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INFORMACJE
•w dniach 17-21 maja premier Adolfas Śleźevićius na czele 

delegacji złożył oficjalną wizytę we Francji. Był podejmowany 
przez prezydenta Francois’a Mitteranda oraz premiera Francji 
Edouarda Balladura.

•24 maja Związek Polaków na Litwie zorganizował pikietę 
przed Sejmem RL, protestując przeciwko nowej ordynacji wy
borczej, która eliminuje z wyborów samorządowych organizacje 
mniejszości narodowych.

•Najliczniejszą frakcję sejmowa posiada Demokratyczna 
Partia Pracy Litwy (DPPL) - 72 członków. Frakcja chrześcijań
skich demokratów liczy - 11, socjaldemokratów - 7, Związku 
Więźniów Politycznych i Zesłańców - 5, Związku Polaków na 
Litwie - 4, Partii Demokratycznej i Litewskiego Związku Naro
dowców - po 3 członków.

•Z oburzeniem przyjęto decyzję sądu, na której mocy człon
kowie przestępczej bandy „Centurionis” podlegają amnestii. Nie 
ma wątpliwości, że sądownictwo na Litwie jest coraz częściej 
przekupne. Struktury mafijne zdobywają znaczne wpływy.

•Halina Kobeckaite została mianowana nadzwyczajnym i 
pełnomocnym ambasadorem Litwy w Republice Estonii.

•Dwutygodnik „Znad Wilii” zaprezentowany został na 
XXXIX Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie - 
obok „Kuriera Wileńskiego” i „Magazynu Wileńskiego”.

•Zadłużenie przedsiębiorstw tytułem ubezpieczeń wynosi 
około 200 min Lt, co mniej więcej stanowi wysokość dwumie
sięcznych wypłat emerytur i innych zasiłków. -

•Japoński Fundusz dobroczynny „Sakasava” przekazał Mi
nisterstwu Zdrowia Litwy dar w postaci leków wartości miliona 
USD.

•4 samochody marki „Hyundai Sonata” rząd Korei przeka
zał w darze dla MSZ Litwy.

•300 tys. podpisów zebrali konserwatyści (Związek Ojczyz
ny) potrzebnych do referendum, które mogłoby przyjąć ustawę 
konstytucyjną o bezprawnej prywatyzacji, przywróceniu wartości 
wkładów i akcji oraz o naruszeniach praworządności.

•91 proc, uczestników sondażu na Litwie uważa, że w trak
tacie polsko-litewskim ma być odnotowane, że Wilno jest od
wieczną, historyczną stolicą Litwy. 74 proc, respondentów zaznac
zyło, że przynależność Litwy Wschodniej (Wileńszczyzny) w la
tach międzywojennych do Polski nie może mieć żadnych konsek
wencji prawnych.

•Liczbę budynków mających wartość zabytkową w Wilnie i 
nie podlegających prywatyzacji określono na 892 obiektów.

• W Swięcianach ukradziono tablicę pamiątkową z okazji 60 
rocznicy śmierci Żwirki i Wigury.

•Wirus HIV zarejestrowano u 22 mieszkańca Litwy, czte
rech już zmarło na AIDS. Przypuszcza się, iż liczba zakażonych 
może być nawet dziesięciokrotnie większa.

•Od 20 maja zaprzestano retransmisji audycji radiowych 
moskiewskiej rozgłośni „Majak”. Na tej częstotliwości zaczęła 
nadawać swe programy „Laisvoji banga” (Wolna fala).

•23 maja w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym odbyła się 
wileńska prapremiera „Ślubu” Witolda Gombrowicza (po rosyj
sku) w reżyserii Jacka Zembrzuskiego z Warszawy i przy znacz
nym wsparciu Polski. Na tę okazję z Paryża przybyła wdowa po 
pisarzu Rita Gombrowicz.

• 18 maja w odrestaurowanym Pałacu Chodkiewiczów przy 
ul. Wielkiej 4 otwarto Galerię Obrazów ze zbiorami, które ekspo
nowane były w Katedrze, kiedy utwrzono w niej muzeum.

•25-29 maja w Wilnie odbył się Festiwal Sztuki Żydowskiej 
Krajów Bałtyckich i Skandynawii,

•Spośród 78 chętnych na studia wyższe do Polski z Litwy 
zakwalifikowano 20 osób, jeszcze 6 będzie się uczyć w kolegium 
nauczycielskim.

•Konsulat RP w Wilnie przeka7.ał 40 magnetofonów dla 
polskich szkół na Litwie.

•Według niepełnych danych, w Wilnie nigdzie nie uczy się 
około 700 nastolatków.

•Ukazał się pierwszy litewski oryginalny „Słownik języka 
angielskiego”.
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VytaMas Martinkus, prezes Związku Pisarzy Litwy Romuld Karaś oraz Waldemar Smaszcz (na pierwszym planie) 
przed, składaniem kwiatów przy pomniku Adama Mickiewicza. l'Ot. Bronisława Kondratowicz

Spotkania poetyckie i nie tylko

MAJ NAD WILIĄ
Relacja z tego niezwykłego przedsięwzięcia zasługuje niewąt

pliwie na umieszczenie niniejszego artykułu na pierwszej stronie. 
Jest to też próba podsumowania imprezy, która odbyła się u nas 
po raz pierwszy. Wreszcie okazja, zmuszająca do poważnego 
zastanowienia się. Otóż poeci polscy z Wilna, a konkretniej Spo
łeczny Komitet Organizacyjny, doprowadzili do urzeczywistnie
nia swego dawnego zamierzenia - przeprowadzenia Spotkań Poe
tyckich, jakie otrzymały nazwę Maj nad Wilią. Pisałem o przygo
towaniach do imprezy w ostatnich numerach „Znad Wilii”, w 
dwutygodniku, który został też podstawowym koordynatorem 
przedsięwzięcia.

Spotkania odbyły się „zgodnie z planem”, staranne przygoto
wania, które zawdzięczamy wszystkim członkom Komitetu i 
sprawna organizacja pozwoliły treściwie wypełnić bogaty pro
gram. Większość sponsorów odniosła się do imprezy z życzliwoś
cią, co stworzyło możliwości jej pełnej realizacji.

A jednak... Jak to bywa w życiu, prócz satysfakcji nie można 
nie powstrzymać się od pewnych uwag. Zdaję sobie sprawę, w 
jakich żyjemy czasach, ale nie może nie dziwić obojętność niek
tórych naszych działaczy i całych organizacji, które przecież są 
powołane, żeby „nieść światło”, wspierać kulturę! O imprezie 
zawczasu mówiły afisze, większość działaczy została dodatkowo 
poinformowana telefonicznie. Brakowało i tych, którzy chodzą 
na początki imprez - żeby „się pokazać”, i tych, którzy z obowiąz
ku kronikarskiego, czyli dziennikarskiego powinni raczej bywać 
na tego typu przedsięwzięciach. Najbardziej zapracowana i zado
wolona z bogatego programu była... reporterka Polskiego Radia! 
Szkoda, bo więcej ludzi mogłoby się dowiedzieć o tej pięknej i 
pożytecznej inicjatywie i u nas. Wspominam o tym nie dlatego, że 
ubolewam nad nieobecnością ludzi zawodowo czy społecznie 
związanych z kulturą, bo i tak, nie patrząc na brak „reklamy” 
wszędzie na literatów czekano dość licznie i z niecierpliwością, a 
rozmowy ciągle się przedłużały. Piszę po to, żeby się zastanowić 
nad stylem pracy niektórych „kulturoznawców”. Jest nadzieja, że 
o imprezie będą opowiadać jej uczestnicy, bez względu na to, że 
może ktoś im zarzuci interesowność, bo są i poetami, i organiza
torami przedsięwzięcia. Po prostu owa anemiczność, a i pewna 
tendencyjność również, w dziedzinie kultury, jest niestety, odczu
walna.

A była to wspaniała impreza! Taka jest opinia gości, ocena 
miejscowych uczestników Spotkań. I choć zawarta w tym pewna 
doza komplementów i życzeń, również na wyrost, to Maj nad 
Wilią przyniósł wiele autentycznych wzruszeń. Nie chodzi tu tylko 
o poezję. W trakcie Spotkań przybliżyliśmy sobie wiele spraw, 
którymi żyją mieszkańcy podwileńskich miejscowości. Okazało 
się, że przy pomocy skromnych sił i stosunkowo tanio da się 
zorganizować prawdziwe Święto Piękna, które w sumie ogarnęło 
aż 9 miejscowości Wileńszczyzny, 6 szkół wileńskich i 3 uczelnie 
wyższe. W pamięci pozostaną chwile otwarcia Spotkań przy pom
niku Adama Mickiewicza, „Godzina u Wieszcza” z recytacją 
wierszy w podwórzu domu, w którym mieszkał. A Środa Literac
ka w bazyliańskich fnurach Celi Konrada?

Dźwięczały strofy po polsku, litewsku, białorusku, rosyjsku. 
Te same utwory, tłumaczone na różne języki, niekiedy sponta
nicznie, jak to uczynił Algis Kaleda, tłumacząc wiersz Jerzego
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Binkowskiego. Ileż wywiązało się dysku.sji, powstało nowych zna
jomości, narodziło się fascynacji naszym wielokulturowym tere
nem! Jednocześnie Spotkania miały wymiar nic tylko jaki.ś lam 
abstrakcyjny - sobie a muzom - tylko całkiem praktyczny. Były to 
dla młodzieży bowiem swoiste lekcje wychowawcze o potrzebie 
dobra w wiek wilczego rozpasania, o potrzebie obcowania z. pięk
nem. Były 10 rozmowy o tym, co ludzi łączy, a w ich toku czuło się 
tradycje Wielkiego fcięstwa Litewskiego. Nic z powikłaniem 
języków i kultur, losów ludzi i narodów, lecz z bogactwem prze
nikania twórczego dorobku „na styku”. Toczyły się spory o roli 
sztuki, słowa ojczystego, mówiono o poszanowaniu dla innych 
kultur. Gości z Polski, a i nas, różnojęzycznych mieszkańców tych 
stron, jednoczył zachwyt nad tą Ziemią w wiosennym rozkwicie 
przyrody.

O ile za imprezti „nie przepadali” ci, którzy ostatnio tylko 
koniunkturalnie wszystko Oceniają, to z radością muszę odnoto
wać, że zainteresowanie Spotkaniami P(x;tyckimi było duże. Nie
stety, nie mieliśmy możliwości fizycznej odwiedzenia więcej miej
scowości na Wileńszczyźnie, dokąd nas zapraszano, program był 
wypełniony całkowicie i nic posiadał żadnych „okienek”. Odłoży
liśmy więc te spotkania na przyszłość - a bardzo byśmy chcieli, 
żeby to była impreza kalendarzowa. Planujemy (xlwicdzić inne 
miejscowości, zrealizować wiele ciekawych projektów o charak
terze artystycznym (np. w powiązaniu z malarstwem czy muzyką). 
Z drugiej strony będą to zamierzenia bardzo konkretne, w jakimś 
stopniu „pozytywistyczne”. Bo czyż nic jest działaniem „od pod
staw” wysiłek społeczny inicjatorów i uczestników podobnych 
akcji?

Poezja, choć jest „nieopłacalna”, to jednak nie wymaga wiel
kich kosztów. Spotkania Poetyckie dzięki sponsorom udało się 
zrealizować przy dość skromnych środkach. Część z nich, które 
udało się zaoszczędzić, stworzy podstawę do wydania książki, 
almanachu, będącego pokłosiem Spotkań Poetyckich Maj nad 
łPi/iffZnajdą się w nim utwory uczestników imprezy w dwóch 
językach; po polsku i po litewsku (lub białorusku i rosyjsku).

Pożegnaliśmy Maj nad Wilią bogatsi o nowe doświadczenia. 
Już teraz wiadomo, że Wileńszczyzna w tym okresie, zielona i 
kwitnąca, stała się natchnieniem do nowych zapisów literackich. 
I to też jeden z pokłosia tej nowatorskiej imprezy.

Romuald Mieczkowski
przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego 

Spotkań Poetyckich Maj nad Wilią

Tylko do 10 czerwca trwa prenumerata 
na "Znad Wilii". Już jako tygodnik!

Pośpieszmy się!
Cena prenumeraty na II półrocze wynosi 10.38Lt, 

na 3 miesiące - 5.19 Lt. Nasz indeks 67248.
"Znad Wilii” - to niezależny punkt widzenia 

na sprawy, które nurtują wielu!
To też ciekawa lektura i pożytecz/ie inicjatywy!
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Zdaniem Czytelnika
Gratuluję zmian w piśmie. „Znad Wilii", to 

Czytelnicy i tradycje gazety, która się wpisała w 
polskie życie. Czytamy ją chętnie na cafym świe
cie. Wydaje się, że pracują w redakcji ludzie, 
którzy sercem związani z tym, co robią, nie zaś 
dla osobistego interesu, jak to czynią niektórzy.
Podobają mi się działy publicystyczne, redago
wanie informacji - krótko i dobitnie, co szczegól
nie cenne dla tych, którzy mieszkają 
Litwy. Interesują mnie wieści z parłamentu, stu
diuję vilniany.

Wydaje sit ' '

z dala od

. /ydaje się, bardzo ważnym działem byłyby 
artykuły opowiadające o życiu Kościoła na Lit
wie, w Połsce i na świecie. Przydałaby się chybaświecie. Przydałaby się chyba
taka informacja i Czytelnikom u ffkis, zawierają
ca może przegląd zagranicznych pism katolic-
kich, takich jak „Ossęrvatore Romano’ 
sku), kanadyjski „Pielgrzym”, „Tygodnii 
szechny ”. Talde publikacje byłyby pomocne rów-

” (po pol- 
'nik Pow-

nież i dla księży na Litwie.
Tak sobie rozważam, może jakąś powieść 

mtoglibyście drukować w odcinkach, no i poezję 
współczesnej To jest bardzo potrzebne,ponieważ 
o takiej twórczości dowiadują się roaacy w ró-o takiej twórcz 
żnych tcrajach.

dzo
Tyle, co sądzę o gazecie jako Czytelnik Bar- 
aużo pracuję społecznie, poświęcając wiele

czasu Towar^stwu Wspierania Kultury i Edu
kacji Polskiej na Litwie. Liczę na nawiązanie 
nowych kontaktów, kiedy gdzieś w połowie lipca 
przybędę do Wilna.

Nie wiein,

NA FESTYNIE W NIEMENCZYNIE
Już po raz szósty w Niemenczynie, który 

staje się w maju niekwestionowaną „stolicą” fol
kloru, odbył się VI Festyn. Kultury Polskiej w 
Rejonie Wileńskim „Kwiaty Polskie”.

Na święto przybyło 17 zespołów, które za
prezentowały swój kunszt. Zanim rózpoczęło 
się widowisko artystyczne, prowadzone ener
gicznie i z wdziękiem przez Annę Adamowicz, 
odbyła się połowa Msza św., którą odprawił ks. 
Dariusz Stańczyk. W Dzień Zielonych Świąt, w 
scenerii budzącej się przyrody i uśmiechającego 
się słońca, nabożeństwo obecni przeżyli w spo
sób niezwykle uroczysty i podniosły, tym bar
dziej że pięknie zabrzmiały pieśni liturgiczne w 
wykonaniu „Wileńszczyzny”, chóru szkoły mu
zycznej z Ejszyszek. Wszyscy uczestnicy święta, 
razem z licznie zebraną widownią odśpiewali 
„Abba Ojcze”.

Równolegle do występów wokalnych i ta
necznych trwała wystawa rzemiosła ludowego. 
Można było nabyć wyroby z drzewa, obrazy, 
palmy wileńskie. W tym roku nieco mniej niż w 
latach ubiegłych. Obecni byli ze swoimi wyroba
mi najwytrwalsi.

Na festyn przybyło wielu gości. Byli kierow
niczy pracownicy Ambasady i Konsulatu RP, 
goście z Polski, miejscowi działacze. Mer Nie- 
menczyna Mieczysław Borusewicz wyraził 
wdzięczność Irenie i Bolesławowi Dolińskim, 
dzięki którym w miasteczku stanął posąg Matki 
Boskiej. Tradycyjnie przybyli tu przyjaciele z 
Ełka, delegacje z Gołdapi i Siemiatycz, artyści z 
Mrągowa.

Myślę, że warto wymienić wszystkie zespoły, 
które wzięły udział w tym pięknym święcie. Były 
to: „Wileńszczyzna” (Niemenczyn), „Boro-
wianka” (Czarny Bór), .Ejszyszczanie”,
„Kwiaty Polskie” i chór szkoły muzycznej (Ej- 

Zbigniew Szymborski szyszki), „Jezioranka” (Pikieliszki), „Kapela

* * *

Toronto, Kanada

co należy zrobić, żeby wpłaty na 
Znad Wilii” w Polsceprzyjmowa-prenumeratę „Znad..............

