biskup 
krakowski ^książę siewierski i 
Zatorski) oraz książę biskup war
miński sprawujący na Warmii 
władzę świecką.

Osobne miejsce zajmowały ty
tuły cudzoziemskie. Radziwiłło
wie w roku 1516 otrzymali od 
cesarza tytuł książąt Rzeszy, a 
w soku 1647 także Lubomirscy. 
W  roku 1633 natomiast podob
ny tytuł tym razem od papieża 
otrzymali Ossolińscy.

Dopiero w okre&e zaborów 
zamożna szlachta masowo otrzy
mywała od państw zaborczych 
tytuły zwłaszcza hrabiów ii ba
ronów. Wielu oficerów armii poi. 
sklej otrzymało tytuły od Na
poleona I.

Była to już jednak inna epo
ka.

Stanisław ŻYCIŃSKI

SPRAWY DAMSKO-MĘSKIE

Małżeństwo siedzi przy obie- 
dzie. Ona jest wyraźnie zdener
wowana, ale nic nie mówi.

—  Kochanie — mówi do niej 
mąż — widzę, że coś jest nie 
tak. Masz jakiś problem? Po
wiedz mi o nim. Przecież obie
cywaliśmy sobie, że wszystkie 
problemy będziemy mieli wspól
ne...
i-,.,— Rzeczywiście, mamy prob
lem — odpowiada żemą*— Przez 
nieuwagę otworzyłam list adre
sowany do ciebie. Jakaś Barbara 
zawiadamia nas, że zostaliśmy 
ojcem jej dziecka.

NASI MILUSIŃSCY

Lekcja biologii.
* — Jak się nazywa najwięk

szy zwierz, mieszkający w na
szych lasach? — pyta się pani 
Jasia.

— Dźwiedż.
— Chyba niedźwiedź?
— Jeśli nie dźwiedż, to ja nie 

wiem.
U LEKARZA

Lekarz do męża pacjentki:
— Nerwica pana żony to nic 

•groźnego. Może z nią żyć 100 
lat..,

— A  ja?

Z RÓŻNYCH SZUFLAD

— Ile trzeba wykonać ruchów, 
aby włożyć słonia do lodówki?

— Trzy: otworzyć lodówkę, 
włożyć słonia, zamknąć lodów
kę.

— A  ile trzeba ruchów, aby 
do lodówki włożyć żyrafę?
 Cztery: otworzyć lodówkę,
wyciągnąć słonia, włożyć żyrafę, 
zamknąć lodówkę.

— Kto pierwszy dobiegnie do 
lasu: słoń czy żyrafa?

— SJoń, bo żyrafa jest ciągle 
w lodówce-

Regina KULIKOWA

UKF 69.05

Radio „Znad Wilii" codziennie 
od 14.00 do 02.00 na częstotliwo
ści 69.05 MHz proponuje nastę. 
ipujące stałe pozycje programu:

Serwisy informacyjne: od 14.00 
do 24.00 co godzinę.

Przegląd prasy: 14.40.
Ogłoszenia reklamowe: 15.15/ 

16.15, 18.15̂  21.15.
Przegląd imprez kulturalnych: 

16.40.
Serwis sportowy: 15.40.
Wieczór w telewizji: 18.35.
Konkurs błyskawiczny: 18.40.
Dobranocka: 20.30.
Muzyczna noc: 24.00.
Zapraszamy również do słu

chania następujących progra
mów:

Wtorek, 6 kwietnia: 18.30 — 
Astrologia dla każdego. 23.10 — 
„Muzyka i coś więcejM.

Snoda, 7 kwietnia: 17.30 —
Gość studia. 21.30 — Styl. 23.10 
r— Portret artysty.

Czwartek* 8 kwietnia: 23.10 — 
Sekrety giwiazti.

Piątek, 9 kwietnia: 17.30 — 
Gość studia. 23.10 — Polska li
sta przebojów.

