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Jak nas widzą Amerykanie

POTRZEBNA JEST DEMISTYFIKACJA
Kiedy się patrzy na państwa postko- f 

munistyczne, również na Litwę, czasami 
wydaje się, że panuje tu nawet pewna nie- l
chęć do wolności. Może to rodzaj jakiegoś | 
masochizmu narodowego, który prowa- i 
dzi do^łębokich rah,ńa których zagojenie |
potrzebne będzie może nowe pokolenie. 
Może je zabliźnią dopiero dzieci?

Ksiądz Łukasz Kossowski, absolwent
KUL-u, a mój dobry znajomy, malarz i 
historyk sztuki z Warszawy uważa, że 
świat postkomunistyczny podzielony jest 
na dwie grupy: tych „świętych”, którzy się 
poświęcają, i tych, którzy się „nomenkla- 
turyzują” od nowa. Zazwyczaj jest to dla 
nich jedyna szansa, by zostać kimś w życiu. 
Stąd biorą się „wielcy’, ale to jest na niby. 
Wielkość ta bowiem oparta jest na aro- 

' gangi, pozowaniu, symbolach i rozwija
niu działalności na pracy iimych. John 
Wayne mawiał: mniej słów a więcej czy
nów. Natomiast wielu polityków czyni od
wrotnie, jak wiemy co niektórych zgubiło 
to w czasie ostatniej kampanii wyborczej.

Usiłuję i nie bardzo potrafię zrozu
mieć, do czego dążą niektórzy inteligenci 
na Litwie, żyjący chorymi złudzeniami i 
wygórowanyrni ambicjami. Na to pytanie 
staram się dać odpowiedź w książce o
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moich wileńskich doświadczeniach. Kon-
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Wiosna w Dolinie Mickiewicza w Kownie.

je publiczne i kwestia „niedorosłości” po
litycznej. Przezwyciętyć ją przeszkadza

frontuję je 7. wrażeniami innych Amery- nagminnie spotykana nawet u młodej ge- 
- neragi, dwudziestolatków pewna „dzie-

rżyńskość” myślenia, is, to niby Ja decydu-
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kanów i ludzi z Zachodu, i w jednym je-

był komunizm. To paradoksalne, kiedy 
upadł, wielu bojowników o nowy ustrój 
znalazło się na lodzie. Walka z komuniz
mem już nikogo nie interesuje, i kiedyś 
dla niektórych było to tylko „powiedze
nie”. Rozsadzali go inni, bezimienni. Tak, 
jak i dzisiaj swą pracą przecież stanowią 
fundament, tr nie dlatego, że jest góra. 
Komunizm padł, ale co dalej? - oto zasad
nicze pytanie. Wbrew pozorom chaos 
może sprawić, że i w samym środku Euro
py powstaną kraje neokolonialne. Nie tyl
ko peronizm, ale i coś gorszego zagraża 
niektórym republikom posowieckim.

Wiem, że w Ameryce oceniać wyniki 
wyborów sejmowych na Litwie, to nieco 
spekulować. Nie mogę temu się oprzeć ze 
względu na moje powiązanie z Litwą. Wy
bory są krokiem do tyłu, mimo że wyniki 
mają również pewne zalety. Wydaje się, 
że Brazauskas będzie njyślał mniej „ęt- 
nicznie”. Niebezpieczne są jednak sto- 
sjrnki z opozycją, ponieważ to może 
stworzyć rodzaj wahadła politycznego, o 
ile nie dojdzie do współpracy.

Kierunek jest jeden: przeprowadzić 
wspólnie i skutecznie reformy gospodar
cze. Gospodarkę nie uratuje wbisny tele
wizor „Tauras”. To, że Litwa Kowieńska 
miała pewien eksport rolniczy i stabilny 
system monetarny, w dzisiejszych katego
riach nie oznacza, że może być samodziel
na i konkurować ekonomicznie. Co zaś 
dotyczy personalnych przepychanek i 
czerpania korzyści z władzy, to poetic ju- 
stice tj. sprawiedliwe rozwiązanie, to ra
czej fikcja literacka. To trzeba przejść, 
choć skądinąd cechy ludzkie tak samo 
sprawdzają się przy wszystkich ustrojach. 
Tylko jest to kwestia w państwach pra
worządnych jednak uboczna. Najważniej
szymi wartościami bowiem jest wiara, 
zdobycze intelektualne, optymizm wew
nętrzny, który po raz pierwszy zaczął się 
chwiać podczas moich pobytów właśnie 
na Litwie. A przecież byłem przygotowa-

Fot. Romuald Mieczkowski

sprawy. Spotkania towarzyskie, gdzie nie
mal zawsze był podział według narodo
wości, przypominają mi w pewnym stop
niu mentalność małego miasteczka pery
feryjnego, gdzieś tam Midwest, załóżmy 
Ashland w Ohio, i wcale nie wśród inteli-. 
gencji.

steśmy wszyscy zgodru: nad takim zacho- 
. waniem ciąży zruekształcona psychika, 

inaczej trudno wytłumaczyć niespodzie
wane prostactwo, nawet w miejscach, 
może Swego^nSySi^Jm^ś  ̂ * kategoriach lokalnych takimii

nia, że ludzie powinni zachowywać się jak bieguny, mnie nowojorczyka, są. &m jednak są z innej perspektywy. W
ludzie: przyjaciel jak przyjaciel, kochanka przyzwyczajonego do szoków, naprawdę moich rozmowach, kiedy chciałem z kimś 
jak kochanka, że są jakieś zasady, można zaszokowały w Wilnie Ntyśląc o tych po ludzku porozmawiać, wielu stroiło po
liczyć na „swego”. Ta jest pewna ludzka energicznych i twaritych, dochodzę do zy „wielkich”... Myślę, że stanowiska nic
odpowiedzialność, mirno zrnian w czasie i wspólnego z wyjściem w szerszy
przestrzeni, pewne relacje między ludźmi 
pozostają, są one ponad Panicami etnicz
nymi i innymi, tradycją i posadami. Co do 
tego zgodni są i Thomas Jefferson, i Tho
mas Paine, i Henry Whitman, i Ernest 
Hemingway, i nawet Martin Luther King 
(a ta wiara przecież pochodzi od filozofów 
francuskich): mianowicie, że natura jest 
miarą człowieka, a nie nacje, tradyge, in
stytucje. Jest to w sumie wiara w ludzkość, 
co jest miąrą zdrowia społeczeństwa, w 
którym może działać wolna jednostka.

Tego myślenia brakuje we Wschod
niej Europie. Tam wciąż najważniejsza 
jest góra, fasada. Upadek żelaznej dyscy
pliny w wielu miejscach wywołał anarchię, 
z drugiej strony, nadal istnieje kult wła
dzy. Tej nowej, urzędników i polityków. 
Stąd w dążeniu do zdobycia władzy widzi 
się nadzwyczajne szanse zrobienia karie
ry. Ale nie da się ukryć elementarnych 
braków u ludzi stosunkowo inteligent
nych, z wyższym wykształceniem, znajdu
jących się na nowo utworzonych górach.

Znajomi pytają coraz częściej, czy Lit
wa nie obrała kursu albańskiego. Za
przeczam temu, ale to zmusza do analizy, 
dlaczego powstają takie pytania. Powodu
je to „przejściow^ - miejmy nadzieję - 
szowinizm wpływający na niektóre dec^-

ję. W przeciwwadze pozostają ci, którzy 
im poddają się, zachowują bezład i apatię, 
że to ktoś ma załatwić. Najłatwiej to dru- W miasteczkach takich spotyka się
gie nazwać też brakiem odpowiedzialnoś- ludzi, którzy udają „bardzo ważnych”. Za-
ci, choć jest to zjawisko znacznie głębsze.

Te dwa bieguny, mnie nowojorczyka.
przyzwyczajonego do szoków, naprawdę

energicznych i twardych, dochodzę do
wniosku, że za urzędowo-ostrą fasadą 
ukryta jest słabość i często brak kompe-. . . świat, w końcu wiele rzeczy nie da się
tencji, które rekompensuje samolubstwo załatwić urzędem. Jestem pępkiemświata
i egoizm. Można to znowuż wytłumaczyć
systemem, który kształtując grupową 
ideologię tępił osobowość, stąd podsta
wowym argumentem jest: Ja. Bo Ja bied-
ny, bo świat jest mi winien, bo świat po-

I

(

mówili ci ludzie, rzecz jasna, innymi sło
wami - zaś wszystko, co do mnie nie na- ny dó niespodzianek, a Fulbrighty w ró-
leży, j^t niczym. Jest to rodzaj myślenia „auctyty.
charakterystyczny również na Litwie. - - - ‘..........................................~

Tego nie rozumieli politycy na czele z 
winien wyciągnąć mnie z tej tragedii, bo . Landsbergisem. Wiem, że Ameryka nie
moi ojcowie cierpieli i dlatego mnie się
należy itd.

Oczywiście, mentalność „nąrodu ofia- 
ry”odgrywa znaczną rolę w polityce, zaś w 
najbardziej'agresywnym sensie w byłej Ju
gosławii. Na całe szczęście stereotyp ten 
tak rozpowszechniony na Bałkanach, 
ominął Litwę i kraje bałtyckie. Choć zdo
bycie wolności kosztowało ofiar w lu
dziach, to finał był najlepszy z możliwych. 
Dzięki Bogu rzeź ominęła, może dlatego, 
że w tej ziemi tyle już krwi przelano. W 
przypadku Litwy, Rosji, Ukrainy, Biało
rusi zadziałało może coś w rodzaju sumie
nia historii?

Do wolności trzeba być przyzwyczajo
nym. W Europie na wschód od Niemiec

może tu służyć jako przykład, ale tak Kon
serwatywny prezydent jak Bush uważał, 
że teraźniejszości nie buduje się na prze
szłości, a tym bardziej na mitach prze
szłości. History is bunk - „historią nici” 
określił taki oderi^any stan Henry Ford. 
Powołajmy się wreszcie na największy au
torytet, to do Jezusa należą słowa, że żywi 
powinni pochować umarłych. Ciekaw je
stem, jak teraz Litwa buduje swe stosunki 
z sąsiadami, czy nie zamierza nadal tkwić 
w przeszłości?

Demistyfikaga jest niezbędna. Prze
kreślając mity sowieckie wpada się w inną 
skrajność. Np., istnieje mit raju na Litwie 
Kowieńskiej, która, powiedzmy szczerze, 
również znajdowała się na uboczu Euro-

Może w Wilnie się obudziłem? Może 
tu dopiero mogłem sprawdzić tak na
prawdę, jak na moją psychikę działa spuś
cizna stalinizmu? Malałem, że wystarczy 
mego bagażu, żeby zrozumieć ludzi na 
Wschodzie: ojciec - żołnierz Andersa, 
przedtem chyba krasnoarmiejec, część 
rodziny w AK, część w obozach, jedni i 
drudzy potem katowani w Polsce przez 
komunę... Może przeszkodziło wychowa-
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zbyt często identyfikaga kogoś rozpoczy- py. Powszechnie wiadomo, że historia u- 
ńa się od narodowości. Na Litwie nawet • czy, ale jest rzeczą niegodną zwalać dzi- 
ludzie sobie bliscy - zauważyłem - myślą siejsze problemy na konto przeszłych po- 
kategoriami narodowościowymi, często koleń.