' no bez przeszkód. Trzykrotnie „ 
I niądze i niczym bumerang wracai

Polsce przyj, 
tie wpłacatevpłacatem pie-
___ iły one z aanc 

tacją „działalności gospo'd.arczej nie prowadzi”. 
Dziwi, że nie można w Polsce uruchomić nor-

tno-

malnego konta.
A teraz o czasopiśmie. Proszę się zastanowić.

czy nie celowe byłoby wprowadzenie rubiyki 
„ Odpowiedź Redakcji . Sądzę, że na pewno wiele 
osób mogłoby poruszyć bardzo ciekawe tematy.IZO ciekawe tematy.

przy okazji móże dałoby się załatwić część 
iblemów, jakie nurtują czytelników.
Mam nadzieję, że opisane na początku pro

blemy da się jakoś rozwiązać.

a i 
proi

Sylweriusz Żak 
Wołomin, Polska

Pracuję nad Słownikiem
Pisarzy Wileńszc^zny

Kaziuka Wileńskiego”! „Malwy”(Mickuny), 
„Kotwica” (Kowno), „Mejszagolanie” i „Le
genda” (Mejszagoła), „Mościszczanka” (Moś- 
ciszki), „Niemieżanka” (Niemież), „Rodzinka” 
(Ławaryszki), „Sużanka” (Sużany), zespół 
szkolny z Pogir. Większość nazw, jak widać odz
wierciedla strony, gdzie działają zespoły ludowe.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje „Wi- 
leńszczyzna”. Po dłuższym tournee po Wielkiej 
Brytanii i innych krajach zespół wystąpił w całej 
gamie barw, czuło się szlif artystyczny i rutynę. 
Nic dziwnego, że został przyjęty oklaskami, zre
sztą braw nie szczędzono nikomu, tym najm
niejszym artystom, jak też seniorom. Ciepło zo
stał też przyjęty występ kapeli podwórkowej 
„Zgrana Paka” z Mrągowa. Mrągowianie przy
byli nie tylko z muzyką, znani oni z działalności 
dobroczynnej na Wileńszczyźnie. Tym razem 
dostarczyli dla Domu Dziecka w Podbrodziu 
słodycze, jak też różne wyroby Spółdzielni Mle-

Kiedyś nabywałem Wasze pismo w kiosku, 
gdzie miałem teczkę na „Znad Wilii”. Szkoda, że 
teraz ta forma zdobycia pisma nie sprawdza się. 
Takich jak ja, chętnych czytania dwutygodnika 
wileńskiego jest więcej.

Interesuje mnie jtobkie życie literackie Wilna 
obecnie. Siedzę, co o tym pisze się w prasie pol-

Chcesz zarobić - zgłoś się do
11 Znad Wilii"!

sldej, znam utwory poetów wileńskich, zaś ak
tualnie pracuję nad Słownikiem Pisarzy Wileń
szczyzny. O ewentualnej selekcji zadecyduje za
mawiający - czyli „Zeszyty Literackie”. Ważne są 
nazwiska osób, mających co najmniej jedną 
książkę indywidualną lub coś ważnego w aorob-książkę indywidualną lub coś ważnego w 
ku (np. publikacje w „Twórczości” lub innych 
fachowych czasopismach i edycjach).

Bardzo żałuję, że z bardzo poważnych powo-

Jeśli masz czas, zastanów się nad naszą 
ofertą. Redakcja zatrudni kolporterów 

pisma. Jest to zajęcie nie do odrzucenia 
dla emerytów, okazja dla uczniów, 

szczególnie w okresie wakacji.
Mile widziana współpraca z pracownika

mi oi^anizacji społecznych i placówek 
kulturalnych.

dów nie modern przyjechać na Spotkania Poe
tyckie „Maj nad Wilią”. Może to się uda wprzy- Zwracać się: tel. 41 75 87,22 42 45
szłości, o ile impreza będzie kontynuowana. 
Dziękuję za zaproszenie, ciekaw jestem wyników, 
jakie zapewne zainspirowała.

Eugeniusz Kurzawa 
Zielona Góra, Polska 

★ ★ ★
Zwracam się z gorącą prośbą 
nerów Waszego pisma z łat 1991

o nadesłanie
numerów Waszego pisma z łat 1992-1993, w któ- 

jruszane są kwestie stosunków polsko-li-rych poruszane są kwestie stosunków polsko-li
tewskich. Prośbę swą uzasadniam tym, że jestem 
studentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwer
sytetu Wrocławskiego i zbieram materiały do pra
cy magisterskiej na temat mniejszości polskiej na 
Litwie w ostatnich latach.

Grzegorz Kijak
- — Wrocław, Polska

Od redakcji: Mamy więcej podobnych li-
stów. Gdybyśmy chcieli wysłać wszystkie nume
ry, w których poruszane były kwestie stosunków 
polsko-litewsfach, musielibyśmy wysłać całość
„Znad Wilii”. Czasopismo jest jednak w więk
szych bibliotekach w Polsce, m.in. w bibliotece 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i KUL-u, spora
dycznie dwutygodnik można spotkać w bibliote- 
kach miejskich innych uczelni wyższych.______

FIRMA TURYSTYCZNA

PROPONUJE:
Przejazdy regularną linią autokarową 

Wilno - Warszawa - Wilno.
Odjazd: Wilno -17.30 godz. 

(hotel „Lietuva”, od strony rzeki)
Przybycie: Warszawa - 03.20 godz.

Odjazd: Warszawa -13.00 godz.
(Pałac Kultury, Sala Kongresowa)

Przybycie: Wilno - 23.00 godz.

Bilety lotnicze PLL LOT do wszystkich 
V świata (z dostawą w Wilnie do klienta).krajów świata (z dostawą w Wilnie

Obywatelom byłego ZSRR przejaz/d 
i rouchery do Polski.

Adres: Wilno, ul. Pamenkalnio 7/8,
Kino „Pergale”, tel. 62-45-39, 

22-53-92 (od 11.00-15.00), 
tel./fax 77-31-25

A

Występy najmłodszych uczestników - „Kwiaty Polskie ” w całej okazałości.

55s

Czarskiej. Upominki i książki zawieźli również 
dla dzieci w Lidzie.

Festyn odbył się pod hasłem „Nie rzucim 
ziemi...” Popisy poszczególnych zespołów zo
stały przeplecione wspólnymi występami chó
rów. Święto zakończono przy ognisku. Przygry
wała „Kapela Kaziuka Wileńskiego”, która aku
rat w tych dniach obchodziła 5-letni jubileusz.

Można z różnych stron oceniać tę sympa
tyczną imprezę, która potrzebowała tak dużego 
nakładu pracy. Oceniając wysoko wysiłek orga-

nizatorów i zaangażowanie uczestników, należy 
odnotować jeszcze jedną ważną rzecz: społecz
ności polskiej (i nie tylko) Wilna i Wileńszczyzny 
potrzeba więcej takich imprez, w trakcie których 
ludzie mogliby spotykać się całymi rodzinami, 
prowadzić życie towarzyskie, obcować ze sobą.

Taki zielony majowy piknik był też dobrą 
okazją do wypoczynku.

Wanda Marcinkiewicz
Fot. Bronisława Kondratowicz

SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA

"BALTIK GARANT”
Wszystkie rodzaje 

serwisu ubezpieczeniowego 

Prowadzimy następujące operacje 
ubezpieczeniowe: 

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
"zielone" i "niebieskie" karty - działają na terenie państw Europy, 

"kombipolisy" - działają w państwach bałtyckich i WNP;
- od wypadków:

pokrywamy koszty leczenia wypadku za granicą;
- ubezpieczenia ładunków:

Europy i WNP, gmachów, działek, budynków biur i firm. 
Jesteśmy generalnym przedstawicielem 

INGOSSTRACH na Litwie

ADRES FIRMY: ODMINIIJ 3, YILNIUS, 
TEL. 61 01 82, FAX 61 99 87.

Nasze agencje: w Kownie (Kaunas) - Kęstućio 55, tel. 22 85 42, 29 04 17, 
w Kłajpedzie (Klaipeda) - Galinio Pylimo 13-2, tel. 99 387,10 345. 
Nasi agenci pracują: w Łoździejach (Lazdijai) - posterunek celny 

i w wielu innych miastach Litwy.
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50-lęcie Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie

Z RODAKAMI NAD TAMIZĄ
W dniach 5-8 maja w Londynie zamieszkali

w Wielkiej Brytanii lekarze-Polacy obchodzili 
swój złoty jubileusz. Na swe święto zaprosili le- 
kar^-rodaków z całego świata. Przyjechało 
około 400 gości z 14 lorajów. Miałem zaszczyt 
znaleźć się również w tym gronie.

Tragizm historii Polski lat wojennych spo
wodował, że wielolysięczne rzesze rodaków nie

Polaków na emigrac
ji, pamiętała o pomo
cy dla Polski w róż-

mogły wrócić do swej ojczyzny, musiano ratować 
się emigracją. Znaczną część stanowili lekarze.
Państwem, które najgościnniej pr^jęło Pola
ków, była Wielka Brytania. Tu mieścił się legalny 
rząd Rzeczypospolitej, tu w zorganizowany spo
sób toczyło się bogate życie polonijne. Już od 
1941 roku dla potrzeb Wojska Polskiego w 

tanii działał Polski Wydział Lekar- 
niwersytecie w Edynburgu. Wydział 

przetrwał do 1949 roku. W ciągu tego okresu 
studiowało tu medycynę 327 osób. Dyplom le
karza uzyskało 227 specjalistów, spośród któ
rych prawie wszyscy pozostali na obczyźnie. Pier
wszym dziekanem i jednym z założycieli wy
działu był prof. A. Jurasz.

Duży wkład w polonijne życie lekarzy wnio-

Wielkiej Biyt; 
Uniwtski na

potrzeb Wois 
ii działał Polski

nych okresach dziejo
wych. Jak określił 
działalność Związku 
jego obecny prezes 
dr. Kazimierz Nowak, 
było to utożsamienie z 
ideałami patriotyzmu, 
lojalności i wierności 
Ojczyźnie, wierności 
pryncypiom honoru, 
uczciwości, oddania
dla celów nadrzęd
nych.

Jak dzisiaj tych 
---------świętychwiecznie
prawd brakuje na co 
dzień wielu działa
czom naszego Pol
skiego Stowarzysze
nia Medycznego na 
Litwie!

sło powołane do życia 10 maja 1944 roku Towa
rzystwo Naukowe Lekarzy Polskich Sił Zbroj
nych, które zrzeszało medyków wojskowych 
wszystkich stopni od szeregowego do generała. 
Towarzystwo miało swą siedzibęjw Edynburgu, 
a pie.rws?y!p ppężesem %ł.dr Ę.Pawło^sJd. ,. 

' '*Duży wkład do działalności Związku Leka-

Otwarcie uroc:5^--
stości jubileuszu 
leeia Związku Leka-

r/y Polskich na Obczyźnie wniósł dyr. Jerzy 
Świętochowski (George de Swiet), któiy od 
1914 roku zamieszkał i pracował w Wielkiej Bry
tanii, przez okres I wojny światowej ściśle współ
pracował z Polskim Komitetem Narodowym w 
Paryżu, działał również dla Międzynarodowego 

------------ Tz—pomagając Polsce 
II wojny światowej 

Polaków. Jego

Czerwonego Krzyża, dużo
międzywojennej, a podczas
szczególnie był oddany sprawom 
wpływ i autorytet pomógł pozyskać poparcie Bri- 
tish Medical Association dla utworzenia Związ-
ku..Od początku jego założenia aż do śmierci był 
dr Świętochowski prezesem organizacji (w ostat
nich latach honorowymi

” ■ k Lekarzy Polskich na ObczyźnieZwiązek L.ekarzy Polskich na Obczyźnie 
powstał 22 marca 1944 roku w najbardziej zor-
ganizowanym społecznie i politycznie środowi
sku polonijnym, w atmosferze sprzyjającego
„lobby”. Celem zrzeszonych organizacji na po
czątku było skonsolidowanie lekarzy-Polaków, 
stwarzanie możliwości osiedlania, prawa prakty
ki na terenie innych państw oraz pomoc dla 
lekarz w Polsce, nawiązywanie kontaktów z Bri- 
tish Medical Association i General Medical Coii-
cii, nostryfikacji dyplomów, umożliwienie leka-
rzom-Polakom dokształcania się w szpitalach 
brytyjskich, solidarność z pracą Związku Leka
rzy Polskich w Imperium Brytyjskim jako jedy
nego związku, rrarezentiąącego polski świat le
karski na uchodźstwie. Związek na początku
liczył około 600 lekarzy w 10 oddziałach. Orga
nizacja zawsze dbała o godne pozycje lekarzy -

*1/

Autor artykułu w czasie wystąpienia na forum lekarzy-Polaków.

rzy Polskich na Obczyźnie odbyło się 5 maja w 
Old Library Guildholl City of London.

, O.dziatslpośęi Związku od jego powstania. 
do czasów współczesnych opowiedział prezes
Kazimierz Nowak.

współczesnych opowiedział prezes 
Nowak. Odczytał on list powitalny 

.............. )ileuszowych. Jego Kro-Patrona obchodów jubileuszowych, Jegc 
lewskiej'Wysokości Karola Księcia Wani do u-
czestników zjazdu. Prof. H. Urich, przewodni-
czący komisji naukowej, zaprosił przedstawicieli 
środowisk lekarskich do prezentacji w krótkich 
wystąpieniach powitalnych. Następnie formal
nego rozpoczęcia obrad dokonał prezes Związ-
ku, dr Kazimierz Nowak. Panie Natalia Karp i 
Hisayo Shmizu zaprosiły tego dnia na recital 
fortepianowy. Potem miały miejsce spotkanie
towarzyskie i kolacja w East & West Crypt Guil- 
dholl. Spotkałem tu dużo znajomych fekarzy-dholl. Spotkałem tu dużo znajomych lekarzy- 
Polaków, uczestników I Kongresu Medycznego
Polonii Świata, szczególnie miło było znowu 
widzieć lekarzy ze Szwecji - Jacka Konosko, któ
ry zorganizował mi miesięczny staż w smitalach 
swego kraju oraz Juliana Szymasiuka. Oczywiś
cie, zawiązały się nowe znajomości z kolegami 
po fachu z rożnych krajów.

Przez następne dwa dni odbywały się obrady
w sesjach naukowych, na których były poruszo
ne rożne tematy. Dominowały zagadnienia z
historii

których były pi 
nowały zagaan

polskich towarzystw medycznych 
Szczególnie zaciekawiła mnie prelel

na
świecie. Szczególnie zaciekawiła mnie prelekcja 
doc. W. Tomaszewskiego o Polskim Wydziale' 
Lekarskim na Uniwersytecie w Edynburgu w 
latach 1941-1949. Były omawiane również te-
maty ekologiczne, kwestie organizacji służby 
zdrowia.

Jako jedyny przedstawiciel z Litwy zapozna
łem kolegów z obecną sytuacją zdrowotną na

'5^

' y'

i
Migawki londyńskie.

GOSPODARKA

Inflacja postępuje
i wyniosła w kwietniu 1,6 proc., w ciągu br. - 

Ok. 14 proc. Stale drożeją artykuły spożywcze i
przemysłowe, usługi, wydatki komunalne (w 
Kwietniu zdrożały o 11,5 proc.). Od 1 czerwca o 
50 proc, drożeje komunikacja miejska. W ślad 
za podwyżkami na energię elektryemą postano
wiono 1 „,zxa.. „ TC
proc.

) podnieść koszty opłaty 1 m^ wody o 35 
Zarobki natomiast zostają bez zmian.

Współpraca z zagrani^
Litwa utrzymuje kontakty gospodarc^^ __ 

krajami świata - popr ez 3674 przedsiębiorstw 
ws^lnych, udział firm zagranicznych, które w

80

surnie stanowią 3,9 proc, ogółu takich placówek.
Najwięcej spółek zagranicznych powstało przy 
współpracy z krajami Wspólnoty Niepc^ległycn 
Państw, ićaje zachodnie odstrasza niestabil-Państw. Kraje zad 
ność gospodarcza,
przekraczaniu
dawcze. Z

niesprzyjające warunki przy 
iniu granicy, mankamenty ustawo- 

plusow należyc 2. _______odnotować zaawanso-
waną prywatyzację, istnienie Giełdy Papierów 
Wartościowych i rozeznanie rynkowe.

W dolnej części tabeli
97 miejsce na liście popularności pod wzglę

dem inwestycji, międ^ Nigerią a Rosją zajęła 
Litwa. Przed pół rokiem plasowała się na 93

97 miejsce

I 
I 
I 
i 
I

(

Wileńszczyźnie, wykorzystując dane statystycz
ne za rok 1993. Prelekcja w^ołała duże zacie
kawienie, zarówno wśród lekarzy, jak i przedsta- 

■ wićieli ófgartizaćji''spbłećżriych. Otfpowićdzia- 
łem na liczne pytania również w zakresie i spo
sobach pomocy Polakom na Wschodzie.