Dział reklamy Radia „Znad 
Wilii": 2019 VUnius, al. Laisves 
60, tel. 42-94-57.

UWAGA, AKCJONARIUSZE 
ZSA „BROLUAH

Informujemy, te się zmie
nił adres siedziby spółkL 
ZSA „Brolija** rozlokowała 
się pod adresem: Algirdo 19, 
gab. 402, 2009 Yłlnius, tel. 
63-22-09, 63-29-58.

„Brollja" w dalszym ciągu 
zwiększa kapitał zakładowy 1 
kontynuuje subskrypcję ak
cji.

Uprzejmie prosimy swych 
akcjonariuszy o odebranie 
tymczasowych zaświadczeń 
akcjonariuszy.

Zar ząd
(Zam. 1933)

Wynazy głębokiego współ
czucia Aleksandrowi ZYNDU- 
LOWI w tragicznej chwili ut
raty Matki — składają kole
dzy szkolni

DOPOMOGĘ 
w zarejestrowaniu przedsiębiorst
wa indywidualnego, zamkniętej 
spółki akcyjnej lub wspólnego 
przedsiębiorstwa. Pomogę w opa
tentowaniu znaku towarowego 
firmy.

Zwracać się: VUnius, 41-67-83, 
65-27-14. (Zam. 1887)

KUPUJEMY, SPRZEDAJEMY, 
WYMIENIAMY oraz SPRAW
DZAMY aparatem bankowym 
różnorodną walutę.

Zwifacać się: Yilnius, teł. 42- 
07-45. (Zam. 1902)

DROGO SKUPUJEMY 
CZEKI INWESTYCYJNE.

Sprzedajemy odkurzacze „Aud- 
ra-pufas".

Zwracać się: Vilnlus, ul. B. Rad- 
vilaites 3, IftokóJ 206 od godz. 
10 do 18, tel. 61-40-75.

(Zam. 1899)

SPRZEDAJEMY 

skórzane kurtki ze skrawków. 
Około 20 fasonów, rozmiary 46 
—56. (27—30 dolarów USA).

Zwracać się: VUn|mt tel. 76- 
82-19, 73-74-08. (Zam. 1904)

SPRZEDAM 

różne tureckie kurtki ze skraw
ków skóry (30 dolarów albo ta
lonami).

Zwracać się: Vilnius, teł.
75-88-21. (Zam. 1842)



.k u r i e r  W I L E Ń S K I " 6 kwietnia

T e l e w i z  j a
WTOREK, 6 KW IETNIA 

1TV

9.05 — Telegiełda. 9.15 ■— 01... 
02... 03. 9.45 — Studio sporto
we. 10.10—10.35 — Gest. 18.00
— Dziennik. 18.10 — Małym f 
dużym. 18.25 — Ciekawa eko
nomika. Japoński film dok. 19.00
— Dziennik (ros.). 19.10 —r Ka
ruzela TV. 19.40 — Film dok. 
z cyklu „Amerykańscy reżyse
rzy filmowi*1. 20.05 — Program 
gospodarczy. Troski i problemy 
kolei litewskiej. 20.30 — Dobra
nocka. 20.55 — Reklama. 21.00
— Panorama. 21.30 — Serial TV 
angielskiej „Miasto kapitału" — 
„Święto Dziękczynienia". 22.30
—  Sala baletowa. 23.15 — Dzie
nnik wieczorny.

T V  Litwy Wschodniej .

7.00 — Poranek z  TV (w jęz. 
•poi). 8,00 — Film a nim. 8.10 —  
W  studiu TV —  Pokój przyjęć 
samorządu (tel. 42-81-52).