. automatycznie, nawet nie zdając z tego Do niedawna ważnym celem działania

nie już za oceanem? Te retoryczne pyta
nia zadaję i po to, żeby wytłumaczyć swe 
przywiązaiiie do Litwy i losów tych ludzi, 
wśród których są wierni jak nigdzie przy
jaciele. Widzę też, ile robią oni, żeby zwy
ciężyły prawdziwe wartości. Amerykański 
poeta Ezra Poud napisał: Wszystko jest 
płynne, jak mówi mądry Heraklit, lecz ta 
tandeta przeżyje noś.

Nawet jeśli jest w tym racja, to prze
cież„tandetą” być nie warto. Mając wyz
wolony kraj i tyle do zrobienia!

Michael Szporer 
Waszyngton, USA



Kongres Polonii
Ameryki Południowej

Z dalekiej Argentyny pragniemy poin
formować Szanownych Państwa, a za Ich

pada.w stolicy Argentyny i następne dwa dni 
kontynuowany w sąsiednim Urugwaju 
(Montevideo oraz Punta del Este).
' Patronat nad polskim Kongresem objął 

Prezydent Argentyny dr Carlos Saul Me
nem, z widocznym zadowoleniem wyraża-
jąc zgodę na próbę delegacji Zw.Polaków,
których przyjął specjalnie na uroc^stej au
diencji w siedzibie Rządu Republiki Argen-
tyńskiej.

Duże zainteresowanie Kongresem wy
kazują wszystkie ośrodkipolonijne Ameryki

Redakcji „ Znad Wilii ” jak również dktRo- 
daków na Litwie. Wiadomości od Was bar
dzo często publikujemy w naszym tygodniku
Głos Polski”, jedynym piśmie v^chodzą- 

cym w języku polskim w Argentynie.
ii

Maria Bielesiowa 
redaktor „Głosu Polskiego”, 

sekretarz Kongresu KPAP 
Buenos Aires, Argentyna

Opinia o „ZW” i apehposzukuje się
Byłem kilka dni w Wilnie i wywiozłem 

stąd wiele wrażeń. Jestto tak piękne miasto, 
że brakuje mi słów, aby je opisać. Gród 
Wasz, jaki każde miasto, jest wielowieko-"" 
wym dziełem rąk ludziach, choć i przyroda

sująiymi artykułami, felietonami, infor
macjami, krótko mówiąc, tym wszystkim.

INFORMACJE • INFORMACJE • INFORMACJE
• Prezydent ABrazauskas w międzyczasie odwiedził rejony prienaj- Akademii Sztuk Pięknych, mieszkaniec Szawel Andrius Repśys. Pojawią 

ski i mariampolski. Oczywiście mówiono o problemach nurtujących • się w emisji dopiero tuż przed pielgrzymką dostojnego Gościa.
przede wszystkim aktualnie rolnika.

• Główna Komisja Wyborcza wycofała mandaty 3 posłom z ramienia 
Sajudisu. Na ich miejsce powołani zostali ci, którzy uzyskali właściwą 
liczbę głosów. Wycofani jednak nie zgadzają się z decyzją GKW i orzekli, 
że nadal będą uczestniczyć w pracy Sejmu.

• 12 maja po niemal 2 latach (brakuje niecałe 4 miesiące) zarządzania 
rejonem wileńskim przez pełnomocnika rządu odbędzie się sesja nowo 
obranej Rady Samorządu tego regionu. Główna Komisja Wyborcza 
rozwiązała komisję wyborczą rejonu, która wielokrotnie naruszała ordy- 
nację wyborczą. Aktualnie wybranych jest 33 deputowanych spośród 47 wszelkiej opieki.

pośrednictwem Polaków na Wileńszczyźnie 
i na całej Litwie, że Polonia w Ameryce 
Łacińskiej postanowiła się zrzeszyć, aby wa, zbadaniu pilnie spraw związanych z nasilającą się przestępczością. 
wspólnymi siłami podnieść znaczenie emi- rj........................................... '
grantów polskich tu mieszkających, jak wiciele Sejmu i rządu. Przytyli tu m.ln. przewodniczący Sejmu CJurSć- • Odbyła się IV Olimpiada języka litewskiego dla uczniów szkół z 
również stworzyć wspólny front pomocy dla nas, minister rolnictwa R.Karazija, poseł z tego okręgu Z.Siemłenowicz. językiem polskim i rosyjskim nauczania. Nie zgłosiło się multum ucz-
naszej Ojczyzny. Omówiono szeroki krąg spraw związanych z problemami rejonu. niów, ale ci, którzy się zaangażowali, wykazali dobrą znajomość tego
n • Premier RL AŚleźevićius odwńedzlł z wityitą roboczą Norwegię. przedmiotu.

-L-.i t V t- _ Wilnie w ostatniej dekadzie kwietnia wyłączono ogrzewanie

i Rada może przystąpić prawnie do obrad.
• U prezydenta odbyły się narady, m.in. poświęcone sprawom rolnict-

• W rejonie solecznickim z jego mieszkańcami spotykali sięprzedsta-

Ir tyżn celu z inidatywyprezesa Związku • Premier RL AŚleźevićius odwiedził z wity^tą robtxzą Norwegię.
Polaków, p.Jana Kobylańskiego, Konsula Trwała parę dni, omówiono wiele spraw (handlowo-przemysłowych,dot. 
Honorowego RPna Urugwaj, organizujemy wspc5łpracy itp.), spotkano się z osobami oficjalnymi Norwegii.
w Buenos Aires Kongres Polonu Ameryki - - - - -
Łacińskiej, przewidziany od 11 do 13 listo-

• Rada m. Wilna powzięła uchwałę, z którą się zwróciła do rządu o 
poszerzenie granic administracyjnych stolicy. O ile rząd ją zaakceptuje, 
Wilno wchłonie nowe tereny rejonu na obszarze 2161,19 ha z 'iffi 
posesjami 1758 mieszkańcami. Motywacji Rady nie wymieniono.

• W Wilnie bawili ostatnio znakomici historycy polscy prof. Tomasz 
Strzembosz i dr Krzysztof Jasiewicz.

• Na nogi wreszcie stanął kurowany cxl długich-długich miesięcy 
jeden z bohaterów tragedii celników w Miednikach pamiętnego lipca wszystkim korzystają z serwisu PAP „Kurier Wileński” i radio „Znad ---- - - - - - - _ .1991 r. Prezydent ABrazauskas wręczył mu Order Krzyża Vytisa (Po
goni) I kl. .

I
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• Na poligonie (posowieckim) w Pcxlbrodziu cxlbyly się ostatnio Romuald Brazis, rektor wciąż nie zarejestrowanego oficjalnie Uniwer- 

manewiy brygady wojsk polowych pn. „Geleźinis vilkas” (Żelazny wilk) • -••• ..................
i in. Ćwiczenia obserwował prezydent RL ABrazauskas.

• W DK Łącznościowca w Wilnie i w kilku in. miejscowościach poza 
miastem wystąpił z komedią J.Potocklego „Parady” Teatr na Kresach z 
Białegostoku.

• Zwycięzcą konkursu na projekty znaczków pocztowych w związku

Łacińskiej i już zgłaszają swój udział wpier
wszym, historycznym zjeździe wychodźstwa 
polskiego w tej części kontynentu amery
kańskiego. , . , .

Załączam serdeczne pozdrowienia dla wrześniową wizytą na Litwie papieża Jana Pawła II został student

28 kwietnia w Suwałkach na zaproszenie Urzędu Wojewódz
kiego przebywali przedstawiciele dwutygodnika „Znad Wilii”. 
Podstawowym celem pobytu było podpisanie dokumentu, który 
drukujemy poniżej. Obecny był I sekretarz Ambasady RP w 
Wilnie Wojciech Wróblewski.

Porozumienie o Współpracy 
* między 

Redakcją „Znad Wilii” 
i Wojewodą Suwalskim

Porozumienie^ zawarte zostało w dniu 28 kwietnia 1993 r. w 
Suwałkach pomiędzy Redakcją Niezależnego Dwutygodnika wycisnęła swe piętno na formach natural

nych wzgórz i wąwozów. Dzięki temu może
my odnaleźć tak przedziwne połączenie pra- Społeczno-Kulturalnego „Znad Wilii”, reprezentowaną przez
CT człowieka z ukształtowaniem, jakiego Redaktora Naczelnego Pana Romualda Mieczkowskiego, oraz

WoJcwodą Suwalskim Cezarym Cieślukowskim, zwanymi dalejPodczas swego pobytu kupiłem kilka
numerów wileńskich periodyków, zaś wśród „stronami”. Obie strony deklarują zainteresowanie w rozwoju 
nich „Znad Wilii”. Doprawdy to wspaniałe związków społeczno-ekonomicznych poprzez promocję woje- 
czasopismo, fachowo redagowane, z intere-

co jest potrzebne czytelnikowi Wasza gaze-

wództwa suwalskiego na łamach Dwutygodnika „Znad Wilii” 
oraz postanawiają, co następuje:

ta - topoprostu cząstka tej niepowtarzalnej, 
harmonijnej wileńskiej atmosfery. Zdaję 
sprawę z tego, że pismo jest poczytne, więc 
zwracam się z prośbą o zamieszczenie ogło
szenia niniejszego:

1. Strony uznają współpracę za ważny element w rozwoju 
dobrosąsiedzkich stosunków polsko-litewskich.

2. Redakcja „Znad Wilii” sukcesywnie będzie informować 
czytelników w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej 
województwa suwalskiego.