Niezapomniane chwile przeżyliśmy w C7.asie

miejscu, obecnie wskaźnik się zmniejszy! o 0,6

przyjęcia dla uczestników zjazdu w Izbic Lor
dów Pałacu Westminsterskiego. Zapamiętałem 
przepiękny widok na Tamizę I ' "
du, no i oczywiście galowy bi

pkt. Biorąc pod uwagę, że ustalono noty dla 13.5 
krajów, me jest to wysoka lokata. Na czele ran- 
•kingu Szwajcaria, Jtmonia,TJSA; Niemcy,'Ho-' 
landia, Francja, Anglia, Austria, Luksemburg i 
Kanada. I.istę ustalili specjaliści jednego z naj
poważniejszych wydawnictw ekonomicznychTnct li III iisnol Trtł ir\Ł' 1 /„Insiiiutional Invcslor”.

du, no 1 oczywi„__ 
Grosvenor House.

oraz bicie Big Ban- 
Room,galowy bal w Grcat

W niedzielę, 8 maja odbyła się 
intencji uczestników Zjazdu w kościele św. An-

Msza św. w

drzeja Boboli. Tego dnia uczestniczyliśmy 
obradach sesji końcowej, w czasie której oma-

w

Obiekty do sprywatyzowania
zaaprobowała Centralna Komisja P;

zacji. Na listę trafiło do niej ponad 80(1.... ...  
lów. Ma być ona uzupełniona, ponieważ toczą 
się dysku.sje z samorządami o wniesieniu nan 
części placówek handlowych, usługowych i in.

Prywaty- 
)0 obick-

wiano tematykę współpracy polskich" towa
rzystw medycznych na .swiccic, miała miejsce 
dyskusja na temat orj......................
Kongresu Polonii 1
będzie sic w Polsce w roku "1995. (Istaicćz.nic

iwiccic, miała miejsce
1 organizacyjny kolejnego II 
Medycznej Świata, który od-

zostały określone zasady przepi 
gresu, czym uwieńczono dwuletni spór.

Siybko minęły-cztery dni obrad. Serdecznie 
chcę podziękować gospodarzom zja 
SOWI Związku, dr. Kazimierzowi Ni

irowadzenia Kon-

azdu, preze-
'owakowi za

zaproszenie i sfinansowanie pobytu, Polskim Li
niom Lotniczym „LOT” za pokrycie kosztów 
podróży, doc. Jerzemu Jurkiewiczowi, przedsta-
wicielowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
za opiekę oraz dla wielu Rodaków w Londynie, 
którzy sprawili, że ten pobyt zostanie w mej 
wdzięcznej pamięci.

Władysław Mieczkowski

3
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LITWIE SAMORZApY - A

o tej decyzji debatowano w ZG Związku czającą ordynację wyborczą do partii politycz
Polaków na Litwie, spotkała się ona z niepoko
jem a jednocześnie oburzeniem w środowisku
polskim. Chodzi o decyzję Sejmu RL, ograni-

nych. W ten sposób organizacje społeczne nie 
posiadające własnych partii nie mogą liczyć na 
udział w wyborach planowanych najesieh. Paka

X ''

9 

ł
Fot. Romuald Mieczkowski i Archiwum

>

Zwloką la spowodowana i dlatego,'' 
rządy c/.ekaj;| na nowy podział adm 
spodziewają się, że część budynków poirzćhha 
im będzie do celów administracyjnych. Jest to 
jednak powód sztucznie utrzymywany - chodzi 
o to, żeny takie obiekty odsprzedać jak najdro
żej, a niekiedy i „we właściwe ręce”.'

spo<

o to, zęby laku 
żcj, a niekiedy

, gdyż samo- 
nowy podział administracyjny.

Zadłużenia wobec rolników
Zadłużenia przedsiębiorstw przemysłu 

przetwórczego wobec rolników na początku 
maja stanowiły 233,1 min litów i w porównaniu 
z kwietniem zmaliiły o 2.5 min (10 prtK;.). Za
dłużenia miały przedsiębiorstwa przemysłu 
mięsnego, mlecztirskiego, zbożowego i spożyw
czego. Najwięcej posiadtiły cukrownie - blisko 
12 min litów. Niedawno jDodpisana umowa z 
brytyjskti firmą „MEN” na sumę 9,6 min USD 
za sprzedany cukier umożliwiła si^aeić rolnikom 
niemal całą sumę. Najgorzej radzą sobie przed
siębiorstwa przemysłu spożywczego, placówki 
handlowe, w tym prywatne, znaczne długi posia
dają partnerzy zagraniczni.

Konfekcja na eksport
1500 nowych miejsc pracy ma zaoferować w 

Poniewieżu nowe przedsiębiorstwo włókienni- 
ezo-konfekcyjne, które rocznie dostarczy 4 min 
koszul męskich i 2,6 min par spodni. Przedsię
biorstwo, które będzie pracowało głównie na 
eksport, powstało na bazie litewsko-ukraińskicj 
spółki „Prekom” przy współpracy francusko- 
szwajcarskiej firmy „Velek”. Żeby zrealizować 
tę inwestycję, potrzeba 6.5 min UŚD kredytów, 
które planuje wytisygnowtić jeden' z btinków 
Roihschilda, o ile będzie gwarancja rządu litew
skiego.

Chem - Baltic’94
Pod takim hasłem w wileńskim hotelu „Ka

rolina” czynna była wy.st;iw;i-sprz.ed;iż, w której 
uczestniczyło 37 llrm z 6 krajów. Renomowane 
firmy niemieckie (Jenaer Glasswerk) przedsta
wiły m.in. ciekawe oferty wyborów z.c szkła, 
„ł.akokraska” z. I.idy na Białorusi - farby, ylcjc.z 1 .idy na Białorusi - larby, ylcjc, 
smary i paliwa. Polska i inne kraje Europy Środ
kowej, które niewątpliwie miałyby co do zaofc-
rowania, nie uczestniczyły. Sprzedawane nato- 

były (przez pośredników?) polskie kosme-miast
tyki, na lej samej zasadzie... jak w kioskach.

NIE KOMITETY PARTYJNE

Opr. W.M.

'"rs *

ma Z >’•

■y
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Pikieta protestacyjna przed gmachem Sejmu KL. . Fol. Bronisława Kondratowicz

ordynacja jest wymierzona przede wszystkim w 
mniejszości narodowe, bo będąc w partiach po
zostaną „roztopione” i nawet przy zwartym za
mieszkaniu nie mogą liczyć na własnych repre
zentantów we władzach samorządowych.

Nie trzeba tłumaczyć,że taki krok nie ma nic 
wspólnego z demokracją. W czasie, kiedy sa
morządom przypada coraz większa rola,kiedy 
stają się one głównym instrumentem wyko
nawczym w terenie, posunięcie to dyskryminuje 
mniejszość, która w określonej miejscowości 
przecież bywa większością - i według nowej or
dynacji nie jest w stanie o niczym decydować.

dów, żeby lego nie czynić. Ale czy członkowie 
ZPI. mogą liczyć na efekty z kandydowania w 
podstawowych partiach politycznych, skoro ich 
frakcje sejmowe głosowały przeciwko nim - za 
przyjęciem krzywdzącej ustawy'.^

Właśnie o tym mówiono w czasie pikiety, 
która odbyła się 24'maja przed Sejmem RL. 
Hasło „Litwie samorządy - a nic komitety par
tyjne” dokładnie wyjaśnia nastrój zebranych. 
Przemawiali liderzy ŻPL, preze.s ŻG ZPL Ry
szard Macicjkianicc oraz preze.s oddziału w re
jonie wileńskim Waldemar Tomaszewski. Ze
brani złożyli swe podpisy pod petycją. Czy jed-

23aiste dziwne, że, podobne ustawy mogą być nak z należytą powagą, poszanowaniem dla
przyjmowane w parlamencie! Ludność polska z międzynarodowych standardów i postępowych
obawą przyjęła tę decyzję, ponieważ odsunięcie tendencji odniosą się posłowie na Sejm?
jej od samorządów może skomplikować zwrot 
ziemi i przebieg prywatyzacji, negatywnie odbić 
się w różnych sferach życia.

Jest rzeczą oczywistą, że Polacy powinni 
wchodzić do różnych struktur partyjnych, nie 
kierując się nąi^odowością. Nłe należy upolitycz
niać Żwiążku^ bo jest'to órg^iizacja społeczna i 

I .otwarta dla wszystkich. Jest jeszcze wiele powoi

Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Inaczej 
nie podjęto by, z góry wiadomo, że krzywdzącej 
przecież decyzji.

Tomasz Bończa
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Dwu^os polsko-litewski w Celi Konrada. Alicja Rybałko z Afarcelijusem Martinailisem.

.....

„Godzina u Wieszcza”- w podwórzu domu, w którym mieszkał Adam Mickiewicz.

MÓWIĄ GOŚCIE SPOTKAŃ
Romuald Karaś, pisarz-reporter, u^^dawca:

- Wreszcie miałem okazję zetKnąć się z fenomener ’ "Eenomenem tej Ziemi. Jest to mój pierwszy kontakt z

I

Uczestnicy imprezy:
w Spotkaniach Poetyckich uczestniczyli literaci z Polski: Marta Berowska, Jerzy Binkowski, 

Romuald Karaś, Tadeusz Kwiatkowski-Cugow, Elżbieta Kroszczyńska, Krzysztof Kołtun, 
Waldemar Smaszcz, Henryk Szylkin i Jerzy Tomaszkiewicz. Przebieg Spotkań dla Radia Polskie
go relacjonowała Halina Ostach.

W imprezie uczestniczyli literaci litewscy: Yytautas Martinkus, Eugenijus Aliśanka, Alfonsas 
Bukontas, Algis Kaleda, Marcelijus Martinaitis, Yioleta Paićinskaite, Yalentinas Svencickas, 
Mark Zingeris.

Białoruską obecność zawdzięczamy Olegowi Minkinowi, zaś rosyjską - Witalijewowi 
skiemu.

Asow-

Wileńskich poetów polskich przez cały czas lub tylko częściowo reprezentowali: Leokadia 
Komaiszko (obecnie zam. w Belgii), Alina Lassota, Maria Łotocka, Zbigniew Maciejewski, 
Henryk Mażul, Romuald Mieczkowski, Wojciech Piotrowicz, Aleksander Sokołowski, Józef 
Szostakowski, Aleksander Śnieżko oraz Mirosława Wojszwiłło. Przypomniano twórczość 
przedwcześnie zmarłego Sławomira Worotyńskiego.

Z różnych powodów nie mogli przybyć: Bohdan Urbakowski i Aleksander Nawrocki (Warsza
wa), Tadeusz Kijonka (Katowice), Jan Leończuk (Białystok), Eugeniusz Kurzawa (Zielona Góra).

* ♦ »
pielęgnować. A czas dla poetów jest teraz szczególny, żeby właśnie budzić wrażliwość... Inaczej takie 
pojęcia, jak honor, bezinteresowność, miłość następne pokolenia będą odszukiwać w słownikach.
Yytautas Martinkus, przewodniczący Związku Pisarzy Litwy:

- Dla wszystkich poetów w Wilnie otworzona ?ost^a nowa przestrzeń w twórczych kontaktach. 
. , To . Poezji^^fórc wspaniale je uzupełniło. Nana Litwie Święta Poezji, Które wspaniale je uzupełniło. Ńa 

m polskim kolegom. Będą oni śmielsi, jeśli niektórzy 
lieszę się, że taką imprezę sobie wymyśliliście!

-i
1

•I 
j
fi
*

- Wreszcie miałem okazję zetknąć się z fenomenem tej Ziemi. Jest to mój pierwszy kontakt z To piękne preludium do tradycyjnego na Litw 
Wilnem, które w dziejach polskiej kultury odegrało tak wspaniałą rolę. Podziwiam przede wszystkim korzyść impreza zariewne wyjdzie i miejscowyi
sprawność organizacyjną tej bardzo mądrej imprezy. Zaproszono tych, którzy chcieli Wam coś i mieli jakieś kompfeksy, to ich wyzbędą się. Ci 
pomóc i jesteśmy wdzięczni za pamięć. Jako były prezes Oddziału Warszawskiego Związku Litera- Alois Knlpda łbiniar7 krvłvk literacki' 
ocene°afeutóewiclzeSS^^^^ SSŁ7nrzemTśL°e''^a7n^g-Naj^enn“js’ze™™fo ie^fkln"^^^^ przebiegały spontanicznie.. Oczywiście, rozu;
zjednano sobie środowisko litewskie, patronat^wiąz^u Pisarzy Litwy^ Rozmowa z prezesem Jmci^fnnścT^S^óra^sF^^darzaSTiSc^d^J^w^reffr

' ^^UwośćTd^atekoJ^rolMofe sojusznik, podziwiam jego SSa, w czas^^

Henryk Szylkin, poeta z Zielonej Góry:
- Największym przeżyciem dla mnie był wieczór literacki w Celi Konrada. Bardzo długo się 

iwiałem, jaki wiersz powiedzieć. Czułem wielką odpowiedzialność. Dobrze, że łączycie z sobązastanawiałem, jaki wiersz powiedzieć. Czułem wielką odpowiedzialność. Dobrze, że łączycie z sobą 
różnych poetów narodowościowo, że sąprócz wierszy oryginalnych tłumaczenia. Muszę powiedzieć, 
że kiedy moi koledzy w Polsce się dowiedzieli, że wybieram się do Wilna na taką imprezę, bardzo 
zazdroscili.Nie zabrakło też okazji do wymiany poglądów, dyskusji. Był to po prostu „strzał w

zdarza niekiedy w tego typu imprezach. To odczuwało się i w podwórzu 
V. vt.aż.iv spotkania na KatedrzeToIonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, w Celi Konra

da. 2^achwyciła mnie pewna improwiząria, krótkie dygresje słowne między wierszami, repliki, 
dyskusje, sposób prowadzenia Spotkań. Ta różnorodność je znacznie urozmaiciła. Bardzo szkoda, 
że nasze mass media polskie nie potrafiły tego należycie ocenić i odzwierciedlić. Przydałyby się stałe 
relacje takiego wydarzenia na bieżąco. Impreza była godna tego.
Olee Minkin, poeta

-Te spotkania dały mi
i tłumacz białoruski:

dziesiątkę! 5J
spotkania dały mi dużo jako tłumaczowi z języka polskiego. Widzę potrzebę ich kontynuacji. 
Ibędą się w przyszłości, na pewno rozszerzy się i „geografia”. Wydaje się, że poetów tuJeśli odbędą się w priwszłości, na pewno rozszerzy się i „geografia”. Wydaje się, że poetów fu 

tworzącycn niekied^ błędnie odnosi się do Kresów, co w jakimś sensie stwarza również odcień_______________ Iż błędnie odnosi się do Kresów, co w jakimś sensie stwarza również odcień 
prowincjonalizmu. Tymczasem tak nie jest. To Wilno dla wielu przybyłych może być przykładem 
twórczej dojrzałości. Trudno wymagać, aby w nasze czasy było większe zainteresowanie iniprezą, 
ale na niektórych spotkaniach mogłoby być więcej obecnych. Z korzyścią dla nich samych. Spodo- 

--------- '------“ Czuło się, że organizatorzy pracowali od serca.