Warszawa

10.00 — Wiadomogci. 10.10 —  
Mama i ja. 10.25 —~ Domowe 
przedszkole. 10,50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 — 
„Dwór w  Ulloa" (4 — ost.) — 
serial prod. hiszp. 12.00 —  Gieł
da pracy — giełda szans. 12.20 
—■- Przyjemne z pożytecznym. 
12.40 — Gotowanie na ekranie.
13.00 — Wiadomości. 13.15 —
17.00 — Telewizja edukacyjna.
17.05 — Dla dzieci-: „Tik-Tak"
17.50 — Muzyczna Jedynka.
18.00 — Teleexpress. 10.25 — 
„BH1 Cosby show" serial prod. 
USA. 18.50 — Automania' — 
magazyn motoryzacyjny. 19.10
— Odolańska 10 —  magazyn hi
storyczny. 19.40 — „ściśle jaw
ne** — wojskowy program pub
licystyczny. 20.00 — Wieczoryn
ka. 20.30 — Wiadomości. 20.55
—  7 minut dla ministra pracy.
21.10 — „Wszystkie drogi pro
wadzą do domu** (1) — fiłm oby
czajowy prod. włoskiej. 22.45 — 
Listy o gospodarce. 23.15 — 
Program rozrywkowy. 23.45 —- 
Wiadomości. 24.00 — Muzyczna

DROGO 
SKUPUJEMY 

CZEKI 
INWESTYCYJNE 

Płacimy od razu.
Zwracać się: Vilnius, Sa- 

wanoriu 65, gab. 202 w  
dolach pracy od 8.00 do 
17.00. Tel. 65-38-04, 65-38- 
56.

(Zam. 1892)

Po dobrym kursie 

SKUPUJEMY 
CZEKI INWESTYCYJNE

od wszystkich mieszkań
ców Litwy.

Zwracać się: Vilniusf uL 
Al. Juozapavlćiaiis lOa (da
wna M. Melnikaites), gab. 
101, tel. 35-31-24.

(Zam/ 1920)

PO WYSOKIEJ CENIE 
SKUPUJEMY 

CZEKI INWESTYCYJNE 
na Wileńszczyźnie.
Zwracać się: yilnius, Kalvari- 

Ju 62 (naprzeciw rynku), teL 
73-21-72 od godz. 0 do 17.

(Zam. 1926)

Jedynka. 0.10 — Rozmowy z
Nikodemem —  program redak
cji katolickiej. 0.50 —- Powrót 
bardów: wolny wybór. 1.20 —  
Już nowy dzień. 2.15 — : Teleki
no wspomnień: „Avatar, czyli
zamiana dusz" —1 film fab. 
prod. polskiej. 3.15 — Spektakl 
na bis: Adolf Nowaczyński: „O  
żonach dobrych i złych".

Ostankino

5.00 — Dziennik. 5.20 — Gim
nastyka poranna. 5.30 — Pora
nek. 7.45 — Firma gwarantuje.
8.00 —- Dziennik. 8.20 — W eso
łe nutki, 8.35 — Film anim. 8.45 
—  Film fab. „Po prostu Maria**.
9.30 — W  gmachu Sadowoje 
Koko. 10.00 — Talenty 1 w iel
biciele. 10.50 — Ekspres praso
wy. 11.00 — Dziennik. 11.20 — 
Film fab. „Nadmorski bulwar". 
.Ode. l  i 2. 13.30 — Film fab. 
* Wstrząs". 14.00 — Dziennik.
14.25 — Co nowego w  bizne
sie. 14.40 — Notes. 14.45 — 
Koncert. 15.20 — Szkic TV .
15.30 — Fiton anim. 16.00 Jaj 
Audycja  z  Penzy. 17.00 — Dzie
nnik. 17.25 — Międzypaństwo
w y  kanał Ostankino.. 17.50 — 
O pogodzie. 17.55 —r  Film fab. 
„Po prostu M aria". 18.40 M i
niatura. 18.55 —  Temat. 19.40

~ Dobranocka. 19.55 — Rekla
ma. 20.00 — Dziennik. 20.40 — 
Film fab. „Biały strój. **. Ode. 2.
22.00 — Program muzyczny.
23.00 — Dziennik. 23.25 — Ście
żka dźwiękowa. 23.55 — Klub 
L. 0.40 — Ekspres prasowy.