3. Promocja województwa suwalskiego obejmować będzie 

Zofia Poręba poszukuje rodziny, zamie
szkałej kiedyś w Nowych Trokach, braci 
Antoniego i Ryszarda oraz siostrę Tosię. 
Mieszkali oni w domu żandarmeriL Obok problemy najbardziej istotne dlajnieszkańców Republiki Litew- 
byłaprodukejapiwa „Okocim . Gdyby ktoś skiej w tym z uwzględnieniem środowisk Polaków mieszkających 
o nich coś wiedział, proszę napisać na 
adres: A.Anuszkiewicz, A.Vłenuolio 10-2,
2021 Wilno, Litwa 

Z poważaniem -
Andrzej Jakub Kiełbasa,

Polska
„Świtezianka” we Wrocławiu

na Litwie.
4. Strony będą wspierać działania służące umacnianiu i rozwo

jowi dwustronnych inicjatyw gospodarczych oraz będą je popu
laryzować w środkach masowego przekazu w Polsce, w szczegól-

pocztowych. Cena na Dl kwartał - ISO tł. Indeks 67248. Czytelników z 
byłyCŁi republik Związku Sowieckiego w tej sprawie prosifrty O kontakt z

ności w województwach sąsiednich i na terenie Republiki Litew- redakcją.
Niedawno by^m u nas we Wrocławiu skiej. 

na koncercie „Świtezianki”, która przy
bliżyła nam Wilno. Było wzruszająco, bar- , ...... . .
wnie, wesoło. Nie odczuwało się, czy aktorzy społecznego takie jak kultura, turystyka i sport.

5. Wzajemna promocja uwzględniać będzie dziedziny życia 

mają tremę. Śpiewali ąysto, doskonały 
chłopak solista. Tańce piękne z werwą wy
konane, „ Wilia ” nie powstydziłaby się tala
mi tancerzami. Podobno niektórzy juz tańc
zą w niej. Doskonały..recytator Jurek Mały- 
szko, świetna dykcja, chwytałza serce. Sala 
Teatru Lalek na placu Teatralnym była wy
pełniona po brzegi Brawo! Kupiliśmy przy 
okazji dużo palm wileńskich, to nie to co

6. Porozumienie jest ważne do 31 grudnia 1993 roku.

Wojewoda Suwalski Redaktor Naczelny „Znad Wilii”

Cezary Cieślukowski . Romuald Mieczkowski

cepeliowskie. Takie to wzruszenia miałam 
w tym tygodniu.

Oświadczenie .
Sekretarz prasowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w

Maria Chmielewska 
Polska, Wrocław

Wilnie został upoważniony do oświadczenia, że Ambasador RP Cena roczna prenumeraty 44 U$i> lub f 28. Pismo można 
prof. dr hab. Jan Widacki nie ma nic wspólnego z opublikowa- zaabonować fta dowolny okres. Pnyporninamy, że G^elnicy.pa Zia
niem w „Magazynie Wileńskim” nr 7 z 1993 roku tekstu „List do chodzie prenumerując nasz dwutygodnik przycsyniająaę dozmniejsss- 
tafemniczej nieznaiomei ” niakosztówdostarczaniagodlać^telnikównaWischodzie-Rownieina

J J’’’ ' wymieDinne konta można wpłacaĆgbtówkę na PunduBZ lnu Preiydenta
wino, 4.05.1993 ń' r«l.l«i|l-

»>

Sekretarz Prasowy Ambasady
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• W Wilnie trwa szeroko zakrojona wystawa „ElektroBalt’93”. Or
ganizatorzy - litewskie „Litespo” I niemiecka firma „Faitzrade”.

• W Wilnie na rogu ulic Mostowej i Wileńskiej budowany od kilku 
lat gmach ( jako planowany wtedy Dom Oświaty Politycznej) jeszcze w 
tym roku ma być zakończony i otwarty jako Pałac Kongresów.

. • W ramach działającego od 5 lat Funduszu Miłosierdzia i Zdrowia, 
obecnie takież placówki powstały w rejonach wileńskim i solecznickim. 
M.in. w szpitalach w Czarnym Borze, Mejszagole, Szumsku będążare- 
zerwowane łóżka dla tych, którzy są bezbronni i bezradni, pozbawieni

• Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski przyznał 
dyplomy za wybitne usługi dla kultury polskiej w świecie w 1992r. Wśród 
13 laureatów znaleźli się: Władysław Korkuć - twórca zespołów folklo
rystycznych i Teatr Ludowy we Lwowie.

centralne, a ptxlłączono wreszcie po 7 miesiącach jej braku ciepłą wodę 
bieżącą. Ale oto cxl 3 maja połowa miasta jej znów nie ma: wyłączono na 
profilaktykę urządzeń, następnie włączy się w drugiej połowie maja. 
Naturalne pytanie aż się prosi na język: czy zabrakło tych 7 miesięcy na 
ową profilaktykę?

• Polskie niektóre media w Wilnie zostały wsparte informacją bez
pośrednią PAP. Przyczyniła się „Wspólnota Polska”, która ufundowała 
specjalne urządzenia satelitarne, zamontowane w Domu Prasy. Przede

• W wywiadzie udzielonym „Kurierowi Wileńskiemu” prof. dr hab.

sytetu Polskiego wyraził pogląd, że w materii te} uczelni „wszystko się 
ułoży, należy tylko mieć cierpliwość i hart do pracy”. Tak ery inaczej 
placówka ta kontynuuje pracę: 108 słuchaczy, kadra swoja i przyjezdna, 
15 tys. woluminów w bibliotece, lokal w paru pokoikach...

• W Wielkiej Auli Uniwersytetu Wileńskiego cx3była się III konfe
rencja Partii Ghrześcijańsko-Demokratycznej. Zasadniczy temat - pod
sumowanie efektów pracy, jak nakreślenie nowych zadań.

Publhana Szkoła Podstawowa NrS 
48-200 Kluczbork- ul.M.Konopnickiej 18-łel. 17-66

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku (woj. Opole) 
poszukuje nauczycieli:

1/języka angielskiego
2/języka niemieckiego
Wymagane odpowiednie kwalifikacje: ukończone studia filologiczne 

(1/anglistyczne, 2/germanistyczne) z pedagogicznym przygotowaniem 
do nauczania danego języka w szkole podstawowej. Od kandydata ocze
kuje się również znajomości języka polskiego.

Płaca i praca zgodna z obowiązującymi w Polsce ustaleniami Mini
sterstwa Edukacji Narodowej.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 1993 r. Praca na okres mini
mum roku szkolnego. Szkoła zainteresowana jest wieloletnią współpra
cą.

Podania wraz z dokumentami (lub ich kopią) mówiącymi o posiada
nych kwalifikacjach, dotychczasowej pracy zawodowej oraz dane osobo
we (wiek, stan cywilny, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania oraz 
aktualne zdjęcie) można składać osobiście w sekretariacie szkoły, łub 
przesłać pocztą na adres szkoły (46-200 Kłuczbork, uł. M.Konopnickiej 
16, teł. 17-66). Po dokonaniu wyboru osoby przewidzianej do zatrudnie
nia, w przypadku obcokrajowców. Szkoła wystąpi do Wojewódzkiego 
Biura Pracy o wyrażenie zgody na legalne zatrudnienie.

Pozyskanie dla szkoły pracownika z Litwy może stanowić początek 
nawiązania bliższej współpracy, wymiany między obywatelami Polski i 
Litwy. Dziękujemy za pomoc.

mgr Tadeusz Michalkiewicz 
dyrektor szkoły

PrenMmerata
: Czytelnicy na 1 jtwic mogą zaprenumerować nasze pismo w urzędach

Prenumeratę w Poisese zalatuj się poprzez wpłatę należność na 
koftto: Bank PKO SAV1 Oddział w Warezatde p h

konto złotówkowe; Nr 5«ll«l-42112989-2Sl0‘lll(^ 
konto dolarowe t Nr 501161-42112989-2510-7870.
Ćena prenumeraty rocznej wynosi 200 tys. ^4 półrocznej. 100 tys. 

zŁ Prcjsłmy w dopisku wskazać, że na prenumeratę oraz zawiadomić o 
tym redakcję,

prenumeratę na Zachodzie załatwić można również poprzez czeki 
personalne oraz monety-órdeiy, które należy przesyłać pod adresem;

' c/oNeałAscherson;^ccoarit Nr 70127116, 
Barcłay’s Bank, 146 City Road, 
Ix)ndon E.C.1, GreatBritoln, 

zawiadamiając jednoeześnic o tym redakcję „Znad'Willi”;
2001 Vilntos, Kganytojo 214^ Uthuania
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POPRZEZ SIOSTRĘ FAUSTYNĘ DO OJCA ŚWIĘTEGO
- Kościół podominikański pw. Świętego 

Ducha staje się coraz bardziej popularny 
i słynny, ostatnio za sprawą Siostry Fau
styny, która przez trzy lata mieszkała w 
Wilnie.

- Siostra Faustyna Kowalska, urodzona

Z księdżem proboszczem parafii Świętego Ducha 
Janem Kasiukiewiczem o wrażeniach z pielgrzymki 

do Rzymu i o przygotowaniach do jesiennej 
, wizyty papieża Jana Pawła II na Litwę 

rozmawiaAleksander Borowik

- Tak, ale wówczas inni nowo ogłoszeni 
święci byliby w jakimś stopniu pokrzyw
dzeni nierównym traktowaniem.

Nic prawie nie pamiętam ze spotkania 
z Ojcem Świętym, takie wzruszenie ogar
nęło. Przeczytałem zaproszenie do od-

we wsi Głogowiec koto Płocka, należała wość załatwienia drugiego autokaru, też przepustki nie byle gdzie - do pierwszego wiedzenia naszej parafii, odśpiewaliśmy
do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia. Właśnie będąc tu, w Wilnie,

po niższej cenie.
Tak więc nasza pielgrzymka liczyła 46

sektora, prawie pod sam ołtarz. ulubioną pieśń Jana Pawła II Pan kiedyś
Po Mszy beatyfikacyjnej papież Jan stanął nad brzegiem..., jeszcze wspólne

miała kolejne objawienia, które Chrystus osób. Z księży jechali: proboszcz Św. Ra- Paweł II pozdrowił m.in. wycieczki z Lit- zdjęcie na pamiątkę i już żegnaliśmy 
kazał jej utrwalić na płótnie. 2^ pośred- fala Edvardas Lidzikas, wikariusz Św. wy (była jeszcze pielgrzymka młodzieży. Rzym.
nictwem swego spowiednika ks. Michała Piotra i Pawła Jerzy Dąbrowski, wikariusz Wileńszczyzny, której przewodził ks. Da-
Sopoćki, w sprawie którego również trwa Kalwarii Wileńskiej Tadeusz Matulaniec, riusz Stańczyk) mówiąc Garbe Jezui Kń-
proces beatyfikacyjny. Siostra Faustyna a także ksiądz Stanisław Kręplewski z po-

Wracaliśmy przepełnieni ojcowską 
troską, a także humorem naszego Paste-

dotarła do profesora E.Kazimierowskie- 
go, który to wg jej wskazówek namalował

niewieskiej diecezji.
Trasa nasza wiodła p/zez Polskę, Sło- 

znajdujący się w naszym kościele obraz wację, Austrię. Nad ranem byliśmy już w

stui. rza. Pamiętam, że mój kolega, proboszcz
Wieczorem pojechaliśmy do kolegium Św. Rafała, poprosił o błogosławieństwo

Świętego Kazimierza, gdzie odprawiliś- dla neokatechetów jego parafii (my też

„Jezu, ufam Tobie”. Właśnie teń obraz 
Jezusa Miłosiernego stał się ogniwem łą-

my mszę, a arcybiskup podjął nas kolacją.
Wiedniu, a w południe podziwialiśmy gó
ry i przełęczą wspaniałych Alp. Wreszcie

mamy takie 3 wspólnoty modlitewne w

czącym nas z Siostrą Faustyną, który też przejeżdżamy włoskie Apeniny i na kam- 
stał się motywem naszych myśli o piel- pingu nad Morzem Tyrreńskim 100 km

Ugotowano przy tym specjalnie dla nas kościele). A Ojciec Święty na to: Tak, 
zupę (we Włoszech zup nie jadają, tylko błogosławię, i nowe i stare...
makarony i wino).'Ale oprócz zupy były - Teraz zostaje tylko czekać na wrześ-

grzymce. Zbliżała się data beatyfikacji. od Rzymu rozbijamy obóz.' W ciągu i wino.
też tradycyjne włoskie potrawy -spaghetti niową wizytę papieża na Litwie. Jak się

więc opowiedziałem o naszych zamiarach dwóch dni mieliśmy możliwość podziwia- Dla rektora prałata Algimantasa Bar-
parafia szykuje do tego?