Waldemar Smaszcz, krytyk literacki z Białegostoku:
-Ziemia Wileńska jest kolorowa teraz i atmosfera taTa cudowna. Jeżeli raj był w krainie jezior, 

*-----pewno w Trokach! A piękno się łączy z emocjami, jakimiś znakami kulturowymi. Taka impreza
odbywać się w przyszłości! Jest przecież dobrym bodźcem do rozmowy o sprawach najwazniej- _____

1. Ileż ciekawych spotkań w pr^szłości prCT tej koncepcji można odbyć, bywać w ośrodkach i Tpr7v

jednej nocy przetłumaczył wiersz Jerzego Binkowskiego, który tak pięknie zabrzmiał po litewsku. FPJ^ła jmprezę o charakterze poetyckhiTijj^r^pominaj^^iTTi^wielkie^traaj^je nDi^anLjra^ujia^Litw
Nie mam słów, aby wyrazić swe zadowolenie.

tona
musi
szych. Ile 
szkołach

ale na niektórych spotkaniach rńogłoby być wi 
bała się mi dynamika imprezy, energiczność. (

Tomaszkiewicz, poeta z Sopotu:

Jerzy Binkowski, poeta z Białegostoku:
- Cieszę się, że była okazja rozmowy z młodzieżą, która przyjęła nas z autentycznym skupieniem, 

cudownym darem słuchania. Poznałem też polskie środowisko literackie, które jest bardzo zróżni
cowane. Brakuje Wam tylko własnych krytyków, którzy by należycie ocenili ogromną rozpiętość 
Sowania. Macie poetów, których twórczość podąża nurtem ludowym, tu prostota graniczy z 

actwem, nie ma świadomości formy, pewnej konwencji. Macie poetów, w Których twórczości 
śą prawdziwe perełki, ale zdarzają się tez i szumki takiego sobie strumyka bocznego.
Tadeusz Kwiatkowski-Cugow, poeta z Lublina:

- Niekoniecznie, żeby dobrze się czuć, trzeba mieszkać w eleganckim hotelu. Wystarczy serdecz
ność, przymierze poetyckie. I to sprawia, że rozmowa nabiera wielkiego sensu. Myślę, że nazwaMo) 
nad Wilią nie jest przypadkowa, a wypływa z czasopisma „Znad Wilii , które prenumeruję i czytam 
bardzo uważnie. Koncepcja Spotkań nawiązuje do wartości uniwersalnych, jakie głosicie, a jedno
cześnie jest to dobra promocja dla autorów piszących po polsku. Wracamy też wzbogaceni o 
twórczość litewską, przedstawioną w różnych językach. Niewątpliwie jest to już wydarzenie arty
styczne. Jestem pewien, że w przyszłości dołąc^ do Was wielu tych, którzy uważają, że poezja jest 
wspaniałym rycerskim zawołaniem, które dzisiaj, w czasach tak poplątanych należy pieczołowicie

miała imprezę o charakterze poetyckim, prźypominającyi 
jak też skupiającą twórców współcześnie piszących stącf i w_______________________ ____ .
w miejscach, związanych z wieszczem, któ^ osobiście jest mi bliski, jako że jestem jednym ze 
współorganizatorów Konfederacji Nowego Romantyzmu. Obraliście najładniejszą porę, jaką mo-

vvivirk.iv iiaujvjv iviłiiuiiL^z.iiiu iici i_,ilvviv, 

i w Polsce. Bardzo dużo dało mi przebywanie

żna sobie wymarzyć dla propagowania poezji, która mocno jest osadzona w tradycji tych stron.
Marta Berowska, poetka z Warszawy:

- Ludzie tu są wrażliwi na sztukę, Polacy pielęgnują swe tradycje, związki kulturalne z Macierzą. 
Te kontakty będą się rozwijały. Cieszę się też, ze granica coraz bardziej nas łączy. To przeżycie 
pośród Was bardzo mi było potrzebne. Nie wątpię, ze wywrze ślad na mojej twórczości.
Elżbieta Kroszczyńska, poetka

;eso uczyłam się o Wilnie, żyi
z Warszawy:

Nie tylko w kamieniu, lecz i w ludziach. To banalnie
- 3tka-

- To, czego uczyłam się o Wilnie, żyje i trwa. Nie tylko t _______ ,  _______________
brzmi, ale te spotkania były niezwykle wzruszające. Mam nadzieję, że dla obu stron. Kiedy spoi 
liśmy poetów wileńskich w Warszawie, to nie zawsze do końca rozumieliśmy wydźwięku
twórczości. Będąc tutaj zrozumieliśmy wiele.

ich

Krzysztof Kc^un, poeta z Chełma:
- Cieszę się z bogategoprogramupobytu. Wywożę niezapomniane wrażenie kwitnących drzew, 

ale też renesansu wież kościelnych, które słaiąsię coraz piękniejsze. Pamiątką z pobytu będą wiersze, 
które napiszę o Wilnie.
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O bogatej historii Jaszun opowiada literatom 
Sabina Naruniec.

*
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o potizebie piękna w naszym życiu opowiada ks. Rićardas Jakutis w trakcie zwiedzania kolekcji 

obrazów sztuki współczesnej w Domu Parafialnym w Niemenczynie.ZNAD WILII
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Kalendarium Spotkań Poetyckich
17 maja

•siadami historycznego i literackiego Wilna - wycieczka po 
mieście dla gości z Polski, _

•Wi2^a delegacji z Polski w Związku Pisarzy Litv/y. Prezes 
Yytautas MartinKus opowiedział o działalności organizacji.

•Godz. 12.00 - uroczyste otwarcie Spotkań Poetyckich i 
X--- :...j Ąjjgfjja Mickicwicza.złożenie kwiatów przy pomniku Adama Mickiewicza. żSagajając 

Romuald Mieczkowski, przewodniczący Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego, m,in, powiedział: „Cncemy w tym syi 
nym miejscu dla ludzi rożnych narodowości oddać hołd

TObolicz-
..j_____ j______________.j______________________ I poprzez
nasz szacunek przeszłości i obecności Wielkiego Mickiewicza. Ta :----------------------------- --------- .---------------- -----------"jem-impreza ma służyć pojednaniu, lepszemu poznaniu się wzaji _ 
nemu. Spotkania Poetyckie zorganizowali poeci polscy z Wilna. 
Zapraszając swych Przyjaciół z Polski, twórców litewskich, wŻapraszając swych Przyjaciół z Polski, t\ 
sposób s^acają oni dług wdzięczności

_______ _____ j, wten 
wobec tych, którzy nie

zapominają o nich”.
Yytautas. Martinkus stwierdził: „Wierzę, ts. poeci muszą

mieć
JU1UU13 ITAOI l-IUl^US OIW1V1UZ.U. pAJWt

swoją ziemię natchnienia. Można ją szukać geograficznie, 
sadzę, że szczęście będzie towarzyszyć tym, którzy poszuku-Lecz śądz^ że szczęście będzie towar^zyć tym, którzy poszuku

ją tej ziemi w sferze ducha. Duch .Adama Mickiewicza jest nie-
wyczerpainym źródłem natchnienia na tej ziemi dla poetów z 
Polski 1 Lib^, całego świata”.

W imieniu gości z Polski głos zabrał Romuald Karaś: „Pra-
gnę podziękować za to zaproszenie, jak też wyrazić podziw dla 
osiągnięć w dziedzinie kultury, jak tez ludzi, dla heroicznego ich 
trwania na tej ziemi, gdzie mimo wszelkich sprzeciwów, burz 
dziejowych powstało tyle piękna, tyle wspaniałego dorobku”,

•„Godzina u Wieszcza” - recytacja wierszy w podwórzu•„Godzina u Wieszcza” - recytacja wierszy w podwói 
domu Mickiewicza przy Zaułku Bernardyńskirn. Wystąpiło 22
literatów z Polski i Lit^, Wiersz Feliks Konarskiego o polskości 
na obczyźnie przedstawiła Delfina Bielska z Kanady. Dźwięczały 
wiersze po polsku, litewsku i białorusku. Wśród miłośników po
ezji byli goście ze Szwecji i dalekiej Argentyny.

•■Spotkanie na Uniwersytecie Wileńskim. Kierownik Kate
dry Filologii Polskiej AlgisTCaleda opowiedział o działalności 
dydaktycznej. W dyskusji o studiach filologicznych jako 
przyszłych pracowników oświaty i kultury udział m.in. wzięli: prof. 
Tadeusz Bujnicki, Waldemar Smaszcz, Romuald Mieczkowski, 
Henryk Szylkin. _ _

•Spotkaniem_______ ________ _J______________  
Recytacją wierszy, dyskusja z uczniami, występ szkolnego chóru. 
Siadami Śniadeckich, Balińskich, Juliusza Słowackiego - wycie
ka krąioznawcza nauczycielki SabinyNaruniec.

•Wieczór literacki w BiblioteceTRejonowej w Sole 
Prócz grupy poetów-uczestników Spotkań Poetyckich 
sze recytowali: przybyły z Bieniakon na Białorusi MicL 
sewicz, jak też miejsćowi miłośnicy poezji Leonilla Łastoi 
Ludomir Sobański. Przy poczęstunKu wysłuchano pieśni 
żnych językach, obecnych na tym terenie.

na Uniwers'
j Argentyny.

iytecie Wileńskim. Kierownik Kate-
■Kaleda

kuźni

Heni
w Szkole im. Michała Balińskiego w Jaszunach.j ---------- .------------------- ---------- chóru.

wyciecz-

w Solecznikach.
swe wier

na Białorusi Michał Woło-
Leonilla Łastowska i

w ró-

18 maia18 maja
•Spotkania w rejonie wileńskiiti:
- w piiemenczynie - w szkole średniej. Samorządzie Miejskim 

oraz w Domu Parafialnym u ks, Rićardasa Jakutisa, Uczestni
czyli: J.Binkowski, H. Szylkin, H.Ostach (reporterka PR), 
O.Minkin i R.Mieczkowski, Swój wiersz przedstawił ciekawie 
zapowiadający uczeń miejscowej szkoły Romek Urbanowicz,

- w Rukojniach - w szkole śr, i Muzeum Wł,Syrokomli w 
Borejkowszczyźnie, Uczestnicwli: R.Karaś, W. Piotrowicz, 
A-Lassota, Swą twórczość przedstawiła nauczycielka Irena Pie-

Urbanowicz.

trulewicz.
- w Niemieżu - w szkole śr. Uczestniczyli: J.Tomaszkiewicz, 

E.Kroszczyńska, A.Sokołowski, M.Łotocka.__ _
Mdszagole - w szkole śr. Uczestniczyli: T.Kwiatkowski-

M.Berowska, H.Mażul. Dokonano promocji. tomika 
poetyckiego absolwentki tej szkoły Lucyny Bukowskiej, obecnie 
studiującej w Polsce. Tomik pt. „Okruchy liryczne” zos'

- w
Cugow, ___________ , ________  _________ .
poetyckiego absolwentki tej szkoły Lucyny Bukowskiej, obecnie 
studiującej w Polsce. Tomik pt. „(jkruchy liryczne” został wyda
ny w Zielonej Górze.

- w Mickiinach - w szkole śr. Uczestniczyli: K.Kołtun, A.Bu- 
kontas, A.Snieżko. Odwiedzono miejscowy kościół.

- w Białej Wace - w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Rolni-
czej. Uczestniczyli: W.Śmaszcz i A-Rybałko.

•Środa Literacka w Celi Konrada. Uczestniczyli wszyscy 
literaci z Polski, polscy poeci z Wilna oraz_twórcy litewsg: AJBu-literaci z Polski, polscy poeci z Wilna oraz twórcy litewscy: A.Bu- 
kontas, A.Kaleda, M.Martinaitis, Y.Palćinskaite^ M.Zingeris. 
Swą twórczość po białorusku przedstawił O.Minkin, a po rosyj
sku w. Asowski.

•Biesiada Literacka w redakcji dwutygodnika 
pisarzy przybyli ludzie sztuki, działa

„Znad Wilii”.
Prócz poetów i pisarzy przybyli ludzie sztuki, działacze społeczni, 
przedstawiciele sponsorów. W kameralnym nastroju prty świe
cach utwory dawnych kornppzytorów wileńskich , jak też S.Mo- 
niuszki, F. Chopina, J.Naujalisa i M.K.Ciurlionisa wykonał Kwar- 

Smyczkowy pod kierownictwem Zbigniewa Lewickiego.
Piwo marki „Okocim” sprawiło, że późniejsza rozmowa to- ■ 

czyła się bezpośrednio i w towarzyskiej atmosferze.

tet

19 maja
•Spotkania autorskie w szkołach średnich Wilna: łm.A.Mic-

kiewicza, im. Wł. Syrokomli, im. Śz.Konarskiego, im. J.Kra- 
szewskiego i nr 5 oraz w dwóch uczelniach wyżstych - na Uniwer
sytecie Pedagogicznym i Polskim Uniwersytecie w Wilnie.

•Na tropie nistorii. Wspólny wyjazd poetów do Trok. Zwie
dzanie Zamku Książęcego. Dyskusje o wielokulturowym dorob
ku twórczym Ziemi Trockiej.

20 maja
•Podsumowanie wyników imprezy. Konferencja prasowa w 

redakcji dwutygodnika „Znad Wilii.

hf
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200 ROCZNICA URODZIN 
ADAMA MICKIEWICZA NIE ZA GÓRAMI

„Burza nad Wilnem” to tytuł publikacji zamieszczonej 27 
stycznia 1935 roku w nr 4 „Tajnego Detektywa”, tygodnika kry- 
minalno-sądowego. Ukazywał się on w Krakowie, (Do „Detektyw” 
mógł mieć wspólnego z Mickiewiczem i naszym miastem? Do 
tego żywego zainteresowania przyczyniło się dzieło znanego pol
skiego rzeźbiarza Henryka Kuny - pomnik Wieszcza, który przed 
wojną miał stanąć w Wilnie, (5w pomnik stał się pretekstem dę 
dyskusji w wielu kręgach, zaś szczególnie duże emocje wywołało 
miejsce, na którym zaplanowano go wznieść, Kuna przewidział 
usytuowanie pomnika na ówczesnym placu Elizy Orzeszkowej, 
Posąg poety w postawie stojącej - a jego gipsowy model widzimy 
na zdjęciu - odlany w brązie, miał wznosić się na szczycie wysokie
go, monumentalnego cokołu, uformowanego w filar przypomi
nający Światowida z trzonem otoczonym dwunastoma płasko
rzeźbami granitowymi ze scenami z „Dziadów” i z głowicą o 
czterech twarzach-maskach. Poeta, przedstawiony w stroju piel
grzymim, trzymał w jednej ręce książkę - jedyny skarb widomy, 
jaki ten pielgrzym ubogi posiadał przez życie i zostawił narodowi, 

■ dnigą rękę podniósł do czoła, z daleka, na wpół zastania sobie oczy 
od blasku Nieśmiertelności...

Ten ironiczny cytat pochodzi z „Tygodnika Ilustrowanego” 
(Rok 1932, nr 10),

Pomnik Henryka Kuny, aczkolwiek zaczął być realizowany, 
nie stanął nigdy na projektowanym placu. Realizacja przebiegała 
bardzo wolno, z wielkim trudem i została przerwana przez II 
wojnę światową, W 1939 roku ukończono odlewanie w brązie i 
cyzelowanie posągu Mickiewicza, Monument został zniszczony 
przez hitlerowców, zachował się jedynie gipsowy model przecho
wywany w Muzeum Literatury im, Adama Mickiewicza w War
szawie, Wiadomość ta pochodzi z Bloku-Notesu (1983 r,), wyda
wanego przez to muzeum.

Jedną z przyczyn tak przewlekłej realizacji pomnika było 
niechętne, często nawet wrogie nastawienie wielu wilnian i całych 
wręcz środowisk do Henryka Kuny jako rzeźbiarza „cudzoziem
skiego”, przybysza, nie - wilnianina.

Co się wokół tej sprawy działo w Wilnie, jakie emocje były 
wyzwalane - o tym we wspomnianej publikacji na łamach przed-

I wojennego krakowskiego „ rajnego Detektywa” pl. „Burza nad
s Wilnem”.

.Jerzy Surwiłło
Pot. Archiwum

Lektury w stylu retro

BURZA NAD WILNEM
Onegdaj przed sądem okręgowym w Wilnie znalazła się.spra- 

wa b. dyrektora Wileńskiego Radia p. Witolda Hulewicza prze
ciw redakcji ,,Słowa”. Sprawa ta narobiła w swoim czasie wrzawy 
nie tylko w Wilnie, ale i w całej Polsce, odbijając się przede 
wszystkiem głośnym echem w świecie literackim. Szczegóły jej w 
naświetleniu sądowym przedstawiają się jak następuje: przed

Mimo, iż sąd ów działał tajnie, a orzeczenie jego w myśl
przepisów mogło być podane do wiadomości tylko stronom, o- 
rzeczenie to pojawiło się w drugim piśmie wileńskim p. n. „Kurier

sądowym przedstawiają się jak następuje: prze 
iowstał w Wilnie pomysł wystawienia pomnika Micki^

to pojawiło się w drugim piśmie wileńskim p. n. „Kurier 
Wileński”. Wówczas w obronie swego współpracownika wystąpił 
redaktor „Słowa” poseł Mackiewicz i poświęcił całej sprawie

paru laty powstał w Wilnie pomysł wystawienia pomnika Mickie
wiczowi. Z mnóstwa projektów komisja wybrała pracę rzeźbiarza 
Kuny. Później dopiero okazało się, że projekt ten jest mało 
wartościowym poa względem artystycznym, wobec czego spotkał 
się z krytyką sfer artystycznych.

Być może jednak, że nie sprawa samego pomnika narobiłaby 
w konsekwencji tyle hałasu. Pomnik ten mianowicie w myśl

mnóstwa

koncepcji komisji, zatwierdzonej przez magistrat, rna powstać na
Ptyncypialnej ulicy Wilna, nazwanej również imieniem 
Tam właśnie przygotowując miejsce, magistrat zalecił ściąć kil
kanaście starych drzew. ■Bezceremonialne atoli postępowanie 
magistratu z lipami oburzyło publiczność. Między innymi jako 
rzecznik opinii publicznej ^stąpiło w obronie niszczonego drze- 
______„Słowo”, ogłaszając odpowiednią ankietę.

W rezultacie doprowadziło to do zatargu pomiędzy grupą 
miejscowych literatów, skupionych w dodatku literackim, wyda
wanym przez „Słowo”pod nazwą „Zaułka Literackiego”, a samą 
redakcją. Do grupy tej należał również p. Hulewicz. Ostatecznie 
literaci ci zaprzestali współpracy ze „Słowem”, co w dalszej per
spektywie czasu doprowadziło z kolei do obustronnej polemiki.

W „Słowie” tymczasem zaczyna się pojawiać cały szereg 
karykatur, poświęconych p.Hulewiczowi.Karykalury te powodu
ją brzemienny w swych skutkach wypadek. Ofo pewnego wieczo
ru kawiarnia Rudnickiego, uczęszczana przez artystów i litera- 
tów,staje się miejscem niebywałego zajścia.