T V  Rosji

7.00 — Wieści. 7.20 — Rek
lama. Program. 7.25 — Czas lu
dzi interesu. 7.55 — Filmy anim. 
£1.15 — Chwila prawdy. 9.10 — 
Kr2. 10.55 — Film fab. „Wyg
rana**. 12.25 — Paralele. 12.40
— Kwestia chłopska. 13.00 — 
Nowości. 13.20 -— Reklama. Pro
gram. 13.25 ■— Stronice „Wie
czornego salonu". 15.00 — Tele
giełda. 15.30 — Dziennik. 15.45
— Studio „Wzrost". 16.15 
Kosmopol. 17.00 — Złota gałąź.
17.30 — Panowie, towarzysze.
17.45 — Godzina parlamentu.
18.45 — Co dzień święto. 18.55
— Reklama. 19.00 — Wieści.
19.20 — Reklama. 19.25 — Film 
fab. „Santa Barbara**. 20.15 — 
Galina — Lina. 20.45 — Kroni
ka latającego trójkąta. 21.00 — 
Cisi liderzy. 21.30 jr-r Tylko 17 
godzin i„. Meksyk. 21.55 ■— Re
klama. 22.00 — Dziennik. 22.20
— Mówią gwiazdy. 22.25 — Ka
ruzela sportowa. 22.30 — Peter
sburski balet. 23.10 — Jam.

ŚRODA, 7 KWIETNIA

LTV

9.00 —: Program. 9.05 — Sto
lica. 9.35 — Sala baletowa. 10.15 
—'i Fiłm fab. RFN z serii „Sta
ry". 18.00 — Dziennik. 18.10 — 
Fiton dok. 18.30 — Wideolisty. 
Angielski film dok. 19.00 — 
Dziennik (ros.), 19.10 — Serial 
TV „Sąsiedzi". 19,35 — Pod skle
pieniami- bazylik. 20.00 — Sto
lica. 20.30 -̂ r Dobranocka. 20.55
— Reklama. 21.00 —  Panorama.

21.30 — Film fab. „Krewni".
22.05 — Brzeg. 23.05 — Kon
cert. 23.15 —  Dziennik wieczor
ny. 23.30 — ,Po kolacji.

Warszawa

10.00 — Wiadomości. 10.10 — 
Mama i ja. 10.25 —- Domowe 
przedszkole. 10.50 — Porozma
wiajmy o dzieciach. 11.00 fer- 
„Wszystkie drogi prowadzą do 
domu" (1) — film obyczajowy 
prod. włoskiej. 13.00 — Wiado
mości. 13.15— 17.00 —  Telewi
zja edukacyjna. 17.05 — Sami 
o sobie —  magazyn nastola
tków. 17.50 —* Muzyczna Je
dynka. 18.00 —  Teleeżpress.
18.25 — „Szczęścia nie można 
kupić" (4) —  serial prod. kana- 
dyjsko-francuskiej. 19.15 — Stop
—  - magazyn ekologiczny. 19.35 
—r- LaboratoriuA: godzina stwo
rzenia świata. 20.00 — Wieczo
rynka. 20.30 — Wiadomości.
21.10 —>, Muzyczna Jedynka. 
21.15 — Studio sport —  liga 
mistrzów. 23.15 —  Wiadomości.
23.30 —  Reportaż. 24.00 —  Stu
dio sport 0.40 —  „Kobieta sa
motna" —  film fab. prod. pol
skiej. 2.15 — 'Już nowy dzień.
2.25 —r „Punkt widzenia" (2)"— 
serial TP. 3.15 —  Najwiękr-e 
wydarzenia XX wieku „Paździer
nik" (2) — film dok. prod. fran
cuskiej.