- Komitet Organizacyjny ma widocznie
arcybiskupowi Audrysowi Baćkisowi, nia Rzymu, a już na trzeci dzień, czyli 18 tkusa Alina Lassota zaśpiewała solo „Anq swoje plany,co do konkretów wizyty, ale
który poparł jiasz pomysł także finansowo kwietnia 1993 roku, na placu przed Bazy- Maria”, my też staraliśmy się nie gorzej 
opłacając większość kosztów pielgrzymki, liką Świętego Piotra mieliśmy być świad- wypaść.

my, ze swojej strony, prosiliśmy uwzględ
nić życzenia spotkania polskiej społecz-

Mimo wielu trudności, a dzięki pomocy kami beatyfikacji Siostry Faustyny. A nazajutrz miała być audiencja u Ojca ności na Litwie z Ojcem Świętym. Poza
Jednak żeby trafić na ów plac, trzeba Świętego uczestników beatyfikacji. (Ra- tym, dzięki inicjatywne ojców dominika-wielu ludzi, ojców dominikanów Witolda

i Dariusza, Przedsiębiorstwa Turystycz- mieć przepustki, które nam obiecała Mat- zem z Siostrą Faustyną błogosławonymi nów Witolda i Dariusza powstał cały pro-
nego „Orbis” w Białymstoku, które udo- ka Generalna Zgromadzenia Sióstr Mat- zostali ogłoszeni Stanisław Kazimierczyk gram skierowany na duchowe przygoto-
stępniło po ulgowej cenie komfortowy ki Bożej Miłosierdzia. Ale kiedy zadzwo- z Krakowa, siostra Felicjanka Maria An- wanie do wizyty naszego Pasterza: cykl
„Mercedes”, zdołaliśmy urzeczywistnić niliśmy w tej sprawie, siostra Aniela nie gela Truszkowska, Ludvico da Casoria,
nasze marzenie.

- Słyszałem, że miała też być wycieczka 
z Katedry Wileńskiej?

„Gość niedzielny”, „Wieczór w klaszto-
mogła ich nam znaleźć, powtarzała tylko Pauli Montal Fomes). Chcieliśmy ucało- rze”, nocne czuwania i spotkania modli- 
nie traćcie nadziei. Zrozumiałem, że sy- wać ręce. Ojca Świętego i przekazać Mu tewne w grupach biblijnych - wszystko to
tuacja jest rozpaczliwa. Więc mówię Sio- nasze zaproszenie oraz kopię obrazu Je- jest skierowane na duchowne, a te jest 

- Tak, Arcybiskup pragnął, aby z Litwy stro, ale dokąd mam pójść z tą nadzieją? zusa Miłosiernego. najważniejsze, przygotowanie się do je-
wyjechały dwa autokary od Polaków i od W końcu dzięki wstawiennictwu arcy- - Był, słyszałem, pomysł zawiezienia do siennej wizyty Głowy Kościoła Rzymsko- 
Litwinów, ale z nieznanych mi przyczyn biskupa Baćkisa, który koncelebrować Rzymu oryginalnego obrazu, jako „do- Katolickiego.

W końcu dzięki wstawiennictwu arcy-

do tego nie doszło, chociaż była możli- miał Mszę beatyfikacyjną, otrzymaliśmy wodu rzeczowego”? - Dziękuję za rozmowę.

POMNIK UNII LUBELSKIEJ
W centrum Lublina, na Placu Li

tewskim, stoi odlany z żelaza obelisk - 
pomnik Unii Lubelskiej. Napisy na co-

uwagę: to nie jest człowiek, który wie, swych rozważaniach po równo stano- _ skiej w szkole podstawowej przecho- 
iż daje wzór do naśladowania innym wiska obu uczestniczących stron, dzi się bez słowa, a w średniej - bez 
narodom. Móże nawet przeciwnie. Stwierdza on, że po stronie litewskiej komentarza. W następstwie - ze swo-

kole głoszą: od frontu -Połączenie Lit- Wznosi krzyż, lecz spuszcza oczy, rozważano możliwość zbrojnego prze- jego braku wiedzy czynimy sobie tytuł 
wy z Koroną. Na prostopadfych do niej Obraz jest pełen ruchu, którego jego ciwstawienia się iże ostatecznie zwycię- do wyrażania przeświadczenia, iż Lit- 
sąsiednich ścianach: Epoka pomnika treść właściwie nie uzasadnia. Ruch żyła świadomość braku alternatywy, wini winni są nam wdzięczność z po- 

. Odnowiony rok ten zapewne wyrażać ma niepokój i Stojąc między Polską i Moskwą wybra- wodu Unii.
MDCCCXXV. Dwie postacie podają skrajnie odmienne uczucia uczestni- no Polskę, ale z poczuciem krzywdy. Wielu, np. Paweł Jasienica, uznaje 
sobie ręce. Obie odziane są w greckie ków aktu: od podniosłego gestu San- („Litwa i Litwini”, str. 41, Warszawa, ją prawie za poświęcenie ze strony 
szaty-domyślam się, iż zapewne z tego guśzki oburącz dzierżącego sztandar, 1991). W tym świetle obraz Matejki Polski, bo skutkiem Unii została nie- 
samego powodu, dla którego książę do demonstracyjnej, lekceważącej staje się zrozumiały. Jego wymowę potrzebnie wciągnięta w konflikty ze 
Józef Poniatowski w Warszawie je- obojętności Tenczyńskiej i Beaty Koś- jednak zagłuszyły nastroje polskiej Wschodem, które ciężko zaważyły na 
dzie na koniu w rzymskiej todze, cielewskiej. Jan Łaski płacze objęty strony. Zagłuszyły ją tak dalece, że dalszym biegu jej dziejów. Oczywiście, 
Wszak kiedy pomnik odnawiano, był ramieniem biskupa Protasewicza. Na oprócz osób szczególnie interesują- tak było, ale czy nic nasuwa się porów- 
rok 1825... Obok każdej postaci stoi większości twarzy maluje głęboki cych się tyih zagadnieniem, ogół Pola- nanie z, pretensją do zielonego jabłka

MDLXIX
no Polskę, ale z poczuciem krzywdy.

t

tarcza herbowa, z lewej z Orłem, z 
prawej z Pogonią.

Pomnik uwiecznia radość z osią
gniętego porozumienia, jedności, za-

smutek, a pobladła Anna Jagiellonka ków naprawdę nie wie, co czuli Litwi- 
jest jakby zawstydzona i bliska płaczu ni, kiedy Lublin świętował.
czy omdlenia. Nikt wśród pytanych 

osób od wielu lat nie *

Nad zmianą granicy polsko-litew-

za to, że po jego zjedzeniu komuś 
ścierpły zęby?

Elżbieta Iwańska ( 
i

wartej wieczystej przyjaźni, bo odtąd 
miećbędziemy wspólny kraj i wspólne umiała mi tego wy- 
sprawy. jaśnić. Przecież z li-

Artur Oppman patrząc w głąb cza- teratury pięknej ka- 
sów z perspektywy lat dwudziestych żdy z nas wie, jaka 
XX wieku, z rozdartym sercem wi- radość zapanowała 
dział, jak Anioł Unii (...) spogląda na Lublinie 11 sier- 
świątnice, gdzie górna dwu narodów Ppia 1569 roku, ja- 
dusza jedną do czynu rwała się modlit- kie okrzyki, wiwaty 
wą... Wszyscy niemal do dziś patrzymy na cześć przyjaźni i 
podobnie, dumni z bezprzykładnego króla...

■

/

Olbrzymie ob-dla innych narodów wzoru współżycia.
Z Placu Litewskiego niedaleko szary Podlasia, Wo- 

jest do zamku lubelskiego, którego łynia. Księstwo Ki- 
najstarsza baszta pamięta Piastów. W jowskie zostały in- 
Zamku mieści się Muzeum Narodo- korporowane do 
we, a w nim oryginał matejkowej Unii Polski. Tak rzecz

iw

jsS'

W;?'
■

Lubelskiej. nazywa polski histo- ,
Stojących przed obrazem uderza ryk prof. Henryk 

- - ■ - - nr---------------zgoła odmienny jego nastrój. Ze zło- Wisner patrzący na 
conych ram wieje powaga, lecz i jakieś dzieje obiektywnie, 
napięcie. Już oblicze króla przyciąga uwzględniający w

yr i.
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Pomnik Unii Lubelskiej, połączenie
Litwy z Koroną,

Fot. Romuald Miecz-
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MARIAN DOMAŃSKI PEŁEN WILNA
Wiosenne porywy wiatru splatają i rozplatmą świeżą prawdziwej, takiejże gry, tylko już na żywym dużym in- 

zieleń starego pocmentamego parku na Górze Bouffało- strumencie, jakim się stawał nabierający umości w swoje 
wej (Tauras). Zapełnia się powoli ludźmi pałac Kultury sity chór. Tćczynał czuć tę nową pieśń tak, jak prowadząca 
Wspólnoty Związków ^wodowych. Jest przeddzień ręka Dyrygenta tego chciała.
Święta Konstytugi 3 Maja. Jest tu impreza ^święcona Znalazła się zawsze pauza na odpoczynek ogólny. Wy-

X roCTUcy. Zgadaj z^bią ^ętrze pełniała ją krótka opowieść z licznych podróży "Mazow-
dwóch wolnych sąsiednich państw. Orzeł 1 Pogoń. I oba jt r z z y,
hymny narodowe brzmią uroczyście. A wykonuje je ze-
spół „Wilia”. Jeszcze garść nagród w imieniu wbdź pol- 
sldch dla wilnian: komu za rok 1939, komuś innemu za
sp^ 
sideł
opiekę nad zabytkami, za pracę kulturalną. Order Uśmie
chu - jednemu z byłych kierowników „Wilii”, dziś Organi
zatora wielu artystycznych zespołów Władysławowi Kor- 
kuciowi.