Dnia tego lokal był jak zwykle przepełniony, a nad ogólną 
wrzawą dominowały dźwięki melodyjnego tanga. W takim właś
nie nastroju do stolika, prsy którym siedział karykaturzysta „Sło-

wostanu JS'

wieszcza.
preygt 
ych dl

iako

ze „Słowem”, co w dalszej per-

____ stroju do stolika, prźy którym siedzia___ ______  
wa” p, Feliks Dangel podszedł p.Hulewicz i czynnie go znieważył. 
Wypadek ten wywołał zrozumiałą konsternację wTokalu, a na 
drugi dzień przedostał się do szpalty prasy, docierając do wszy
stkich mieszkańców.stkich mieszl

Niezadługo ta sama kawiarnia była widownią następnego, 
niemniej sensacyjnego zajścia.

Żona wkracza.
Tym razem żona znieważonego karykaturzysty, gdy p.Hule- 

wicz odmówił mu satysfakcji na drodze honorowej, spoliczko- 
wała w kawiarni p. Hulewicza. (Zlała zatem sprawa przybrała na 
hałasie i stała się pierwszorzędną sensacją wśród sier towarzy-
Skich. Poczęto o niej mówić jeszcze więcej, gdy nie zadługo potem 
zwołany na skutek interwencji p. Hulewicza sąd honorowy zdy-zwołany na skutek inter\ 
skwalinkował p. Dangla.

Sponsorzy:
Do realizacji przedsięwzięcia 

ostatecznie przyczynili się, wspiera
jąc finansowo, jak też udzielając in-
nej pomocy:

Fundusz Otwartej Litwy, De- 
s. Problemów Regio-partament ds. Problemów 

naln’ ' ' -lych i Mniejszości Narodowych 
__ , Ministerstwo Kultury i Oświa
ty RL, Firma Turystyczna "Erelis", 
"Budimex", Dom Handlowy "Eksi- 
kocentras"; dwutygodnik "Znad Wi
lii", Agencja Usługowa "

RL,

Uigowa "Omega' 
a Macierz Szli

, Agencja Usługowa "Omega" w 
Suwałkach; Polska Macierz Szkol
na na Litwie.

Wszystkim Sponsorom ^ołecz- 
ny Komitet Organizacyjny Spotkań 
Poetyckich Mai wyraża
serdeczne podziękowanie

Opr. Wanda Marcinkiewicz
Fot. Bronisława Kondratowicz

Obok: pamiątkowe zdjęcie z Trok...

wstępny artykuł.
W międzyczasie do sprawy tej została również, zamieszana 

osoba drugiego współpracownika „Słowa” p. Jerzego Wyszomir
skiego. Znany ten krytyk literacki, a zarazem dziennikarz w felie
tonie pt. „Podział psychofizyczny przeprowadzając ten podział 
wśrócT znanych osobistości wileńskich i pisząc między innymi o 
Hulewiczu, użył takich wyrażeń jak atletyk, w og^e ao niczego, 
bez żadnego intelektualnego pożytku dla ludności itp.

To właśnie stało się przyczyną nowego zatargu pomiędzy 
dyrektorem Wileńskiego Radia, a felietonistą „Słowa , w rezul
tacie czego doszło nawet do pojedynku, przy czym pojedynek ów 
bez żadnego zresztą uszczerbku dla stron odbył się na pistolety, 
gdy natomiast drugi pojedynek również pomiędzy p.l lulewiczem 
a red, Mackiewiczem byt przeprowadzony na .szable. Z tego 
spotkania obaj przeciwnicy wyszli lekko ranni.

Niezależnie od tego p.łłult

dyrektorem Wileńskiego

ranni.
Niezależnie od tego p. Hulewicz zaskarżył p. Wyszomirskiego 

do sądu o zniesławienie. Wraz z tym ostatnim sprawa o zniesła
wienie została także wytoczona redaktorowi odpowicdzialnernu 
„Słowa” p. Pasikowskiemu za napis trąba jerychońska, umie-

' pod jedną z karykatur, wyobrażających p. Hulewicza, 
tych dwóch procesów przybył wreszcie trzeci. Bezpośred

szczony pod jedną z karykatur, wyobrażających p. Hulewicza.
Do tych dwóch procesów przybył wreszcie trzeci. Bezpośred

nio po zdyskwalifikowaniu p. Dangla przez sąd honorowy „Sło- 
WO” anUipin nta Ifnrt/taf lim iPKtrozpisało ankietę na temat: „Czy karykatura jest oszczer
stwem”. Niezadługo po rozpisaniu an'kiety w "Kurierze Wileńs
kim” ukazał się list otwarty, powieściopisarza Tad. Łopalcwskic; 
go oraz literatów p. Bujnickicgo i Arcimowicza. W liście owi 
wymienieni literaci zarzucili red? Mackiewiczowi krętactwo i per
fidie przy uzyskiwaniu odpowiedzi na ankiety, świadomie fałszywe 
interpretowanie orzeczenia sądu honorowego itp.

Sąd robi porządek.
Określeniami tymiwłaśnie poczuł się dotknięty p. Mackiewicz 
....................dc --- ------------ ---------------- 'i zaskarżył z kolei do sądu autorów wspomnianego listu.
Ostatecznie wstystkie trzy spawy znalazły się przed sądem 

okręgowym. W wyniku rozprawy sąd p. Wyszomirskiego uniewin
nił, a skazał na 50 zł. grzywny redaktora odpowiedzialnego

skarżył__
Ostatecznie wsz

za
użycie określenia trąba je^chońska.

W sprawie oskarżenia posła Mackiewicza, sąd uznał winę 
oskarżonych za udowodnioną i skazał każdego z nich na jeden 
tydzień aresztu, którą to jednakże karę sąd zawiesił na okres lal 
dwóch.

Taki był epilog głośnej sprawy wileńskiej.
wod.

(„Tajny Detektyw”, 4/1935)

Nasi na Międzynarodowych Targach Książki
Odbyły się one w Warszawie po raz 39 - ty. Po uwieńczeniem interesów, to targi przyniosły wszys- 

raz drugi uczestniczyła w nich Litwa. Tym razem tkim tytułom wiele korzyści. Liczyła się sama obec- 
stoisko pozyskała nieodpłatnie, zaś wyjazd wydaw- ność. Była to okazja do zaprezentowania swoich 
ców litewskich sponsorowały Ministerstwo Kultu- pism, opowiedzenia o nich, nawiązania kontaktów, 
ry i Oświaty, Fundusz Otwartej Litwy, autokaru Bardzo przyjemnie, że przyszli ludzie, których inte- 
użyczył Związek Polaków na Litwie. Zaprezento- resował dwutygodnik „Znad Wilii”. Wśród nich byli 
wano większość wydawnictw. W składzie 8-osobo- nasi Czytelnicy, pytali oni o plany pisma, życzyli wy- 
wej grupy roboczej na czele z Yincasem Akelisem, trwałości i powodzenia, 
prezydentem Litewskiego Stowarzyszenia Wy- Tirg; r.L"'j ■ 
dawców znalazł się również przedstawiciel „Znad nież poza terenem Pałacu Kultury i Nauki, gdzie się

pism, opowiedzenia o nich, nawiązania kontaktów. 
Bardzo przyjemnie, że przyszli ludzie, których inte-

nasi Czytelnicy, pytali oni o plany pisma, życzyli wy-

Targi miały wiele imprez towarzyszących, rów-

Wilii”, obok kolegów z „Kuriera Wileńskiego” i odbywały, ale już samo zwiedzenie stoisk wystawo- 
„Magazynu Wileńskiego”. wycłi na miejscu było zadaniem nie do zrealizowania.

Choć wspólne stoisko tytułów polskich było Wiadomo, jaki rozmach i wybór. Na pamiątkę 
bardzo skromne, a i nieco na uboczu, to odwie- wieźliśmykatalog,wktóiym zaznaczonazostałarów- 
dzających nie brakowało. Zainteresowanie litera- nież obecność „Znad Wilii”.dzających nie brakowało. Zainteresowanie litera
turą litewską było i w tym roku tradycyjnie duże. 
Targi przebiegały pod kątem biznesu, zawarto tu 
dużo transakcji międzynarodowych - i jeśli przed
stawiciele polskich mass mediów, a zarazem wy- j dawnictw nie mogą się jeszcze pochwalić świetnym
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TAMARA KARREN-ZAGÓRSKA: LIUDAS GIRA OCALIŁ NAM ŻYCIE
Od kilku miesięcy zbieram materiały do ar- nowień„BiałejKsięgi". Turcja na razie milczałą 

tykułu o pierwszej wycieczce pisarzy polskich a nam coraz bardziej ziemia paliła się pod noga- 
latem 1939 roku na Litwę. Jednj^ z jej uczestni-

czarno” w biurze „Inturista" w Kownie. 'akt

mt
- Foczemu chotitie ujezżat’? - pytał po razków był prof. Jerzy Pietrkiewicz, stale mieszka

jący w Londynie, poeta, tłumacz i prozaik, który setny komisarz do spraw uchodźczych. - Takim 
podał wiele szczegółów. Bardzo ciepło wspomi- jak wy, w Związku Radzieckim dobrze, pisatie- 
na Liudasa Girę, który w 1939 roku był przewód- lembudiesz, nam takich nużno.

pan Tkacz sprzedawał je za bajońskie sumy, o 
jakich nawet nie mogliśmy marzyć. Błogosławio
ny przez nas pan L. wyjechał już z Kowna do 
Teheranu, zostawiając nam złotą papierośnicę, 
której wartość miała nam ppłacić przejazd przez

Anatolijus 
Mitrofanovas, 

dyrektor 
"Lietuvos Paśtas":

Rosję aż do Persji i której równowartość mieliś- 
Dnie mijały za dniami, tygodnie zamieniały my mu oddać w Palestynie.Nieprzewidywaliśmy,

L1ETUVA
niczącym Związku Pisarzy Litewskich i głównym Dnie mijały za dniami, tygodnie zamieniały my mu oddać w Palestynie.Nieprzewidywaliśmy,
organizatorem wycieczki kolegów polskich na się w miesiące. Ktoś nam wtedy poradził jak po paskarsku obliczy on ten „transfer”, że

- Zwróćcie się o pomoc do Giry. potem mój ojciec będzie się latami z tego długu
Liudas Gira, poetą pisarz litewski, tłumacz wypłacał Papierośnicę sprzedaliśmy na wagę w

państwie świadczy

Litwę. W ostatnim liście do mnie Jerzy Pietrkie
wicz podał kilka faktów. M.in. pisze: Niedawno 
odwiedziłem Tamarę Karren-Zagórską (jej Mickiewiczą jeszcze za czasów okupacji litew- małym sklepiku przy ulicy Wileńskiej. Na tejże
ostatni mąż był bratem poety Jerzego) -Tamara skiej okazał się być przyjacielem Polaków i Wileńskiej, w bramie, z biciem serca i oglądając
jest ciężko chorą ale dzielna. Zgadało się o Lit- Żydów, czego niejednokrotnie dawał dowody. W się na wszystide strony, kupiliśmy dolary. Po do
wie - wspomniałem, że mam list od Sirijos Giry; nowym rzc^zie Paleckisa został komisarzem do konaniu tej nielegalnej i grożącej więzieniem
poprosiła, żebym powtórzył nazwisko, głos się jej spraw kultury i sztukL Miał opinię człowieka transakcji, udaliśmy się do biura „Inturista”, aby
zmienił - „To pewnie syn Liudasa Giry ” - powie- uczynnego, pomagał wielu. już legalnie w tej oficjalnej placówce turystycznej
działa.-„Jeśli tak, to jego ojciec ocalił nam życie". Poszliśmy do niego. Romana (Brandstaette- zapłacić tymi dolarami (nota bene przez odpo-

Tamara jest pochodzenia żydowskiego - pisze ra - M J.) pamiętał z poprzedniej zimy, z jakiegoś wiednie czynniki sowieckie zrównanymi w kursie
Poszliśmy do niego. Romana (Brandstaette-

zebrania Związku Pisarzy w Wilnie. Szybko zo-dalej prof. Pietrkiewicz - z bardzo społonizowa- zebrania Związku Pisarzy w Wilnie. Szybko zo- 
nej i ciekawej rodziny. Poznała w Wilnie Romana rientował się w naszych kłopotach, „ mitręgach ”, 
Brandstaettera, także uchodźcę, którego wkrótce jak to określał Mówił po polsku nie gorzej odnoś
poślubiła. i często używał słów rzadko stosowanych w po-

Tamara Karren-Brandstaetter w latach tocznym języku. Byliśmy z nim zupełnie szczerzy, 
1940/41, kiedy Litwa została włączona do Związ- tak jak i on nie k/ył przed nami swego stosunku 
ku Radzieckiego, starała się wraz z mężem, zna- do obecnie rządzącego chamstwa. Obiecał wyro- 
nym pisarzem polskim, wyjechać do Palestyny, bić nam widzenie z„narkomem”, naczelnym ko- 

żaden sposób nie mogła uzyskać zgody władz, misarzem NKWD w Kownie.

wymiennym z brytyjskimi funtami) za przejazd 
koleją do Moskwy i Baku, pobyt w hotelu „Intu
rista ” i kabinę na statku, który nas zabierze do 
perskiego portu na Morzu Kaspijskim, Pahlewi.

Wreszcie pewnego ranka zobaczyliśmy nasze 
nazwiska na wywieszonej liście. Po pieczątkę 
trzeba było jechać do Kowna. Zlikwidowaliśmy 
w ciągu jednej godziny nasz pokój przy ulicy
Mickiewicza. W Kownie przybito nam do na- 

Gdyby nie udało się im wyjechać, prawdópc^ob- Pierwsze wezwanie nastąpiło szybko. Zapro- szych uchodźczych„saufconduit”najważniejszą'
nie w czerwcu 1941 roku Tamara Karren i Ro- szeni zostali tylko panowie. Dawid i Roman we-. pieczątkę: prawo wyjazdu z Rosji. Urzędnik 

*marr Brandstaetter znaleźliby się-w transporcie ’ szli'do wielkiego budynktcNKWDtamy z Hanką •przed'oaciśnłęciemstemplazapytał: ■' '■

Pierwsze wezwanie nastąpiło szybko. Zapro
szeni zostali tylko panowie. Dawid i Roman we-.

na Sybir lub do Kazachstanu. Jeżeliby natomiast i małą Oleńką czekałyśmy na zewnątrz. Wyszli 
pózostali w Wilnie, los ich byłby jeszcze gorszy: bladziinapięci.Rozmowabyłabardzouprzejma.
życie mogliby zakończyć w Ponarach, jak wiele .Narkom ” obiecał puścić sprawę w ruch. Mamyw-
ich krewnych i przyjaciół. Liudas Gira uratował jeszcze odbyć kilka rozmów z podległymi mu 
życvc Tamarze Karren, Romanowi Brandstaet- oficerami odpowiednich oddziałów.
terowi i wielu innym Żydom i Polakom. Przenieśliśmy się na ten okres do Kowna. Z

Tamara Karren mieszka w Londynie i stam- Wilna i tak lepiej było się usunąć - propozycje 
tąd przysłała do ceasopisma dominikanów „W współpracy i dobrotliwe sugestie, za którymi kryła 
Drodze” wspomnienia wileńskie. Oto co pisze o się groźba, za często się powtarzały. W bałaganie
tamtych wileńskich czasach, o Liudasie Girze, o owego okresu zdarzało się, że enkawudziści za-
staraniach, które czyniła by wyjechać z Litwy na czynali deptać po piętach komuś, komu w tym 
Bliski Wschód. samym czasie ich główny szef obiecywał dać pra

wo wyjazdu z Rosji.Wilno, jesień roku tysiąc dziewięćset czter
dziestego pierwszego (pomyłka: była to jesień ro- Sprawa nie posuwała się szybko. Całymi ty- 
ku 1940 - M.J.). Czekaliśmy na rosyjską wizę godniami wzywani byliśmy na przesłuchania, bo 
tranzytową i na przepustkę pozwalającą nam na trudno to było nazwać „rozmowami”. Do znu-
wyjazd. Mieliśmy tylko wizę docelową do Palesty- dzenia powtarzającym się motywem było pytanie, 
ny i tranzytowe przez Irak i Transjordanię, wysta- dlaczego chcemy opuszczać radziecki raj i dła
wione nam pnez konsulat btytyjski w Kownie, czego baśnie do imperialistycznej, syjonistycznej

- A gdzie wasza perska wiza tranzytowa? - 
czeka na nas w ambasadńe irańskiej w Moskwie 
- sldamaliśmy bez zająknienia. Urzędnik przyci
snął stempel - prawo przejazdu bez zatrzymania 
się w Moskwie przez noc.

- Na odebranie wizy starczy wam kilka go
dzin - powiedział

Postanowiliśmy nie zwlekać ani chwili i wy
jechać jeszcze tego samego dnia. Mieliśmy wia
domość, że pytano o nas poprzedniego dnia na 
Mickiewicza, tak zresztą jak i o Dawida w ich 
mieszkaniu na Pohulance. Panowie pobiegli je
szcze załatwić jakieś ostatnie sprawy, a ja z Han
ką pośpiesznie przygotowywałyśmy prowiant na 
czterodniową podróż przez Rosję. Na półgodzi
ny przed odjazdem pociągu upychałam jeszcze 
masło z kowieńskiego „Pienocentrasu" do ka
miennego garnuszka.

znaczek pocztowy i pieniądz
- n maja 1990 roku pojawiły się pierwsze 

koperty litewskie, a 7 października - znaczki 
pocztowe...