Ostanlduo

5.00 —  Dziennik. 5.20 —  Gim
nastyka poranna. -5.30 — Pora
nek. 7.45 — Firma gwarantuje.
8.00 —  Dziennik. 8.20 —  Film 
anim. 8.35 —  Fiłm fab. „Po pro
stu Maria- ; 9.20 — Film dok. 
U0.10 — Nas$. klub muzyczny.
10.50 —  Ekspres prasowy. 11.00
—  Dziennik. 11.20 — Film TV  
„Wyspa". Ode. 1 i 2. 13.30 —  
Filmy anim. 14.00 —  Dziennik.
14.25 — Rozmaitości. 15.10 — 
Notes. 15.15 —  Film anim. 15.45
— Dżem. 16.15 łflub-700.
16.50 — Technodrom. 17.00 — 
Dziennik. 17.25 —  Międzypańst
wowy kanał Ostankino. 17.50 —  
Abecadło prywaciarza. 18.00 — 
O ipagodzie. 18.05 — Film fab. 
„Po prostu Maria". 18.50 — Ak
torzy, aktorzy... 19.40 —  Dobra
noc, dzieci. 19.55 Reklama.
20.00 —  Dziennik. 20.40 — W er
sja TV. 21.20 — Piłka nożną: 
FC Goeteborg —  AC Milan.
23.20 —  Dziennik. 23.40 —  Pił
ka nożna. 0.30 — Ekspres pra
sowy.

DROGO
SKUPUJEMY

CZEKI
INWESTYCYJNE

Płęclmy od razu. 
Zwracać się: Vilnlus, 

Kudlrkos 8, tel. 22-31-70. 
w godz. od 9 do 13 1 od 
14 do 19.

(Zam. 1922)

W  różnych ilościach

SKUPUJEMY
miedź I jego złom.

Zwracać się: Vikiius, tel 74- 
29-61.

(Zam. 1913)

SPRZEDAJĘ 

działkę grantową (15 a) w 2. 
Riesze. Cena 3.700 dolarów.

Zwracać się: Vllnlus, tel. 75- 
.14-10.

(Zam. 1905)

SKUPUJEMY

metale kolorowe.
Zwracać się: Vilnius, tel. 63- 

22-51.
(Zam. 1869)

SKUPUJĘ

nikiel I pallad, mogą być uży
wane.

Zwracać się: Vllnlusf tel. 64- 
12-95, albo w godzinach wieczór* 
nych — 64-20-12.

(Zam. 1921)

FiriM N 2
Ję  kjii

* stale organizuje
korzystne dwudnlowe 3 

< podróże z noclegiem

DO POLSKI. 

Zwracać się: Vilnius, Stlmu 27-300 

Tel. 73-80-17, 73-80.5# 

Kaunas, tel. 20-09-14,

Zapraszam
DO FINANSOWEGO UDZIAŁU

we wspólnej działalności gospodarczej. 

Zapewniamy roczny dochód za: 

W KŁADY WALUTOWE -  40 proc. 

W KŁADY W TALONACH -  34 proc. 

Całą sumę i odsetki z zysku wypłacany, 

FIRMA BUDOWLANA „SMB".

Adres: Vilnius, J. Jasinskio 1, tel. 61.27-8*

Pulu

Polak 
z Australii, M
bez nałogów i  majątku, 

pragnie poznać uczuciową pa
nią do lał 35, «amntw  ̂ lob z 
dzieckiem — zdecydowaną 
na szybki związek i wyjazd. 
Będą brane pod nwagą tytko 
listy ze zdjęciem swoim 1 
dziecka. Zdjęcia powinny być 
całej sylwetki. W  przypadku 
dziecka konieczna jest zgoda 
notarialna ojca na wyjazd, 
na pobyt stały do Australii.