Przemawimą kolemo ambasador RP na Litwie Jan 
Widacki, szef Urzędu Rady MinEtrów Jan Maria Rokita. 
Koncert przebiega wiosennie, zwiewnie, uroczyście, za
lotnie. Nie musi się roqxx2yhać Kantatą o Leninie oni 
też agitką się kończyć. Czasy wreszcie normalnieją.agitką się końc^ć, Czasy wreszcie normalnieją. 

Wielu ludzi nie doczekało tego, chociaż wielu:
to nam przybliżało.

Misi...................
senką

z nich

tyka jakaś. Może przez tę mgiełkę, wywołaną pio- 
,Uplywa szybko życie”? Wydaje mi się, że nad tą

ifrunęły dobre duchy nustrza 'salą przefrunęty dobre duchy nustrza wileńskiego Jana 
Żebrowskiego, dra Jerzego Ordy, polonEtki Marii Cze-

<aA:

Znalazła się zawsze pauza na odpoczynek ogólny. Wy
pełniać ją krótka opowieść z licznych podróży "Mazow
sza" po świede, albo z jakiejś wyprawy po folklor do 
najodleglejszych zakątków PoEki. Kryła ona w sobie 
pointę, jakieś zaskoczenie, niespodziankę. A było opo
wiedziane tak, że przeżywało się wraz z Narratorem każdy 
szczegół. W dodatku można było lubować się samym 
stylem, bo każda opowiastka miała w sobie i doskonałość 
literacką.

Zadziwiająca była energia, z jaką pracował Również 
ciepło serdeczne, jakim wszystkich darzył Myślę, że taki 
człowiek nie miał nigdy wrogów. Gdyby byli, to na pewno > 
niezasłużenie. Bo sztukę obcowania miał wielką: z ąudy- 
torium, z mniejszymi grupkami. Wychodził każdemu na f 
spotkanie-z zawsze trafnym spostrzeżeniem indywidual
nym, z mitym słowem, z uśmiechem, z wesołymi Ekierka
mi w oczach. Ruch, gest wynikał z jakiejś niewymuszonej
naturalnej swobody.

Przyjeżdżał do Wilna w różnych porach roku i wiosną 
też. Stał zwykle tuż za drzwiami wagonu gotów do wyjścia

korowskiej, zgasłego przed dwoma laty prawdziwego 
przyjaciela „Wilii” proŁ Mariana Domańskiego, jdkspo- Tego zastępu członków zesp^ i jego kierowników będą- powitanie. Razu jednego, cierpiąc, ze stał się przemyt- 
cych już po tamtej stronie Etnienia. A może przez ten nikiem wyaągnął prtywiezione kilka latorośli drzewekcych już po
Order Uśmiechu - duchy się uśmiechaty. owocowych. Lubił sadzenie, siew i to zawsze, w każdej

Patrzę na ten Order w klapie marynarki pana Włady- Ctyimości, wysokogatunkowego ziarna. Kiedy odrywał na 
sława i pytam, jak mu się wtedy przed 21 laty udało do chwlę wzrok od nut, od klawisty, od szeregów chóru i 
współpracy i pomocy Mariana Domańskiego nakłonić. ', - , ,. , ■ , .
Sam pamiętam wszak, jak niezbędny, pilny był wtedy zielone gałązki w tych samych co dziś koronach drzew, 
zastr^k świeżego repertuaru. Kiedy odjeżdżał, do ostatniej chwili mówił o tym, co ma

"Nakłaniać zbytnio nie trzeba było. Widocznie jakoś dalej z tym, co zapoczątkowane. Był jeszcze pełen 
wilnianie zapadli do serca, kiedy tu przyjeżdżał jeszcze z Wilna iniewiem,wjakim dopiero punkcie podróży myślą
Mazowszem y/ roku 1960. Od tamtego czasu datuje się 
obecność opracowań Maestra w Wtiii. Kiedy sięjuż zobecność opracowań Maestra w Wilii. Kiedy sięji 
Mazow^em rozstał, słyszeliśmy coraz częściej w R;adiu
PoEkim jego audycje folkloiystyczne. Przez byłą zespo- 
lankę Renię Woronkówną, zamieszkałą pod Warszawą,
wzróciUśmy się wtedy do Radia z prośbą o pomoc. Pan
Domański zareagował od razu. Przyjechał po raz pierwszy 
w lutym 1972, z kilkoma pozycjami muzycmyrni naraz. 
Tak się rozpoczęła ta intensywa współpraca z poEkim 
ruchem atletycznym tutaj. Krzątałem się już wtedy wo
kół tworzenia repertuaru Wilenki w szkole średniej nr 19.
Z mety służył mi propozydami muzycznymi, że już w maju 
tego samego roku v^zliśmy na wspólny z Wilią koncert
w tym oto gmachu" - mówi p. Władek.

Tak. Byłem osobiście też świadkiem i uczestnikiem

•

W

wybiegał nim za okno, wiatr splatał i rozplatał świeże Ł'

Kiedy odjeżdżał, do ostatniej chwili mówił o tym, co ma

przełączał się na Warszawę. '

■
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Marian Domański ur. 21.04.1927 w Wólce k/Krasnegostawu 
- zm. 14.05.1991 w Warszawie. Wybitny znawca muzyki ludowej' 
- mu^k i dyrygent Twórca radiowego archiwum poEkiego 
folkloru.

I^am Pana Władysława: "Ile tych przyjazdów było?" 
"Ż13-14. Dla samej Wilii tylko przekazał ze 40 utwo- - 

rów. Tyleż dla Wilenki. Później przyjeżdżał już tylko do 
zespołów dziecięcych, które prowadziłem. I chyba 80 pro
cent potycji repertuarowych wiąże się z osobą Domań- latach 1950-55 studiował na wydziale dyiygentuiy Pań
skiego. 5 numerów odebrałem w roku śmierci, miałem stwowej Wyższej Szkoły Mu^cznej w Warszawie, gdzie q«kał

geh intensywnych prób w "Wilii". Kilkudniowy pobyt 
ością należało wykorzystać najefektywniej. Przedłuża

liśmy czas prób. Zwiększaliśmy ich częstotliwość do co
dziennych. Hpiało wieczorem przy fortepianie. Piętrzyły i 
się stosy nut napisanych nieraz przez naszego Gościa na i 
’orąco w dzień. Drobne koncerty, uzgodnienia, podstra- I

Kilkudniowy pobyt 
dywniej. Przedłuża-

Y

anie pod możliwości wykonawców. I czy to była rzewna 
ludowa, czy coś z bardziej klasycznego renertuaru.lieśń ludowa, czy coś z bardziej klasycznego repertuaru, 

lażda rzecz poprzedzona była odpowiednim wprowadze
niem. Osadzającym utwór na. tle epoki, uwzględniający 
genezę, ideę, charakter. Instrument otywał, rysując wszys
tkie odcienie wymaganego nastroju. Partie głosowe

II
przedstawiały się nam klarownie Ctysto. WpEywafy się w 
pamięć od razu poprawnie: w należytym tempie, przy 
dobrej wymowie. Łączenie głosów we współbrzmienie ‘•“Eze przyrzeczema. Byty opracowania, były kompozycje 
było radością dla uęzestników tych prób i lekcją sztuki oryginalne własne, jąk Polonez Wileńsid dla WUu cp/ Ku- 
9 kuleczka dla Wilenki. Melodie wileńskie bardzo sobie

II
K
I
i

W latach 1950-55 studiował na wydziale dyrygentury Pań-

stopień zawodowy dyplomowanego artysty-muzyka w zakresie
dyrygentury symfoniczno-operowej. W latach 1956-67 był mu- 
zykiem-akompaniatorem (fortepian)ś chóruiEtrzem i dyrygen
tem Mazowsza.

Od roku 1967 pracował w PoEkim Radiu i Telewiąji jako 
redaktor poEkiej mu^ki ludowej. Autor cykli: Wieś tańczy i 
śpiewa (1968-1974), Spotkania z folklorem (1974-81), Portrety 
twórców ludowych (1983-91), Opowieści starego Jakuba (1979- 
80), Z archiwum folkloru Mariana Domańskiego (1990-91).

Laureat Złotego Mikrofonu (1974) oraz nagrody Prezesa PR 
i TV (1981). Dokonał sam lub z ekipą kilkudziesięciu tysięcy 
nagrań poEldch muzyków-instrumentalEtów i śpiewaków, a 
także opisów obrzędów, strojów, gwary, tworząc podwaliny pod 
Radiowe Archiwum Folkloru. W archiwum znajduje się kilkaset 
audycji i reportaży. Zostawił też liczący się dorobek kompozy
torski (opracowania pieśni ludowych i historycznych).

w Pałacu Sportu w Wilnie po wspólnym koncercie Wifir, 
WilerM i Świtezianki w 1978 r.
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W kościele w Sorokpolu (Powiewiórka) * w 1978 r.

‘ cenił, brał jako kanwę, motywy ludowe łączył swoją kom-
i pozycją. Powstawały całe suity z własnymi nieraz teksta-
I mi. A ileż udzielał się w organizowanie pobytów w PoEce 

□ dla różnych zespołów dziecięcych. Dzieci wileńskie i ich 
” rodzice zachowali wielką wdzięczność za te wszystkie f 

starania ijjomoc".
Również pamiętam, jak podczas nieczęstych wtedy 'Rówmeż pamiętam, jak podczas nieczęstych wtedy ’ 

wyjazdów "Wilii" w latach 1975 i 1979 pomimo ciągłego 
zapracowanego trybu życia, jaki Mu przypadł w udziale, y 
towarzyszył na pewnych odcinkach trasy koncertowej, f-towarzyszył na pewnych odcinkach trasy koncertowej, i 
pomagając i podtrzymując na duchu, zawsze ten sam mity .
1 oddany.

Widziałem się po raz ostatni w grudniu 1990 r. Przy- 
gotowywał kolejną audycję radiową z muzyką ludową. 
Precyzja wskazówek. Prawie bez słów. Wystarctyło gestu 
- panie ze studia rozumiaty. I czuwanie nad wynikiem, 
ciągłe czuwanie.

I Pokazał własne archiwum na^ń muzycznych. Prze- 
I ciągnął dłonią po grzbietach pudełek z taśmami magne- 

' I tycznymi. A było tego kilka stoEk szczelnie wypemio- nj 
I nymi jaółkami.