- W tym roku obchodzimy swoisty jubileusz, 
ukazał się bowiem setny znaczek litewski. Wyni
ka z tego prosta statystyka - w ciągu roku na 
Litwie ukazuje się 23-25 znaczków pocztowych.

- Pierwsze znaczki pocztowe miały bardzo 
duże powodzenie.

- Znaczek pocztowy o nominale 5 kopiejek, 
przedstawiający Anioła pojawił się w czasie blo
kady sowieckiej i nosił nawet nazwę - blokado
wy. Nie miał ani perforacji, ani kleju. Ale sprze
dawaliśmy go, a uzyskane pieniądze przekazy
waliśmy na Fundusz Blokadowy. Niestety, pier
wsze znaczki masowo (^odrabiano, gdyż nie były 
dopracowane technicznie.

- Gdzie były drukowane?
- W kowieńskiej drukarni „Spindulys”, na 

przedwojennych maszynach i przez wiele lat nie 
używanych.

•• Sprzedawaliście go też' i za'granicą, jako ■ - - • ■ 
Filatelistyczną ciekawostkę...

- Proszę wyobrazić, że druk własnych znacz
ków rozpoczęliśmy nie mając na ten cel fundu
szy. Właśnie w ten sposób zarobiliśmy na kolej
ne znaczki. W Niemczech znaleźliśmy odważne
go jak na tamte czasy człowieka Jurgena Schnei
dera, który podpisał z nami umowę na rozpow
szechnienie pierwszego litewskiego znaczka.

Krzyży”,
Kolejne serie, to „Pogoń”, „Góra

', „Dzwon Wolności”, „16 Luty”, „ 11

Nikt się wtedy z nikim nie żegnał, nikt nikogo
Mieliśmy jeszcze wizę tranzytową japońską i pie- Palestyny. Odpowiadaliśmy niezmiennie to sa- . o wyjeździć nie zawiadamiał Dałam znać tylko 
czątkę konsulatu holenderskiego stwierdzającą, mo: choroba, rodzina, klimat. ............................... ' "
że do wjazdu do kolonii holenderskiej w Curaęao Szczególnie dobrze pamiętam jedną rozmo-
nie jest potrzebna wiza. Ale my nie chcieliśmy wę. Czekaliśmy, jakzwykle, nakorytarzu. IP/ieH’- 
jechać ani do Curaęao, ani nawet do Japonii, nym momencie przeszedł koło nas elegancki, wy- 
Chcieliśmy jechać do Palestyny, aby połączyć się soki pan we frtJat, pelerynie i cylindrze, z mono-
z rodziną, takich uchodźców jak my było w Wil
nie tysiące.

kłem w oku. Po kilku minutach wezwani zosta
liśmy do gabinetu - godzina była druga w nocy.

Tej mroźnej zimy wileńskiej 1940-41 roku W oficerze, siedzącym za biurkiem w mundurze 
każdy, kto posiadał jakiś okruch nadziei wydosta- NKWD, rozpoznaliśmy bez trudu dandysa we 
nia się dokądkolwiek, miesiącami wydeptywał fraku. Major Szwarcman długo tłukł pięścią w 
poczekalnie komisariatu do spraw uchodźczych, blat biurka i krzyczał:
Aby otrzymać upragnioną przepustkę, trzeba było - Nie dam wam wyjechać do Palestyny, nie 
mieć wizę docelową i wszystide potrzebne wizy dam! Wszędzie, ale nie tam!
tranzytowe. My należeliśmy do tych wybranych. Trzeba było znowu kołatać o pomoc Giry. 
Niewiele nam to jednakpomogło. Po wielotygod- Wyglądało, że rzeczywiście już lada dzień „wy- 
niowych przesłuchaniach musieliśmy czekać z oł- wieszą ” nas na tablicy.
brzymią rzeszą innych uchodźców aż nasze naz- Wróciliśmy do Wilna. Sprzedaliśmy resztki 
wiska wywieszone zostaną na krótkiej liście tych, drobnej biżuterii, która nam jeszcze zostałą a

którym przepustka została przyznana. - której nie wolno było wywieźć. Ze złotej przepaski
Ogół czekał na jakieś zasadnicze załatwienie na włosy mojej matki - prezentu ślubnego od 

sprawy. Od miesięcy prowadzone były pertraktac- ojca, pamiątki, którą miałam nadzieję uratować 
je z Turcją aby zgodziła się przepuścić uchodź- - zrobiliśmy dwie grube obrączki. Ale sprawa 
ców udających się 5o Palestyny. Chodziło głów- naszego tranzytu wyglądała wciąż beznadziejnie, 
nie o Żydów, którym powiązania rodzinne, sto- Turcy nie chcieli z nikim rozmawiać indywidual-
sunki czy szczęśliwy los pozwoliły przedostać się nie, o perskie wizy trzeba było pisać osobiście do 
przez ucho igielne biurokracji brytyjskiej i posta- Teheranu. Można też było dostać taką wizę „na

wujowi Aleksandrowi i on z synem czekali na nas 
na dworcu w Wilnie, gdzie pociąg Kowno-Mo- 
skwa się zatrzymywał Nie wiedziałam, że widzę 
ich po raz ostatni, że nie doczekam się ich w 
Teheranie, jak umawialiśmy się, bo nie zdążą 
wyjechać przed zagarnięciem Wilna przez Niem
ców. Dopiero po kilku latach dowiedziałam się, 
że widziano ich w grupie Żydów pędzonych uli
cami Wilna na Ponary.

Dziś różnie ocenia się działalność Liudasa 
Giry, często krzywdzi się tego nietuzinkowego 
pisarza, człowieka wielkiego serca i szlachetnoś
ci. Przeglądając archiwalia, listy Polaków do 
Liudasa Giry, jego odpowiedzi - napotykam 
wiele dowodów bezinteresownej pomocy Giry 
ludziom różnej narodowości. Przytoczony tu 
fragment wspomnień ewidentnie świadczy, iż 
właśnie dzięki Litwinowi Liudasowi Girze polski 
poeta Roman Brandstaetter wydostał się z 
ZSRR, wojnę przeczekał w Palestynie, później 
wrócił do kraju i dokonał tak wiele w naszej 
literaturze. Sędziwa Tamara Karren wiele z dłu
giego życia zapomniała, ale imię i nazwisko Liu
dasa Giry pozostało na zawsze w jej pamięci.

Mieczysław Jackiewicz

Marca” i inne już były drukowane w Niem
czech, w Lipsku.

- Prawie cały nakład 20,5 min z 21,5 min 
sztuk był zatrzymany na granicy przez sowiecką 
służbę pogranicza. Dlatego też otrzymaliśmy 
znikome ilości znaczków przemycanych w waliz
kach przez nas. Pomocną dłoń wówczas wycią
gnęli koledzy z Polski. Dyrektor poczty w Suwa
łkach Jerzy Wojtkiewicz oraz Ignacy Kwiatkow
ski przechowali je ńa pocztowych składach. Do
piero we wrześniu 1991 roku cały nakład został 
dostarczony na Litwę.

- Jak to się stało, że prawie na wszystkich 
pierwszych znaczkach mamy wizerunki wyko
nane przez jedną malarkę Yioletę Skabeikie- 
ne?

- Otrzymaliśmy 64 prace konkursowe, spoś
ród których najlepiej zostały ocenione właśnie 
jej autorstwa oraz Margarity Jasilionyte.

- Na pierwszym i setnym znaczku mamy 
tego samego Anioła, różni się tylko jakością i 
nakładem. W pierwszym wypadku wyniósł on 
ponad 2 min, a w drugim?

- Tylko 60 tysięcy o nominale 12 litów.
- Od jubileuszu przejdźmy do problemów.
- Podstawową bolączką jak i wszędzie są

finanse. Świadczymy dużo usług, które są nam
nieopłacalne, ponieważ funkcjonujemy 
specyficzna jednostka przyrządzie. Na prz
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To, co było... Fotografia ze starego albumu

SiUtiSSi

Zułów (lit. Zalavas) znajduje się 60 kilometrów od Wilną niedaleko Podbrodzia.Tu w majątku 
rodowym 5 ^dnia 1867roku urodził się Józef Klemens Piłsudski. Gdy przyszły Marszałek miał 7 
lat, wybuchł pożar, ogień strawił doszczętnie modrzewiowy dwór i dobytek W1882 roku majątek 
w drodze licytacji przeszedł w ręce księcia Michała Ogińskiego, potem jego właścicielami byli: 
kupiec z Rygi Klimów i carski generał Kumosow. W roku 1933 członkowie Związku Rezerwistów
oraz Federacji Polskich Obrońców Ojczyzny ojiarowali Marszałkowi nabytą ze składek część
Zułowa. Majątek miał być doprowadzony do wcześniejszej świetności, jednakże te plany przerwała 
wojna. Józef Piłsudski w okresie letnim często odwiedzał swą ojczystą miejscowość.

Na zdjęciu - tak w tamtym okresie wyglądał zakątek 
Jas ty porosły ruiny kaplicy, rodowej pradziada Marszałk

z
)ą o]czvstą miejscowość, 
ocalałą ojicyną fabryczną. Po wojnie

chwasty porosły ruiny kaplicy rodowej pradziada Marszałka J.Michałowskiego, a na fundamentach 
dawnego dworu wybudowano kołchozową oborę... , ,

Fot. Ł.Siemaszkó

nie opłaca się w ogóle dostarczać listów, bo 
ludzie zaczęli mało pisać. Jest podobna sytuacja 
jak i na Zachodzie. 90 proc, korespondencji 
pochodzi od organizacji. Kryzys spowodował, że 
i paczek wysyła się mniej. Dalej - prenumerata. 
Mimo tego, że mieszkańcy są niezadowoleni z 
dużych opłat za dostarczanie prasy, to i tak są 
one za niskie. Od przyszłego roku planujemy 
uwzględnić koszty dostarczania na wsi. Świad
cząc takie usługi przedsiębiorstwo musi być 
opłacane przez państwo, ale będąc „na łasce”, 
nie ma możliwości nabycia nowego sprzętu. W 
ubiegłym roku dostaliśmy od rządu między in
nymi w prezencie tysiąc... rowerów... Aby „Pocz
ta Litewska” była przedsiębiorstwem dochodo
wym, musimy więc podnosić ceny. Oczywiście, 
szukamy i innych dróg.

- Skrzynki pocztowe (nie mylić ze skrytką) 
są jakby niczyje...

- W zasadzie za ich naprawę ma odpowiadać 
gospodarz, ale też on ma prawo podjąć i taką 
dec^ję, która nam może być nie do przyjęcia: 
np. umieścić skrzynkę na listy przy swoich 
drzwiach... na dziewiątym piętrze. Dlatego mu
simy jednak trzymać pieczę nad tymi skrzynka
mi.

- Poczta nie zdąża na czas, listy giną, paczki 
bywają „rozbebeszone”.

- Po prostu w katastrofalnym stanie jest 
transport. Z 500 maszyn około 75 proc, ził-ów i 
gaz-ów liczy co najmniej 15 lat. Listy polecone 
idą dłużej niż zwykłe, ponieważ są na wszystkich 
punktach sprawdzane i rejestrowane - na po
szczególnych pocztach, w centrum przewozo
wym itd. A że giną? Tak jest na całym świecie. 
Oczywiście, rozpatrujemy każdy wj^adek, wy
ciągamy wnioski dyst^plinarne, pozbywamy się 
nierzetelnych pracowników. Jest to problem wy
kraczający poza naszą branżę.

' - Choć i tłumaczy Pan, że „nie opłaca się” 
dostarczanie prasy, to trudno przecież bez niej 
żyć.

- Wszyscy prenumeratorzy otrzymają swoje 
pisma. Prawda jest ich 800 tysięcy. Gdyby w 
ciągu jednego dnia ukazałyby się wszystkie ga
zety naraz, to pracownicy poczty nie wiem, czy 
uporaliby się, a tak to jakoś można sobie pora
dzić.
I - Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Wanda Marcinkiewicz

ZNAD WILII
1994.06.01-06.15
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' na - w swoim czasie od 
nich się dowiedzieli, że 

I został on wzięty dó nie- 
I woli przez Armię Czer- 
I woną, wywieziony do jed- 
I nego z obozów i zamor- 
I dowany w Katyniu. Z do-

Ten napis pojawił się dopiero w ostatnich latach przemian..'
Fot. Romuald Mieczkowski

Po raz pierwszy o Katyniu dowiedziałem się 
w dzieciństwie, w domu rodzinnym. Na warunki 
i możliwości lat powojennych - jak wiadomo, 
oficjalnie był to temat tabu - w rodzinie najlep
szym znawcą tej sprawy był mój dziadek Jan. W 
swojej bibliotece miał niemieckie pismo o tema
tyce wojskowej „Signaf, w którym były zamie
szczone pierwsze reportaże o odnalezieniu w 
Katyniu zbiorowych grobów polskich oficerów - 
ofiar mordu NKWD. Po latach p. Zbigniew 
Kowzanow z Ignalina powiadomił, że czasopi
sma „Signal”, w których są materiały o rozstrze
laniu polskich oficerów, znajdują się także w

kumentów odnalezio-
riych przy nim w maso
wych grobach w Katyniu
ocalało: Szczepanik...,
imię nieczytelne, ppor.

Na liście zidentyfiko
wanych ofiar Katynia są 
również takie wpisy: Ma
rynowski Wiktor, w mun
durze, wizytówki, karta 
st.sł. karta mobil, metry
ka urodź., pocztówki, 
własne wizytówki z adre
sem: Polna 78 oraz wizy
tówka z nazwiskiem: Dr 
Zbigniew Marynowski, 
ppłk, lek., Wilno, Anio- 
kolska 30, oficer...; Mary
nowski Zbigniew, por., 
pismo urzędowe, pocz-
tówka...; Marynowski

Zbigniew, ppłk., lekarz.
Wilnianie, którzy znali rodzinę Zbigniewa 

Marynowskiego (jego dzieci są pochowane na 
Cmentarzu Antokolskim, żona dowiedziawszy 
się, że mąż zginął w Katyniu, wyjechała do War
szawy), są zdania, żc obok nazwiska ppłk Zbi
gniewa Marynowskiego jako jednej z ofiar 
zbrodni katyńskiej, należy dodać; przedwojenny 
lekarz wileńskiego szpitala wojskowego na An- 
tokolu.

Wiadomości zebrane przez dyrektora 
szkoły w Rakańcach w rejonie wileńskim Józefa 
Wasilewskiego, m.in. przed laty podczas zwie-

bibliotece im. Maźvydasa w Wilnie. Pod szyfrem ■ dzania wystawy „Zginęli w Katyniu” w Wilnie,
tego wydania EP-372 można znaleźć jego nr 6 
(1940 r.), nr 20, 24 (1941 r.), 1942-1943 (wszy
stkie numery), do nr 10 - 1944 r. Informację tę 
podaję dla interesujących się tematyką z tego 
okresu, również katyńską.

Dziadek Jan jako rodowity wilnianin, przed 
wojną w ciągu wielu lat przepracował w Izbie 
Skarbowej, znał wileńskie rodziny, których bli
scy zginęli w Katyniu. Żony, dzieci wciąż żyły

której współorganizatorem byłem, wskazują na 
to, że jego ojciec został zamordowany jako je
niec obozu starobielskiego. Ppor. Józef Wasi
lewski ur. w 1908 r. we wsi Wisztoki parafii 
Murowana Oszmianka, wyruszył na wojnę z 
piątego roku studiów na wydziale prawa Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zostawił 
żonę Helenę i synka, którego tłchrz.cili jego 
imieniem - Józef. Po wrześniu ślad po ppor.

nadzieją, że ich mężowie, ojcowie wrócą. Trwały Wasilewskim zaginął. Dopiero 28 listopada
w Wilnie i czekały. W samotności, w ciężkich 
warunkach materialnych. Wdowy po olicerach 
pochodziły najczęściej z inteligencji, miały wyk
ształcenie i z przyjściem władzy sowieckiej były 
bez pracy. Imały się więc różnych robót fizycz
nych, by utrzymać rodziny. Ale chyba najstra
szniejszym i najokrutniejszym było to, że mu- 
sialy czekać w milczeniu. Mimo że propaganda 
sowiecka trąbiła, iż Katyń jest dziełem hitlerow
ców, samotne kobiety, sieroty bały się głośno- 
mówić o swoich bliskich zamordowanych lam 
przez wrogów Związku Radzieckiego.

To niezbicie dowodziło, kto był rzeczywi
stym zbrodniarzem. I wilnianie dobrze o tym 
wiedzieli. Wiedzieli na przykład, że ojciec sio
strzyczek Basi i Krysi zginął w Katyniu, a one z 
mamą tu, w Wilnie, wciąż czekają na jego po
wrót. Nie doczekały się i wyjechały do Polski. 
Ileż to było takich rodzin wileńskich! Ileż to ich 
tragicznych losów poszło w niepamięć wraz z 
odprowadzeniem w ostatnią drogę na wileńskie 
cmentarze wdów, starych rodziców.