Listy tylko zwykłe, przesy
łać pod adresem:

Polska
PoznaA
ulica Łozowa 95 m 6 
Alan Paluch [Zam. 1916)

DROGO 
SKUPUJEMY 

TTEKT 
IN W E STYC YJN E  

Zwracać się: Vilnius 
(dzielnica N . Vilnla), Per- 
gales 33A, tel. 67-28-79. 
W  dniach pracy od Rodź. 
9.00 do 18.00, w  soboty 
od godz. 9.00 do 16.00.

(Zam. 1919)

Ekrany
MBNIUS -  „0>n J

no*d“ (Francja, dli 
18 lat). 6—11.04 o isi 
21. „Nuza blitGfc"
—11.04 o 1X501 rai 

AUSBA -  „GdyŁy,’j 
Indie) 6—11.04 «|M 
„Pechowi" (Fnncji ta 
— 11.04 o 10,30, 14* L  

DRAUGYSTE — Jw l 
cja, komedia) 6-11X1 
18.40. „Woju «  < 
(USA, łrynrm.) 6—lii 

PH8GAIE -  JUH | 
cja, erotyk, db 
1% 14, 16, 18,20.

Kalendariml
♦ Wtorek (6JV) jall 

1993 r. Do M n  itbj
dtH. \

• Znak Zodiaki - 1 
| Imieniny: Celestynâ

na, Wilhelma. i 
| Wschód Slota-•! 

chód — 20.05. 
godz. -25 min. L

* Kkiężyc. Petói -*| 
44 min.

Pogoda
Litewska Służba Hydrometeoro 

logiczna przewiduje na 6 kwie 
tnia zachmurzenie z przejaśnie 
niami, bez opadów, wiatr po fu 
dniowo . wschodni, umiarkowa
ny. Temperatura 9— 11 stopni 
ciepła.

W  ciągu następnych dwóch 
dni bez opadów, temperatura w 
nocy 2—6, w dzień 6— 11 stopni 
cieRla. •

KURIER
Wileński

Dziennik społeczno-polityczny 
Sejmu 1 Rządu Republiki Litew
skiej. Ukazuje się od 1 lipca 
1953 r.

N a s z  ad r e s :
Laisv6s pr. 60,
2019, Vilnlus 
Lietuvos Respublika

Kod 67218 
Cena 8 talonów.
W  Polsce — 1000 zL 
Zam. 1089
Nr rejestracji —» 322. 
Drukuje Państwowe 
Przedsiębiorstwo „Spauda"

T E L E F O N Y :  Redaktor —  42-79-01, zastępcy redaktora —  
42-79-04, 42-79-48, sekretarz odpowiedzialny —  42-79-49.

D z 1 a 1 y: państwa 1 samorządu terenowego —  42-78-63, ekono
miczny — 42-78-54, etyki, rodziny 1 prawa —  42-79-64, prawnik
— 42-75-76, szkolnictwa i młodzieży 42-79-73, 42-69-86, łyda 
politycznego —  42-78-81, ty da wsi — 42-79-68, 42-78-90, stołe
czny oraz aktualnośd — 42-79-77, handlu, usług 1 komunikacji 
-— 42-79-56, literatury i sztuki — 42-79-88, felietonów i sportu
— 42-90-63, listów —  42-69-65, komercyjny oraz organizacyjny 
:— 42-72-70, korespondend: na rejon wileński — 42-78-90, 
45-03-95, solecznlckl — 52-780, świędański — 44-21-46, trocki 1 
szyrwincki — 62-42-67, fotokorespondend — 42-90-81, tłumacze
— 42-90-60, 42-72-71, styllśd — 42-72-92, maszynistki — 42-77-72.

Redaktor Zbigniew 1

Usługi XEEO — 
nych dokumentów 
11 piętro, pokój H** 
do 17.00 w dniadl J

Biuro ogłoszeń 1 
sv*s 60, 11 piętro, V* 
lefon — 42-69-63.
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