- To są skarby, które po mnie zostaną. Noszę się z 
', zamiarem - powiedział wtedy - odwiedzenia Wileńszczyz- S

ny w pr^zl  ̂roku. Chdałbym nagrać (^mbalEtów pod- 
wilenskich. Czy młodzi się tego uczą?

Pozostałe pół roku okazało się zbyt krótkie, aby ten 
zamiar mógł się spełnić. •

Wojciech Piotrowicz
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Cmentarz Bródnowski w Warszawie.
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ZESPOŁY POLSKIE W WILNIE I NA WILEŃSZCZYŹNIE
(z uwzględnieniem nazwy, roku założenia, adresów, kierownictwa)

Rozrywld i chkba! Wołano podobnk w starożytrtości ak znać hasło to rue uk^ zmiank do całkiem ostatnio pod Wielkanoc wołowttików, czyli tych, którzy chodzą z Ewan^lią od domu do 
dziś. Ba, chcemy czy rue, dk zasadtuczo wokół tego obraca się nasz żywot codzienny, wyłączając domu. Właśrtk to ckszy, bo to są samorzutne, przez rukogo nk naciskane przejawy do powrotu
szczytne w^t^ wybranych. Bo majętni nk rrutszą się troskać o ten chkb powszedni bądź są ' starych, nieco zapomnianych tratujL Na szczęick, jeszcze się nie spóźniono i da się je przekazać 
twórcami wyższego rzędu, obdarzonymi darami, jakk spfywają z nkbios w postaci takritów. A
padoły swoje: rozrywki.. Ten wstęp lat nawiązaniu do stanu rzeczy w kulturze na Wikńszczyźnk. 
Nkwdtgqcsięwsteczg^bkj,atylkobiorącpoduwa^ostatruokresjakkgośpo:ytywrkgo, czy wręcz 
enticąastycznego dzudania rta nitńe kulturalnej w dobk powstawarua or^iruzacji etrucznych na 
Litwk, sytuacja pod tym względem wśród Polaków wy^kfda caSaem impomijąto, o czym świadczy 
poniższa lista placówek. ety liczebność ich świadczy o poziomk artyst^znym, wykoruiwctym 
itp.? O tym nk będzkmy rtuiwić dziś. Raczej w tym kontekśck jest interesiąące, jaksobk radzą w 
ogókprzy tak obniżajątęj siępowszechnk na Lk^ stopk życiowej ludności A psrzbkm ten przecież 
dotyczy rue tylko grupy spokcznej polsldej. Od chwili ztnffuuzowatua siętyzdalców w ZPL powst^ 
tui Wileńszczyźnk dużo nowych zespołów. Przede wszystkim pojawfy się one na terenk wkjskim, 
w poszczegdbtych miasteczkach, gdzie iśtnkją DK, w szlcołach, bądź ludzie sortu się organizują do 
określonychfimlecji dla kontynuowarua tra^ji Takjest w przypadku odrodzenia icolędnilców, czy 

n^odszemu pokokniu. Naturalnie^ wszystko to istnieje w wkUdchanntiiach, gfizie spisano obyczaje, 
obrzędy itp. Ak czyż do tego doszło już, że przez bdcę trzeba badać, co tam spisano? Fakt, że m^ 
by już brakowido do tego. Jeżeli choda o Wilno, to tu sytuacja z zespołami jest bardziej znana, 
bardziej korzystna. Po niewielkiej przerwk, a raczej przerwofuu przejawów własnej kultury polskiej, 
ta praktycznie się zaczęła odradzać. Jest to zbyt wielkie słowo, ale pojawkrue się zespc^ piećni i 
tańca „ Wilia ” wpołowk lat 50. to było coś. Zy^laszcza jej rolę w okresk, kkdy nk węcęj
zruicznkjsze^ nk było pro publko boruz. Stopniowo jeszcze w tamtej sowkckkj epoce powstawcdy 
zespoły szkolne o podobnym charakterze, w c^m nkoceniorui rolę spełr^ Władysław Korkuć. 
Ostatecznk pod jego effdą powstało lalka zespciów w fi'ilrtk i poza rtim. Co ważnkjsze, że w swej 
(kiałalrtości noMnk ustaje, poświęcając się tertut bez reszty. Po dzkcięcych zespołach inkjuje 
chóry koścklne i nk tylko. Praktyczrtk rui dziś Polacy są maksymabtk zespoleni w przeróżnych 
zespołach, zespolikach. Nkch poświadczy to poniższy rejestr.

Wilno
1. Polski Zespół Pieśni i Tańca „Willa”, 1955,2009 Wilno, Pałac Kultury Wspólnoty Związków Zawodowych, ul. Mikolaitisa-Putinasa 5. Kier. Czesława Bylińska- 

Rymszonok
2. Szkolny zespół ludowy „Wlenka”, 1972,2005 Wilno, Szk. im. W.Syrokomli, ul. Linkmeną 8, teł. 75-10-47. Kier. Władysław Korkuć (tel. d. 26-89-72).
3. Szkolny zespół ludowy „Świtezianka”, 1976,2006 Wilno, Szk. Sr. rir 29, ul. Statybininką 5, tel. 23-05-18. Kier. Krystyna Bogdanowicz, prezeska Maria Maculewicz 

(tel. d. 45-60-00)(teL d. 45-60-00)
4. Szkolny zespół ludowy „Pierwiosnki”, 1978,2037 Wilno, SzL Śr. im. Józefa LKraszewskiego (b. nr 26), ul. Rugiageliu 15, tel. 67-27-46. Kier. Janina Stupienko, prezes 

Zbigniew Markowicz (tel. d. 67-20-00).
5. Szkolny zespół ludowy „Wilnianka”, 1980,2024 Wilno, ul. Kruopą 11, SzL Śr. im. Adama Mickiewicza, tel. 66-15-01. Kier. Roman Rotkiewicz (tel. d. 63-40-99).
6. Kapela Wileńska, 19SB. Kier, aigniew Lewicki (tel. do kontaktu 41-75-53)
7. Clmr męski „Domlnlcnnes Yilnenses”, 1990. Kier. Zbigniew Lewicki
8. Orkiestra Kamoralna, 1993. Kier. Zbigniew Lewicki (teł. do kontaktu 41-75-53).
9. Kapela „Wllnłuld”, 1990. Kier. Grzegorz Jurgielewicz (telJd.
10. PtrisU zesptH estradomr ,4łodacy”, 1992. Kier. Tadeusz Orszewski (tel d. 75-72-77).
11. Gawędziarz Wtocuk • Dominik Kuziniewica, występuję z różnymi zespołami od 1983 r., 
IZ (Jhór kościelhj^doro^ych, kośc.św.Ducłia, 2024 Wilno, ul. Dominikoną 6, te? 12

od 1983 r., 2001 Wilno, ul. Cvirki 38/9-5, tel. d. 62-73-19.
tel. 62-95-95. Kier. Jan Skrobot.

13. Chór dziecięcy kodcidny (Dzieci dominikańskie), kość. św. Ducha, 2024 Wilno, ul. Dominikom} 6, tel. 62-95-95. Kier. Władysław Korkuć.
14. Chór kościelny dorosłych „Echo”, kość. św. Rafała, 2005 Wilno, ul. Upćs 1, tel. 35-41-64. Kier. Władysław Korkuć.
15. Chór kościelny dorosłych, kość. św. Teresy, 2024 ¥^lno, Ostrohramslm 12 (AuSros Yartai), teł; Kier. Piotr15. Chór kościelny dorosłych, kość. św. Teresy, 2024 Wilno, Ostrobramska 12 (AuSros Yartai), tet 62-23-78. Kier. Piotr Termen.
16. Chór kościelny dorosłych, kość św.św. Piotra i Pawła, 2025 Wilno, uL Antokolska, tel. 74.02-29. Kier. Antoni Zmitrowicz.
17. Polski Teatr Ludowy (przy b.Domu Kultury Kolejarzy), 1965,2006 Wilno, ul. Kauno 5, tel. 69-21-81. Kier. Irena Bojarska-Litwinowicz
18. Polski Teatr (przy b.Klubie Pracowników MedKytsy), 1961,2025 Wilno, al. Giedymina 27. Kler. Lilija Kiejzik (tel.d. 45-30-00).
19. Maria Krupo^es - piosenkarka, występuje z rożnymi zespołami lub indywidualnie, 2015 Wilno, ul. Savanorią 63-4, tel. d. 63-79-86.

Rejon wileński
1. Lodowy Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, 1980,4031 NiemenĆine. Kier. Jan Mincewicz (tel. d. 74-54-83).
2. Szkołny zespół folkłoiyslyczny jutrzenka”, Niemenczyńska Szkoła Średnia, tel. 57-71-46.4031 NiemenĆine, Mickewicza. Kier. Jan Mincewicz (tel. d. 74-54-83).
3. Zmnół wokalny „Anciu ty”, 1^9,4025 Kiena. Kier. Janina Wmdechowska, tel. 53-52-19. k
4.W<iialqyaes|młmłodzieiowy, 1989, Rukojńsk»>Szk.Śr., 4020 Rukainihi, tel. 58-22-42. Kier. Irena Piethilewicz (tel. d. 58-22-19). .
5. Snhofaty ae^dł foUdotystoczny „Niemieianka”, 1988, Niemiesto SzŁŚr., tel. 52417-67,4009 Niemeżis. Kier. Janina Łabul (tel. d. 75-14-45).
6u SAoiity ae^lndowy „Aneplóreczka”, 1989, Miednicka SzLŚr., 4022 Medininkai, tel. 59-72-24. Kier. Władysław Korkuć (tel. d. 26-89-72).
1.8dnliqr zespół fsIklorys^Kzny „Borówcczka”, 1989, Czamobotska Szk.Sr., 4005 JuodSiliai, tel. 58-81-27. Kier. Hieronim Czernis.
8. Zaspółludowy dorosłych „Borowianie”, 1990,4005 JuodSiliai. Kier., Hieronim Czemis.
9. Ześm etnoorallcaiiy m Bniwidzach. 1988.4036 BuMdżiai. Kier. Wacław Mikulewicz ćtel. d. 55-83-171.etnograllcin w Bąfwidzach, 1988,4036 BuMdżiai. Kier. Wacław Mikulewicz (tel. d. 55-83-17).
la Ddeclęiyr zespół foOdocystyczny „Rodzinka” w Ławaryszkach, 1988,4027 Lavoriśkes. Kier. Walentyn:
11, Zespół etnograflezny „Mo&iszczanka”, 1988,4026 M<
12. Sdtolny zespół fDlkloosta^y „Zgoda”, 1^0, Szk.Sr.
13. WiAalnyzespół hidony „Rndomianka’^,' ____________________ ________________________
14^ Wokalny zespół ludowy ^ejszagoiani^, 19W, 4045 MaiSiagala. Kier. Teresa Isielonis (tef słr58~43-^l
15. Kapela Świętojańska w Snianach, 1989,4035 Sużonys. Kier. Jan Szpaków (tel. gminy do kontaktu 55-02-

Ławaryszkach, 1988,4027 LavoriSkes. Kier. Walentyna Grablewska, teł. d. 42-40-52. 
' losffikes. Kier.' Joanna Liksza.