Z perfidnością zbrodni zetknąłem się, gdy 
w czasach studenckich do moich rąk trafił 2-to- 
mowy zbiór materiałów pt. „Niitrnbiergskijpro- 

(Proces Norymberski). Wątek katyński te
go „dzieła”, wydanego w 1954 r. w Moskwie 
przez Państwową Oficynę Literatury Prawni
czej, był wieloletnim przykładem oficjalnej 
aprobaty sowieckiego kłamstwa, że zbrodnia 
katyńska nie jest dziełem NKWD, tylko nie
mieckich faszystów.

Z tą „prawdą” żyło się aż do czasu ujawnie
nia rzeczywistych zbrodniarzy. Wtenczas też 
zacząłem zbierać - a raczej uzupełniać - mate
riały o ofiarach zbrodni katyńskiej pochodzą
cych z naszych stron, związanych z Wilnem, Wi- 
leńszczyzną, z Kresami II Rzeczypospolitej. 
Według dostępnych i znanych mi list katyńskich 
dowiedziałem się o ponad łOO osobach - ofia
rach Katynia, wywodzących się z Ziemi Wileń
skiej. M.in. dane o niektórych zdołałem uzupe
łnić, jednocześnie prostując przy nich nieścisłoś- • 
ci we wskazanych adresach.

...Szczepanik,... (Szczepanek), imię nieczy
telne, ppor. - przeczytałem w jednej z List. Oka
zało się, że starzy wilnianie - znajomi Ulewiczów 
z Glinciszek w rejonie wileńskim, spokrewnio
nych z ppor. Stanisławem Szczepanikiem z Wil-

1939 roku pani Helena dowiedziała się, żc m;iż 
znajduje się w obozie w Starobielsku. W tym 
dniu właśnie napisał pierwszy i ostntni list, który 
dotarł do Wilna. Syn przechowuje go jaku naj-

droższą relikwię i pamiątkę po ojcu. Najdroższa 
Lileńko! Przesyłam Ci i Synkowi najserdeczniej
sze pozdrowienia - pisał ppor. Józef Wasilewski, 
podając na kopercie adres: SSSR - Starobielsk, 
skrytka pocztowa nr 15. - Jestem zdrów i czuję 
się na ogół dobrze. Napisz mi Kochana, jak Wy 
żyjecie i co słychać u wszystkich krewnych i u 
Loli. Pisz do mnie tylko o sprawach rodzinnych. 
Jak się hoduje mój Synek najdroższy? Ile ma 
ząbków? Cz)’zdrów? Strzeż go, Kochana. Ucz go 
mówić i ufaj. Jak zdrowie Papki? Przyślij mi 
swojej fotografię - tę z Bernardynki w białej su
kience - lub inną. Bądź zdrowa, Kochana, i 
ucabij wszystkich! Czekaj - ucałuj mego najdro
ższego Pieszczoszka. Całuję Was! Ziutek.

Na tym korespondencja urwała się. Zanie
pokojona pani Helena 8 marca 1940 roku wy
słała przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
telegram do Starobielska: Kochany Ziunio! Z 
synkiem jesteśmy zdrowi. Mieszkamy w Ponu
rach. Ojciec zmarł w lutym. Staram się o pracę... 
Całuję Cię. Lila. Nadeszła krótka, lakoniczna 
wiadomość: adresat wybył 18 marca 1940 roku. 
NKWD przygotowywało się do zagłady tysięcy 
polskich oficerów. Wśród nich był wilnianin 
ppor. Józef Wasilewski, którego nazwisko znaj
duje się ha „Liście ofiar i zaginionych jeńców 
obozów Koz.ielsk, Gstaszków, Starobielsk”.

Do udokładnień i poszukiwań nawiązywał 
wilnianin Józef Jacyno. Opowiadając o wojen
nych i jenieckich losach swego ojca Bolesława 
Jacyny, nadmienił, żc w niewoli sowieckiej ojciec 
spotkał się z rotmistrzem Józefem Sztukow- 
skim. Na liście więźniów Kozielska znajduje się 
wpis; Szatkowski Józef, rtm.. 24 p.ul., sztab Wil. 
Biyg. Kaw.

W Starobielsku przebywa! kapitan I .udwik 
Godycki-Cwirko, chrzestny ojciec pani Żwari- 
skicj z Wilna. Powiadomiło tym rodzinę. Polem 
korespondencja urwała się. W związku z poszu
kiwaniami 25 sierpnia 1940 roku z. Moskwy do 
Wilna nadeszła kartka z pieczęcią zwrot i 
odręcznie napisanym jednym wyrazem - patri. 
Poszukiwania, w tym czynione również za poś
rednictwem Czerwonego Krzyża, nic odniosły 
skutku. Odpowiedzi były jednakowe: kpi Lud
wika Godyckiego-Cwirki nigdzie nic ma...

W Katyniu zostali zamordowani wilnianie: 
Piotr Konrad Łopuszyński, który, jak dowie
działem się od jego syna Janusza ł.opuszyńskie- 
go z Polski, do 1939 roku posiadał w Wilnie irzy 
autobusy, włącznie do spółki, mającej koncesję 
na przewóz pasażerów na terenie województwa 
wileńskiego i nowogródzkiego; ppor. I■lawiu.sz. 
Kozłowski, mieszkał przy ul. Kalwaiyjskiej 27, 
był studentem wydziału sz.luk pięknych Uniwer

sytetu Stefana Batorego - dane te zostały nie
dawno ustalone; chorąży Aleksander Kulik (o 
jego losie pragnie więcej dowiedzieć się syn, 
który w tamtych tragicznych czasach był małym 
dzieckiem); lekarz, ppor. Jerzy Kazimierz Łob
za; legionista Antoni Rodziewicz, o którym in
formacje zbiera krewniak Henryk Bicńkiewicz 
(31-924 Kraków, Oś. Centrum A 9/5, Polska), 
nadmieniając, że być może jeszcze żyją sąsiedzi 
wuja Antoniego z ul. Lwowskiej, jego studenci 
L Uniwersytetu Stefana Batorego lub wycho
wankowie Wileńskiego Aeroklubu; Kiejstut Bo
browie/; mjr Bronisław Hołub, ppor. Jan Szy- 
szko, kpi. Zdzisław Gószczymski i wielu innych.

W jednym szeregu z tymi imionami /. Wilna 
stoją imiona polskich oficerów, w większości 
również przedstawicieli polskiej inteligencji 
przedwojennej, pochodzących z Wilcń.szczyzny: 
Jana Kasprzykowskiego z Mejszagoly - nauczy
ciela, kierownika szkoły początkowej w Rudni
kach; Józefa Sziury zewsi Gsinówka; Antoniego 
Kruśnickiego ze wsi Zielonka; Leona Kolcśnika 
z Zxibelina kolo Mejszagoly, Jana ł.apina i 1 ,imi- 
nowieza... Czas zatarł dokładne dtine / ich życio
rysów, ale pamięć została...

.3 września 1989 roku pobrano ziemię katyń
ską i uroczyście złożono ją na cmentarzu w Me j- 
•szagole. Proboszcz, ksiądz prałat Jiizef Ubręb- 
ski odprawił Mszę św. w intencji pomordowa
nych w Katyniu. Następnie poświęcił płytę gra
nitową ufundowaną przez Kolo ZPL. Napis na 
niej głosi: Ziemia Kalynskti z grobów oficerów 
polskich /x>mordowanvch le Kalsniu _ 194!) r. 
Kolo ZPL le Mejszagoie LW. 1989 r.

I listopada PW() roku na emcnltirzu w Rud
nikach proboszcz parafii rudnickiej Henryk 
Błażewicz poświęci! przywiezioną garść ziemi 
katyńskiej i dębowy krzyż, upamiętniajtiey oliary 
Katynia, .lego fundatorką była pani Irena Ala- 
dowiez, aklwnti działaczka miejscowego Kola 
ZPL, prezeska Kolti Katolickiego Stowarzysze
nia Polaków na Litwie w Rudnikach.

Podobny Krzyż stanął również w Miedni- 
kach. 'feraz przypomintim o tym wszystkim raz 
jeszcze, ponieważ następny, 1905 rok został 
ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Katyń
skim. Wileńskie echa zbrodni NKWD, siepaczy 
stalinowskich wobec całego narodu polskiego, 
jego najlepszych synów również nie zostaną i nie 
mogą być zapomniane. O tym przypomina leż. 
konkurs, którego warunki sti dzisiaj zamieszczo
ne. A być może wśród nas znajdą się chętni 
założenia Rodziny Katyńskiej w Wilnie lub na 
Wileńszczyźnie? Informacji można zasięgnąć 
pod tel. 22 42 45; 42 79 48.'

Jerzy Sunviłło
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Konkurs „Mój Ojciec
po raz drugi
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Krzyż ofiarom Katynia na cmentarzu w Rudnikac/i ufundowany przez 
Irenę Aładowicz, wyświęcony 1 iistopada 1990 roku. Lot. Jan łowicki

Zxiinteresowanie Uzytelników „liiuletynii Kaiwskicf^o" konkursem 
„Mój Ojciec”zdecydowało o ponownym podjęciu tej inicjatywy. Instytut 
Katyński w Polsce postanowił konkurs ogłosić po raz drugi. Przypomi
namy więc, że w konkursie poświęconym jeńcom w Kozielsku, Starobiel
sku i Ostaszkowie oraz innym żołnierzom i oficerom, zamordowanym na 
podstawie rozkazu Biura Politycznego KO WKP (b)z.Sm;irca 1940 roku, 
a także po kampanii wrześniowej, zaginionym „na nieludzkiej ziemi”, 
może wziąć udział każdy, kto zdecyduje sią nadesitić swoją pracę na 
adres:

Redakcja „Biuletynu Katyńskiego”, 
31-123 Kraków, ul.Szujskiego 11/3 

„Mój Ojeiee”- to tylko hasło wywoławcze: czekamy iia materiały o 
Najbliższych w różnym stopniu pokrewieństwa, o którymś z Przyjaciół, 
wreszcie o ludziach, którzy - zdaniem autora - szczególnie zasłużyli na 
wspomnienie.

Piszcic, prosimy, tak jak dyktuje serce. Nie obawiajcie się okazać 
wzruszenie, ujawnić szczegółów, których nie ma w biogramach, fragmen
tów nadsyłanych do Was kartek i listów oraz informacji o tym, jak 
czekaliście, jak próbowano Was przez lala okłamywać i kiedy poznaliście 
prawdę.

Prace nic powinny być dłuższe niż. 8-1(1 stron maszynopisu, a wyjąt
kowo można też przysyłać bardzo wyraźne rękopisy.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 
30 września 1994 roku

Jako główną nagrodę przewidujemy 2 miliony 
złotych, ale - po rozmowach ze zgłaszającymi się jeszcze 
sponsorami - spodziewamy się większej ilości nagród. 
Najlepsze z nadchodzących prac zostaną opublikowane w 

drugiej części książki „Mój Ojciec”, w „Biuletynie 
Katyńskim ” oraz w prasie.

Zdjęcia, nadsyłane wraz z pracami, odeśłemy po przefoiografowaniu.

' Znad Wilii" - niezależny dwutygodnik społeczno-kulturalny • Adres redakcji: 2001 Wilno, ul. Iśganytojo 2/4, tek: 224245,479480, fax 223455 
Redaktor naczelny: Romuald Mieczkowski. Wydawca; Yanroma S.A. - prezes Wanda Mieczkowska (Marcinkiewicz) 
Konto: 400467987 Końiercinis bankas "Yilniaus bankas", kod 260101777 • Skład komputerowy własny. Druk offsetowy, 2 arkusze druk.
Drukarnia Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Spauda" • SL 160 • Indeks 67248

Instytut Katyński w Polsce
Redakcja „Biuletynu Katyńskiego”

Podpisano do druku 27 maja 1994 r.
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VILNIANA
den z rozmówców na przykład mówi, że kuchnia
wileńska była tłusta, inny twierdzi - że „po
stna”... Nie chodzi tu jednak o konkretne jadło-
spisy, ale o próbę odtworzenia stołu wileńskie-
So, pełnego blinów, kołdunów, cepelinów, PRZY WILEŃSKIM STOLE chłodników, kindziuków i kiszek... Pr^pomnie-

Wiem, że książka jest o świecie, który nie 
n . • _ -...............  tam-istnieje. Bo przecież nie ma i już nie będzie 

tego Wilna iWileńszczyzny. Zachowały się ledwie 
okruchy, przechowywane w ludzkiej pamięci. Ale 
i ludzie rozpierzchli się, jak paciori 
nych korali. Moją książkę można

ludzkiej pamięć i. _ 
c paciorki z rozerwa-

nie przy okazji wyliczania potraw świątecznych 
tradycji, jakie panowały. Autorka w swych wy
wiadach zadaje dużo pytań, być może również 
dlatego, ponieważ jak przyznaje w jednej z roz
mów, sama w Wilnie nie była. Książka ukazała

•ł

100-LECIE TWÓRCY YIVO

nych korali. Moją książkę można odczytywać się dwa lata temu, pisana zapewne była w okre- 
jako próbę nanizywania paciorków. Mimo poc- przełomowym, dlatego nie dało się uniknąć i 
żucia daremności wysiłków, musiałam te próbę Pewnego upolitycznienia, które właściwie lepiej....! w)’siłków musiałam tę próbę pewnego upolitycznienia, które właściwie lepiej 
podjąć. Winna to byiam ludziom, idórzy mówią, oy sobie darować na rzecz snucia wspomnień o 
że Wilno i Wileńszczyzna są ciągle obecne w ichich wileńskim stole.

A są one barwne, toczą się sentymentalnie-myślach. Im właśnie tę książkę poświęcam - na
pisała Barbara Hołub w posłowiu swej książki, 
zawierającej wspomnienia o tym, co i jak się 
jadało w nas^ch stronach, ('hoć w edycji zawar
te są przepisy kulinarne konkretnych ludzi z ------------------------ -------------------------- ------- --
Wilna, Grodna, wsi spod tych miast, a także deuszKonwickiczyBernardŁadysz,jakwspo- 
spodOszmiany, Nowogródka, Pińska, z różnych mina swe młode lata Czesław Niemen (wtedy 
książek kucharskich, a nawet z restauracji wileri- WyórzyckiJ, choć jego „wileńszczyzna” - Wasili- 
skiej „Lietuva”, to jest to rzecz raczej o atmo
sferze, panującej w czasach, do których nawią
zują wspominający. A mówią o tym najznako
mitsi nasi rodac .... '■ ---------- '

lekko, z nutką nostalgii, ze świadomością, że to 
nigdy nie wróci. Dobór opowiadających sprawia, 
że rozmowy czyta się jednym tchem, bo czyż nie
może interesować, jakie dzieciństwo miał Ta

rnina
"Wydrzycki), choć jego „wileńszczyzna” - 
szki była bliżej Grodna.

Ctyta się tę książkę i myśli o tym, co odeszło, 
.............  mieszkańcowi dzisiejszej Wileńszczyzny jest 

ici, niegdyś związani z ówczesną przecież jakoś znane. Oczywiście, po repa-
Wilcńszc-zyzną. Wspominają: Czesław Niemen, triacjachjr^byli nowi mieszkańcy, ze swymi 

Konwicki, Bernard ■ ' -

ale

Tadeusz Konwicki,' Bernard ł..adysz., Sitinislaw tradycjami i kuchnią czasy sowieckie dokonały 
Stomma, I lannti Skarżanka, Ryszard Kapuściń- znacznego zubożenia w kulinarii, w restaurac- 
ski, Lmil Karewicz, Gustaw Lutkiewicz, Jerzy jach pojawiły się nowe dania - a i teraz nawet 
Passendorfer, Leon Onichimowski, Marian ’ ’ ' '*
Podkowiński, Zygmunt Kęstowicz, Andrzej Dą
browski, Danuta Szallarska, Stefan Bergman, 
Izabella Radziwiłł. Auiorktt książki rozmtiwia /.

znaczny zysk nie pozwala odtworzyć dawnego 
menu - to są jeszcze miejsca w podwileńskich 
okolicach, gdzie można i smacznie zjeść, i opo
wieści ciekawych posłuchać. Jaka szkoda, że

tymi ludźmi. Jednak rozmowa, z Melchiorem tych miejsc coraz mniej zostaje!
Wańkowiczem, została sfingowana - na podsia- Piszę to świadoma tych wszystkich McDo- 
wic powieści „Szczenięce łata” i innych książek naldów, które wciskają nam pożywienie pełne 
wiciKiego pisarza. ‘ konserwantów, identyczne pod każdą szerokoś-

Najcickawsze jest tło, odzwierciedla ho- •
wiem (ino ów klimat nieistniejących dworów, ale 
też gtownie domów inteligencji, robotni
ków,chat wiejskich. Są tu wspomnienia powa
żnych i zabawnych zdarzeń, uzmysłowienie sma
ku tamtych potraw . Prawda, jak to bwa ze 
wspomnieniami, niekiedy przeczą one sobie, je-

cią geograficzną. Pożywienie, które najczęściej 
je się szybko, niejako w biegu i na milcząco.

Wanda Marcinkiewicz

Barbara Hołub. Przy wileńskim stole. „Książka 
i Wiedza”, Warszawa 1992.
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Czytelnik polski, który w swoim czasie wer-
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URATOWANA PAMIĄTKA
; Wilnianin, maszynista Konstanty Ptasznik, Prezes Okręgu Wilno Bezpartyjnego Związku Za- 
i wodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce został aresztowany przez nWd T! września 1939

tował strony powieści francuskiego pisarza Ro- 
main’a Gary „Obietnica poranku'’, wydanej 
m.in. w znanej niegdyś serii „Nike” wydawnict
wa „Czytelnik , na pewno pamięta Wspaniałe 
opisy Wilna, podwórek Wielkiej Pohulanki, a w 
nich niezapomnianych zabaw dzic’’----- ■- —nich niezapomnianych zabaw dziecięcych, por
trety mieszkańców wielkiego domu, w ktćSym
mieszkał...

</

był

roku i wywieziony do ZSRR, gdzie zaginął bez wieści. Rodzina Konstantego Ptasznika - żona 
Ludwika oraz córki Regina i Alicja - przechowały godło i symbol tego Związku, a następnie 

: przewiozły to do Polski.
i Uratowana pamiątka była eksponowana na tegorocznej wystawie „Pamięć Wilna” zorganizo- 
|wan^ w Warszawie w Pałacu Krasińskich (Biblioteka Narodowa) przez Towarzystwo Przyjaciół 
Grodna i Wilna,' Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskie! nrzv wsnółnracw Rihimtpk iWilna,' Towar^stwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej przy współpracy Biblioteki 
Narodowej. Na całość tej wystawy złożyły się zbiory prywatne.

J.S.

w

Jerzy Surwiłło, autor notatki. Obok - b. wilnianka Hilaria Kaczmarek. Fot. Tadeusz Siemaszko

NARZEKANIA NA SŁOŃCU
Uśmiecha się słońce, a ja właśnie się zło-

KIEJDANY PO RAZ DRUGI
Wystawa grafiki wileńskiej

A sąsiadów przyszły pisarz miał naprawdę 
wybitnych. Na początku wieku tu mieszkał i 
pracował światowej stawy historyk S.Dubnow, 
autor 10-tomowego wydania „Dziejów narodu
Adowskiego”. Tu często przebywał Szotom 
Aleichem, .tu też mieszkał Borys Goldberg, je-
den z

JJ, .LU LL.'Z> VnULZVl g, J V~
przywódców ruchu syjonistycznego, 
bardzo wielkie prawdopodobieństwo.Istnieje bardzo wielkie prawdopodobieństwo, 

że ten - --------------
dora

n właśnie dom był odwiedzany przez Teo- 
Herzla, twórcę idei państwa żydowskiego.

Ale chyba największą chwałę, a w każdym 
razie tablicę marmurową kamienica pod nr 14
na

ie tablicę marmurową, kamienica pod 
dawnej Wielkiej Pohulance zasłużyła sobie

tym, że w kwietniu 1925 roku tu został utwo
rzony YIVO, potężna instytucja naukowa, ba
dająca historię, kulturę i mowę diaspory'żjdow-
sklei, rozmawiającej na języku jidisz. 

YIVO miał filie w Warszawie i w Nowym
Jorku, słynął z olbrzymich zbiorów piśmiennict
wa z zakresu folkloiystyki i sztuki.

Od nowa
WYWŁASZCZONE 

OJCOWIZNY

Z wiosną cieszy każda chwila na pr^rodzie, 
ca na roli nie nuży, a dodaje sił. Ach, gdybypraca na roli nie nuży, a dodaje sił. Ach, gdyby 

to każdy zasadził chociaż jedno drzewko - ilez

szczę. I to coraz częściej! Myślę też, że nie tylko 
ja, lecz te wszystkie głupie baby, które mają 
powykrzywiane buty, wypłowiałe spódnice, po
wyciągane swetry i brak pienięd;ty na letnie ciu- 

bieda nie tak rzucała się
wycinane swetry i brak pieniędzy na letnie ciu
chy. Zimą spod Maszcza bieda nie tak rzucała się 
w oczy. S^bko do autobusu, do pracy, do domu 
i kto tam dużo zauważy!

Nastrój kobiet wpł^a na samopoczucie re
szty rodziny. Czyż może być uśmiechnięty mąż 
„niemodnej” żony, który pracuje w tak mało 
chlubnym i mało j^atnym dziś u nas zawodzie 
jak lekarz, nauczyciel czy intynier? Słyszałam od
pewnego lekarza, iż żałuje, ze nie jest psim fryz
jerem, gdyż ostrzyżenie psa, trwające pół godzi-
ny kosztuje 25... dolarów. „Gdybyz tak y^soko 
ceniono trwającą parę godzin operację...” -
wzdychał.

Znajomy nauczyciel narzekał z kolei, że
prócz niskiej gaży, martwi go stosunek do nauki 
uczniów i icn rodziców.Coraz częściej się słyszy 
bowiem, że „tylko durnie się uczą”. Ci, po stu
diach zmuszeni dorabiać na bazara.................lazarach, nie każdy
przecież może zostać właścicielem dobrze pro
sperującego interesu. Jak tak dalej pójdzie, po 
latach możemy stać się krajem analfabetów, a
tylko nieliczni będą mieli szczęście pracować w 
wyuczonych zawodach - za w miarę godziwe 
pieniądze, które pozwolą i:---------—- 
dewaluacja trwa. Nie tylko
ale i w wielu innych.

w miarę godziwe 
im przeżyć. Niestety, 
) w sferze finansowej.

Bogusława Jurewicz
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Żartowaliśmy po otwarciu tej wystawy, że 
Kiejdański Ośrodek Telewizyjny, wówczas był 
jedynym na Litwie, który transmitował program 
TV „Polonia”. W tym coś jest. I nie dlatego, że
elita polityczna i urzędowa w Wilnie po części 
zramolała i nie może sprostać nawet najłatwiej-
szym zadaniom, ale że Kiejdany są dziwną po
zostałością w centrum Litwy z epoki Rzeczpo
spolitej Obojga Narodów. Litwa Wschodnia - to 
coś innego.Przed otwarciem wystawy był uroczy 
koncert ze składanką najlepszych włoskich arii 
miłosnych z XVII wieku na fortepian, śpiewał 
młodzieniec z Kowna. Na chwilę wyobraziłem
sobie, że oto jestem w jakimś dworku szlachec
kim, przyjechał na wakacje panicz z Konserwa
torium nZ z Lipska, a nieśmiała cała,w rumień
cach panna, córka sąsiedniego dziedzica akom-
paniuje. I coś z tego musi wyniknąć, jest wiosna, 
a wraz z nią - nadzieja... Ze to poczucie ładu, 
pokoju już pozostanie. Jak nie mija - a tylko 
wciąż się utrwala - piękno tych akwafort i drze-
worytów barwnych mistrzów z WSP Uniwersy-
tetu Stefana Batorego. Byli w tych latach, w 
dwudziestoleciu, bardzo młodzi, niepewni sie-
bie studenci. Jak ci, co przede mną, ale jakie
wspaniałe Wilno nam zachowali! Jakie sny poz
walają nam teraz przeżywać, jaki w tym smutek
przemijania! Kto jeszcze z tamtego sławnego 
dwudziestolecia ^je, komu bym mógł zaś
wiadczyć swój respekt i podziękowanie?Należy 
jeszcze dodać, że wystawa kolekcji toruńskiej
jest już drugą jaskółką kultury polskiej pod tym 
niebem. Przedtem gościła w Ratuszu faejdań-
skim wystawa bułhakowska. Jedna jaskółka nie 
czyni wiosny - mówią a ta, druga?

Fr.Marcus

Twórcą tego cywilizacyjnego ogniska 
Maks Wajnraich (1894-1969), wspaniały ul__ 
ny-lingwista, człowiek o niewyobrażalnej wprost 
energii. Stworzył tu. w Wilnie jeszcze kilka zna
czących placówek kulturalnych i społecznych, 
przewodniczył wielu towarzystwom, zainicjował 
w mieście światowe kongresy nauki i kultury 
żydowskiej. A poza tym tłumaczył, tłumaczył... 
Na jidisz hekzametry Homera, dzieła Zygmun
ta Freuda, wydawał "książki.

uczo-

Udało mu się prawie w ostatniej chwili przed
zagładą tuż przed wybuchem drugiej wojny 
światowej przenieść się do Stanów jednoczo
nych, żeby w Nowym Yorku, w filii wileńskiego 
YlVO zacząć prawie z niczego dzieło odbudowy 
tej instytucji. T< 
śmierci w 1'969 i

to każdy zasadził chociaż jedno drzewko - ilez 
potyskaiibyśmy parków, uDce pełniej poczęłyby 
oddychać!

Żanim nie nauczymy się to robić społem, 
upiększamy miejsce swego zamieszkania - ra
czej nie to przy blokach, bo to znowuż wspólne 
i jakby niczyje, ile przy domostwach prywatnych. 
Bo i któż me mar^ o własnym domku, tonącym 
w zieleni, a w dodatku niedaleko centrum? Tra
wo jest łaskawe dla posiadaczy - byłeś miał za co. 
I buduje się - na miarę zasobności portfela.Pow- 
stają pałace, jakie nie wstyd byłoby przenieść do 
najbogatszych krajów. A i architektura, za wy
jątkiem kiczów (gdzie ich nie ma?) bywa cieka
wa i różnorodna. Tylko historią budownictwa, 
niestety, rzadko zajmuje się prokuratura, a pra
wo przymyka oczy na rozbój w biały dzień.

Rozmawiałem z mieszkańcami podmiej
skich dzielnic, niedawno włączonych do miasta. 
Buduje się tu niemało - i domów, i garaży, pow- 
stają prywatne placówki usługoweJest to pro
ces, który cieszy, szkoda tylko, że wyłączona z 
niego jest ludność miejscowa której ^cowizny 
obecnie na nowo się rozparcelowuje. Tak jest w 
Fabianiszkach, Zameczku (Pilaite), Jerozolim-

i, L.U ny 
'3 cieka-

z

, w filii wileńskiego 
____ z niczego dzieło odbudowy 
to mu się udało, i aż do chwili 

Maks Wajnraich pozosta-roku
wał jej kierownikiem.

... To wszystko zaczęło się w domu, który 
widzimy po stronie latarni na tym archiwalnym 
zdjęciu, zrobionym chyba gdzieś w środku lipca 
1944 roku. Bezludzie, odłamki miasta, punkt 
zerowy. Bajeczna kraina Jidiszlandu przestała 
istnieć. Jak zresztą prawie wszystko, co było 
chlubą tego miasta w -------- ' —'----------

Jestem
:ej połowie wieku.3 miasta w pierwszej połowie wieku.

__ jednak pewny, że Wilno o niczym nie 
zapomni. Tkiedyś, może już niedługo, przeczj'- 
tamy na ścianach tego budynku napis o wielkim

Ino o niczym nie

Maksie Wajnraichu i jego wspaniałym wyczynie.

Henryk Agranowski

z widłami. Czy jednak to metoda w państwie 
zmierzającym do demokracji?

■W grę wchodzą łapówki - jeśli dla wielu 
bandytów przyłapanych z bronią w ręku wyś
wiadcza się amnestie, to cóż mówić o tak niewin
nych machlojkach przy prywatyzacji? Jest to 
dziś najlepszy interes! Publicznie wiadomo, jaki 
urzędnik jakiej wysokości bierze łapówki, prze
praszam,-dziś to się nazywa honorarium. Nie 
zdziwię się, jeśli ujrzę ogłoszenie tego typu; po
magam nie zwracać byłyrn właścicielom ich zie- 
iniHi

.... .  zwracać byłyi----- ------------------------ 
.lonorańum tyle a tyle...
- Cudzego nie chcę. Nie miałabym pretensji.- kyUUZAgu ijic; iNiti unoiau^iii vivui3ji,

gdyby na tym miejscu wybudowano biurowiec, 
przedszkole. Coś rządowego. Ale nie mogę poz-przedszkoie. Coś rządowego. Ale me mogę poz
wolić, jak do mojego sadu wkracza ktoś, kto
podsuwa mi pod nos plan, ńa którym nawet 
drzewa, które własnoręcznie zasadziłam, mają 
upiększać przyszłą kamienicę. Czyżby w catyrn 
mieście nie było innego miejsca? Dlaczego ja i 
moje dzieci nie mogą na ziemi dziadów wybudo
wać domek? - użala się ze łzami kobiecina.

Na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć krę
py mężczyzna, który przyjechał eleganckim zą-
granicznym wozem i chce właśnie tu zapuścić 
korzenie. W kółko powtarza: „Ja przecież zapła- --------------:-------- J jf.ciłem.” W końcu się denerwuje i grozi; 

cę, żeby was stąd wykurzyć!”szcze zapłacę, żeby was stąd wykurźyi: 
Kwitnął^ sad, ogrodzony placyk

je-

Kwitnący sad, ogrodzony placyk z pedan
tycznie czyściutkimi grządkami, obok dźwigi 
czyhające na wkroczenie... Kto może odpowie
dzieć na r—-----_______ pytanie, urzędnik czy prezydent tego 
kraju, dlaczego nie da się zwrócić ziemi tym, 
którzy ją zrosili potem i łzami? Podchodzą inni, 

---------  , — ----- również mieszkańcy domków, któiych nie 
ce, w wielu innych zakątkach Wilna Szczególnie zdążono znieść. Kiwają głowami. Wiadomo,
ucierpieli ludzie, których silą niemal wysiedlono, wszędzie na świecie miasta się rozbudowują, aleUL/IdJJlvlI IUUłIC, I^LUJiywIl olicj Illt-llldl 

ponieważ powstały nowe dzielnice.Trudno, się 
mówi. Ale w wielu miejscach pozostały plomby, 
wolne skrawkijktóre obecnie są zabudowywane.
Ńajdroższe działki są na Zwierzyńcu i na Anto- 
kolu - im bliżej śródmieścia, tym drożej. Ale nie

wszędzie na świecie miasta się rozbudowują, ale
czy ceną za własną ziemię jest mieszkanie w 
bloku? Pieniądz robi swoje. Dlaczego więc lu-
dzie sami nie mogliby odsprzedać swych grun
tów?

-------j------i- ‘ Odpowiedź nasuwa się jedną: a z czego by
—.----- . -,-- „ . - hojnie rozporządza urzędnicy w mieście? Nie trzeba być naiw-
miasto, jest niczyja. Tu się zaczyna koFowrotek: ^ym ż^v sąd " " -------- ------------- —
prawowici mieszkańcy, którzy raczej nie preten- kjóre cuden’ 
dują na zwrot całości gruntów, tylko ubiegająsię właśnie w soi
o małe działki pod budowę dla siebie i swych je właściciel i
dzieci, otrzymują przysłowiową figę.. .Tymcza- ^prywatna i r._________ __________,_______
sem pałace częsfo.wyrąstają w gotowej JUZ infra- Natomiast pierwszeństwo przy zabudowaniu 
strukturze zieleni, wśród drzew zasadzonych owych plonw musieliby mieć ci, którzy tu mie- 
przez kogoś innego. szkali

Zgoda, byli właściciele tych skrawków ziemi dz.;C u...,..., •..;vdy ..z.
otrzymali rnieszkania w blokach, ale pizęciez samemu piadobny problem, kiedy patrzy 
chętni tu zadomowienia się nie przybyli z feięzy- kwitnący sad z obawą czy nie zjawiły się
ca. Budują raczej ci, którzy me mieszkają w dźwisi?"Wi::;La_

Naiwnością jest [gui wystarczy wkom''^nować willę, ogrodzić _
■' wysokim ^otem, no i może wpuścić bardzo złe

wszystka ziernia, którą tak
jy sądzić, iż ostaną się stare chałupy, 

___ire cudem ocalały. Znikną na pewno, ale 
właśnie w sposób naturalny. Bo jeśli odsprzeda 

■ ■ ■.. razem z ziemią jest to jego sprawa 
i nikt tu — —*-----

: ziemią, jest to jego 
żadnych pretensji nie ma.

ziemi szkali.
otrzymali mieszkania w blokach, ale przecież

sądzić, że autochtoni mają jakieś ulgi. Juz raz 
wydziedziczeni przez kołchozy, wywłaszczani są 
dalej. Nie pomagajążadne interwencje, pikiety, 
sądy ( najsłabsze miejsce w naszej praworząd
ności). Owszem, są i przykłady zwycięstwa - ni
czym w „Placówce' Prusa - zdobytego trwaniem

są

Ale cóż można poradzić innyrn, kiedy ma się
samemu na

_ ___ , zjawiły się już
moirn przypadku, do zachowanej^ie-

psy.
Wtedy na cudzej ojcowiźnie zyje się bez

pieczniej.

Tomasz Bończa
ZNAD WILII
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