, .. „ w Rudominie, teł. 56-41-14. Kier. Henryk Kasperowicz, tel d. 73-98-65.
udomianka”, 1988,4008 Rudomina. Kier. Jan Drutel, prezeska Regina Lachowicz (tel. sł. 56-41-53 lub d. 56-46-32).

15. Kapela Świętojańska w Snianach, 1989,4035 Sużonys. Kier. Jan Szpaków (tel. gminy do kontaktu 55-02-22).
16. ^półeStradm^w_FOnuturalnejSzk^ Rolniczej, 1989,4pCB Yoidatai. Kier. Zbigniew Sinkiewicz (tel. szL 65-11-82).
17. Chór „Legenda” w Pomaturalnej Szk. Rolniczej, 1990,4003 Yoidatai. Kier. Teresa Kołtan (tel. d. 63-52-14).
18. Rodzinny zespół WtAowickich działa od 1989 r., 4025 Pakiena (kontakt z Danutą Szlachtowicz tel. d. 53-52-18. Rodzinny zespół Wołkowickich działa od 1989 r., 4025 Pakiena (kontakt z Danutą Szlachtowicz tel. d. 53-52-12).
19. Kapela „Kaziuka Wileńskiego”, 1989,2028 Mickunai. Kier. Józef Bożerocki (tel. d. 67-17-46).
20. Szkolny zespół ludowy „Truskaweczka”, 1990, SzLŚr. w Awiżeniach, 4043 Aviżeniai. Kier. Bożena Ząbkiewicz, tel. sŁ 53-44-43.
21. Szkolny zespół „Suderwianka” w Suderwie, 1992, Szk. 9-letnia, tel. 59-02-64,4042 Suderva. Kier. Bożena Ząbkiewicz.
22. Chór szkolny „Malwy”, 1989, SzLSr. w Mickunach, tel. 59-63-87,4028 Mickunai. Kier. Irena Kiveriene.

Rejon solecznicki
1. Folkloiystyczny zespół doróSlych.„Solczanie”, 1987,4090 Salcininkai, Dom Kultury, prezeska Zofia Griazniwa, tel. (8-250) 
Z Szkolny zespól ludowy „Solczanka”, SzLSr. w Solecznikach nr 1, teł. 51-227. Kier. Władysław Korkuć (tel. d. 26-89-72)
3. Folklorystyczny zespół ludowy „Eismucauile”, 1986,4080 EiSiSkes. Kier. Zkifia Winckiewicz.
4; Zespttt etnograficzny w Tuigielacn, 4095 TuTKliat Kier. Władysława SzyłObiyt.
5j Szkęlny zespół ludowy w Jaszunach, 1990,4Cm JaSiunai, tel. szk. 55-118.

Z
46-230.

1986,4080 EiSiSkes. Kier. Zofia Winckiewicz.'

6. Zesp^ folkloiystyczny „Kwiaty Polskie”, 1988, szkoła śr. w Ejszyszkach, 4080 EiSiSkes. Kier. Irena Chorościn.

Rejon szyrwincki
1. Zespół ludowy „Czerwone Maki” w Jawniunach, 1989,4105 Jauniunai. Kier. Stefania Tomaszun, tel d. (8-232) 58-432.

Kowno
1. Zespół folklorystyczno-teatralny „Kotwica” („Inkaras”), 1962, Kowno (Kaunas), Yytauto 2, kier. Oddziału ZPL G.Praniewicz.

' . Rejon święciański
1. Zespół Pieśni i Tańca „Zejmiana”, Dom Kultuiy, 4710 Pabrade. Kier. Larysa Isaczenko, tel. d, ' " 
1. Szkolny zespół, SzL Śr., 4710 Pabrade, tel. 54-594. Kier. Larysa Isaczenko.
3. Wokalno-Instrumentalny zespół, Dom Kultury, tel. (8-217) 54-154. Kier. Zbigniew Jedziński, 4710 Pabrade.
4. Zespół etnograficzny „Magunianki”, 1976,4711 Magunai. Kier. Wanda Miłosz. i

irysa Isaczenko, tel. d. (8-217) 54-558.

Rejon trocki
1. Zespół folklorystyczny „Poluknianie”, 1988,4050 Polukne. Kier. Władysław Korkuć (tel d. 26-89-72).
2. Szkolny zespół ludowy „Strumyk”, 1987, Połukniaóska SzLŚr., tel. 61-215,4050 Polukne. Kier. Stanisława Hałaburdo.i^urwKwaaajaa , X K/lUAXliaiŁOAA ‘łUUU X UIUIUIC* OŁdUlDlaWa liaidUUIUU.
3. Kapela Ludowa „Troczanka”, 1989,4050 Trakai. Kier. -Włodzimierz Saszenko.
4. Szkolny zespół ludowy „Biedronka”, 1989, Szk.Sr. nr 1 w Trokach, tel. 51-490,4050 Trakai, ul. Birutes 34. Kier. Władysław Korkuć.
5. Szkolny zesp<» ludowy w Rudzisżkach, 1987. Szk.Śr., tel. 67-225,4600 Rudiskes.
6. Chór dorosłych „Lira” w Landwarowie, 1989,4200 Lentvaris. Kier. Władysław Korkuć.
7. Szkolny zespół ludowy „Prząśniczka”, 1989, SzŁŚr. w Landwarowie, tel. 59-290,4200 Lentvaris, Lauko g-ve. Kier. Władysław Korkuć.
8. Zespół folklorystyczny w Grzegorzewie, 4058 GrigiSkes. Kier. Aleksander Melech.
9. Szkolny zespół w Solkienikach. 1990,4050 Salkininkai, teł, szk. 52-130,
10. Szkolny zespół w Starych Trokach, 1989,4053 Senieji Trakai, tel. szk. 51-642. Kier. Wiktor Kowalewski.

P.S. Lista powyższa zapewne nie jest dokładna: sporządzona została przez nas po raz pierwszy. Prosilibyśmy więc o wniesienie 
ewentualnych poprawek do niej, za co będziemy wdzięczni.
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Wspomnienia z lat poniewierki

Jeden z tych ze Wschodu
że ni ic w... Czołgi z dużymi białymi gwiazdami na 

wieżach piorunem przeniosły się przez most, 
jednocześnie strzelając po czerwonych da
chówkach mlasteczka.rlasi konwojenci natych- —,---------------.—----------
miast się rozbiegli do zagajników, chowając się rarocznym pobycie w czystym, brutalnym Da- 
i zapominając o naszym również rzednącym chau. — 
stadzie. Czołgiści wreszcie otworzywszy luki W buchenwaldzkiej „aussenkomando , 
------ .=______ j-..-------- !----- X... — dokąd w końcu 1944 r. przywieziono 2 tys. osób 

___ ---- _------------------------- z Dachau do budowy podziemnego zakładu, z 
Wracaliśmy do wsi Watterfeld, leżącej w Polakami, się kontaktować nie udało. Byli to 

pobliżu bawarskiego miasteczka o biblijnej jeńcy wojskowi i trwmano ich oddzielnie, we 
nazwie Cham. W pierwszym odruchu obowiąz- własnych mundurach.
L ___ N ; Z^Jackiem więc już t' ' , 
ska pożaru. Rozkwaterowaliśmy się jak w blo- 2

sypnęli nam pudełka papierosów, 
kolady, puszki konserw.

Wracaliśmy do wsi Watterfi

cze-

Pol

*1

Harcerstwo - przebudowanie 
modelu wartości

Harcerstwo powstało na' fali tworzenia się cują normalnością wzajemnych stosunków 
przynajmniej na poziomie młodzieży. To po-pełni rosyjskie nazwisko, matką skautinguświatowego. wprzedwojennejatmo- 

ilka. Otóż w Dachau poznani Po- sferze rozwoju organizacji paramilitarnych wmoją byra Polka. Otóż w Dachaupoznani Po^ 
lacy to ksiądz Gałuszkci student Tadek z Kali
sza, oficer Sokołowski. Oni to ulżyli mi w półto-

winno się przejawiać nie tylko w organizowaniu
zaborze austriackim w 1911 r. Od początku wspólnych imprez i współpracy między naczel-
było organizacją o charakterze narodowym i 
wychowującą dzieci i młodzież w duchu obco
wania z przyrodą, turystyki, realizująca pmtulat 
samowychowania i samodoskonalenia. Spraw-

nikami, ale także przyjaźniami, znajomościami 
i koleżeństwem między osobami i grupami osób 
obu narodowości.

Moim zdaniem, najważniejszym zadaniem
dziło się to w okresie wojny polsko-bolszewic- harcerstwa powinno być swoiste przebudowa-

nazwie Cham. W pierwszym odruchu obowiąz-
ku pomogliśmy mieszkańcom ugasić dwa ogni- Jackiem więc już się nie spotkałem i nic
„Lj pożaru. Rozkwaterowaliśmy się jak w blo- o nim nie słyszałem. A cnciałb^ mu powie
kach według narodowości. Niczym na rozkaz dzieć, że trzeba nam było obojgu jechać na 
załopotały flagi ich gości - sowiecka, polska, ruiny Warszawy. Zdaje się, przegapiłem wtedy 
francuska, czechosłowacka, wteka itp. Wio- tę jedyną szansę...
sęczka się zrobiła na podobieństwo przystani ■"* ‘
statków z różnymi banderami.

Działo się to 23 kwietnia 1945 r. Buchen-

klej w roku 1920 i w drugiej wojnie światowej. nie modelu wartości wśród młodzieży. Na piet-
Tradycje harcerskie w Polsce wytrzymały okres wsze miejsce należy tu wysunąć przeciwdziała-
totalitarny i wytrwały do odrodzenia w roku nie pijaństwu, które swe korzenie zapuszcza już
19801 późniejszego przywrócenia suwerennoś-. wśród młodzieży. Harcerstwo może też podnie
ci. Obecnie organizacją w pełni harcerską jest w ść wśród młodych rangę nauki (nie zapamięty-

‘ ■’ Brat mojej matki^ a mój wujek Mieczysław Polsce Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wania, a nauki) i przygotować, szczególnie ucz- 
Tomasik w_^ie pierwej wojny światowej (ZHR). niówszkółśrednich,dokontynuowaniastudiów
walczył w armii Carskiej. Potem się 
Legionach Piłsudskiego. Do krzyża »

znalazł w -
wald był wolny. Już bez nas w przededniu radio Legionach Piłsudskiego. Dę kr^ża św. Jerzego
obozowe ogłosiło ewakuację. Część obozowi- doszło odznaczenie virtuti Militari. Został w 
czów zdążono wywieźć koleją do innego obozu 
koncentracyjnego, skąd pieszo popędzi 

iku Dachau, a gdzie ji
koncentracyjnego, skąd pieszo popędzono naś
w kierunku Dachau, a gdzie jeszcze nie dotarli ...
alianci. Pędzono w dzień i w noc, bez picia i Przysłał nam do Homla zdjęcie spowitego 
jadła. Kto stracił sity 1 upadł, dobijano strzałem koronki bobasa - swej pierworodnej córuchn 
w potylicę, po czym ńa głowę naciągano ubra- ” 1.. a „ 1...
nie. Konwojent me kłamał; Niech nikt nie myśli, 
że nas nabierze, przeczekacie, a potem będzie
cie rabować - nie dopuścimy do tego... Na 
szczere nie upadłem...

W ten dzień moich drugich narodzin zetk
nąłem się i zaprzyjaźniłem na jakieś trzy tygod
nie z podobnie młodym jak ja warszawiakiem

Warszawie^ w służbie wojskowej doszedł dó współdziałaniu i wsparciu harcerzy z Polski har- 
stopnia majora. Mieszkał na Tamce. W wieku' „„

Na Wileńszczyźnie harcerstwo udało się zni- na wyższych uczelniach. Chciałabym się zapoz- 
szczyć. Mniej więcej od czterech lat przy naćw tym temacie z innymi zdaniami. Podysku-

cerstwo na Litwie odradza się. Działa ono naj-

życzliwości dyrekcji), skupia młodzież szkolną

tujmy.
Katarzyna Korzeniewska

-------------- ----------my.
Przychodziły też listy, paczki. Aż listopadowej 

' już studentami albo zakoń^li edukację: 

na zawsze? Kontakt listowny się urwał, nikt ni- -«■ -
czego o Sobie nie wiedział - ani o wuju, ani o 
dziadku. Powojenne poszukiwania niczego nie 
dały.

Dziadek Stanisław w moim dzieciństwie był

w wieku od 10 do 18 lat. Instruktorzy często są

Od jesieni harcerstwo liczebnie się zwięk-
szyło - drużyny harcerskie powstały w mniej
szych miejscowościach, jak Turgiele, Tabory- 
szki, Podbrodzie, gdzie żywy kontakt z polskoś
cią jest dla młodzieży szczególnie ważny. Tam, 
ale również w Wilnie, harcerstwo potrzebuje 
wsparcia ze strony innych, znaczniejszych orga-

moim największym wychowawcą. Był kied^ 
powołany z terenów niskich do wojska car
skiego. Potem w Homlu się ożenił z miejscową 

liśmy przez całe dni w pierwszej świeżej zieleni Poll^ urodziło się sześcioro dzieci. Lubił opo- 
po óbiym nam świecie. Chętnie chodziliśmy na wiadać o swoim ojcu, a moim pradziadku, An-_ mzacji. ł..zc_ .
posterunki żołnierzy amerykańskich. Okazało drzeju, który po Powstaniu Styczniowym długo' oczekiwać?
się, że to żołnierze w swej czę^i wychodźcy się cnował od carskich prześladowców, Ale się Przede j 2

SS kontaktu z kultGrą i językiem ojczystym, z dru-
wialiśnw jak z rodakami.'’Jacek ciągle opowia- nu Wołodyjowskim. Ona mi kupiła pierwszy giej strony, jednoczesnego przygotowania oby-
dał o Powstaniu Warszawskim. Amerykanie przed^szkotą jeszcze podręcznik - elementarz watelskiego do życia w normalnym państwie,
pokazali nam zdjęcia dobijanych wzdłuz drogi l^iski. Ale uczyć się już musiałem w szkole 0^5 _ to dzięki poznaniu tak Polski, jak i
ofiar naszego marszu, prowizoryczne ich groby, białoruskiej, potem rosyjskiej. Polskie szkoły t 1__ _
Grupa czMgów specjalnie ruszyła wtedy na- (jak też żydowskie) już zamknięto. Litwy, temu służy bardzo ważny w harcerstwie
szym śladem... ' ' Tew matczynej krwi z latami się potęgował element obozowania, turystyki, spotkań z cle-

j. . iwołałmnienad Wisłę. Ale tam nie wolno było, kawymi ludźmi itd. Jest nadzieja, że nawiązane
Próbowałem mieszkać na Kresach, tam tez

Jackiem. Pierwsze dni laliśmy wręcz nieroz
łączni. Jacek nie rzucał amerykańskiej broni. Z 
białoczerwonymi opaskami na rękawie błądzi
liśmy przez całe dni w pierwszej świeżej zieleni 
po obcym nam świecie. Chętnie chodziliśmy na 
posterunki żołnierzy amerykańskich. Okazało
W Gi UgUXł ^^IkVlVUlU z. X KJłOAJ, iwojl. XJiaiUl UOl 1 
jelcze posługiwali się ję^kiem ojców. Rozma-

ofiar naszego marszu,prowizoryczne ich groty. 
Grupa czcSgów specjalnie ruszyła wtedy na- 
szvrn śladem...

nizacji. Czegojnożna i należy od harcerstwa

Przede wszystkim utrzymywanie żywegouchował. A moja____
chodziła, zakochana w_______ ______„,.
nu Wołodyjowskim. Ona mi kupiła pierwszy g>ej strony, jednoczesnego przygotowania oby-

Tu wszyscy na wolności już żądamy od ko- 
mendatury powrotu do ojczyzny. Co prawda, 
starsi Polacy mówili, że nie wrócą do Polski 
„zanim tam są Sowieci”. Jacek słuchał tego w 
milczeniu. Mnie jednakowoż wyznał, że jest 
bojownikiem Ruchu Oporu i jest potrzebny 
tam, nad Wisłą. . _____________  ______ ,

1 oto na trzeci dzień po kapitulacji Niemiec Lidzie, Oszmianie, Budsławiu. Łapałem łap- 
przyjechała do wioseczki kolumna samochodo- czywie każde, rzadkie już tam z czasem, słowo 
wa po obywateli ZSRR. Idąc na miejsce zbiórki polskie. Właśnie z Mołodeczna wskutek oko- 
myslałemjak szczęśliwie, ze nie trafiłem pow- ticzności w 1949 r. wyjechałem na Kubań. Tu 
tórnie do Dachau. Pierwszy raz trafiłem tam 21 po pół roku mnie aresztowano. Na białych nie-

. . -------- • ------dźwedziach spędziłem 6 lat. Teraz jestem daw-

pracowałem - w Stctocach, Mołodecznie, Wi- 
lejce, Juracoszkach. Bywałem w Wilnie. Pamię
tam, jak przed dworcem stały jeszcze dorożki, 
mówiono w trzech językach - po polsku, po 
rosyjsku i po litewsku. Bywałem w Grodnie, 
Lidzie, Oszmianie, Budsławiu. Łapałem łap-

sierpnia 1943 r. Rosjan, a raczej obywateli so- <
weckich było tu nmwięcej. Z Polakami mi było no zrehabilitowany,
jednak najlepiej. Z?nimi się czułem spokojniej, 
lżej mi było na duszy. Przyczyna tkwiła w tym. Georg Samsonow

Tichoreck, Krasnodarski Kraj

Litwy, temu służy bardzo ważny w harcerstwie

już kontakty ze skautingiem litewskim zaowo-
Wiosna nad Wilenką

Fot. Romuald Mieczkowski
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Większość z nas Jest jak słupy ogłoszeniowe: kto ostatni coś na nie naktei, ma rację.
Pater Leppich

Najgłupszy człowiek w mieście może pokazać drogę do szkoły.
Wschodnie

Najlepsza definicja człowieka: istota, która się do wszystkiego przyzwyczaja.
Fiodor Dostojewski

Od nowa Stających przy swych ojcowiznach. Żołnierze w 
pełnym rynsztunku w liczbie około 20 osób.

To, że wojsko u nas nie dla parady, wykazały 
świetne wyniki innych manewrów, już na skalę

WIELKIE MANEWROWANIE dzielnie atakowali przedpola, strzelali w powie- republiki i oficjalnych, którymi dyrygowali, jak

Maj na świecie wystartował nerwowo, a żaden sposób nie można było utworzyć i pówo- 
Święto Ludzi Pracy stało się pretekstem do lać do pracy Wileńskiej Rady Rejonowej, po
rozruchów, zginęli ludzie. Na naszym najbli- nieważ Wileńska Rejonowa Komisja Wyborcza
ższym terenie było spokojnie i pusto. Uzbrojeni (powinno być; antywyborczaj po prostu... nie
w motyki, łopaty, grabie wyruszali wilnianie ma zatwierdziła obranych raz po raz deputowa-
sowo na działki. Ci, którzy Ich nie posiadają, też nych. Piąte z kolei wybory, zaplanowane na 20
unikali ulicy. Bo i co na niej robić? O zorgani- czerwca^ można przypuszczać, miały osiągnąć
zowanej manifestacji solidarności proletariatu ten sam skutek - cel był następujący: mieszkań- 
strach pomyśleć, wiemy, że tam, gć^ie jej prze- eom i kandydatom na radnych terenów podwi-
szkodzono, doszło przecież, delikatnie mówiąc, leńskich tak obrzydzić głosowanie, iż na samo 
do ekscesów. Winni z pewnością i nadgorliwi jego przypomnienie żeby dostawali alergii. Dłu

go byliśmy świadkami unikalnej postawy tej lo-reformatorzy - jeśli lud pracy chce mieć swe 
święto, to niech je ma. Jak demokracja, to de
mokracja.

U nas nikt więc nie ośmielił się tłumniej 
wyjść tego dnia na ulicę. Panowała apatyczna 
zgoda, sam byłem świadkiem, jak w jednym z 
głównych parków akurat vis a vies gmachu byłe
go KGB, emeryci z rozczuleniem wspominali 
czasy komuny, zaś obok grupka długowłosych 
faszystów, sądząc po metalowym oswastykowa-
niu, z obojętną pogardą popijała piwko z pu
szek...

Dla znacznej części społeczności polskiej na 
Litwę początek miesiąca ma całkiem inny wy
dźwięk - Święto Konstytucji 3 Maja staje się 
wzruszającym przypomnieniem dawno minio
nej epoki. I tym razem co najmniej w ciągu 
trzech dni uczestniczyliśmy różnie w różnych 
imprezach: ktoś się musiał na nich pokazać, 
ktoś szukał towarzystwa w prezydiach, a więk
szość uczestniczyła z normalnych powcxlciw, 
ciesząc się ze święta narodowego. Zresztą 
istniał duży wybór imprez poświęconych jego 
obchodom. Odśpiewaliśmy spcrfem nasze pa
triotyczne pieśni i powróciliśmy do realiów, któ
re mimo zielonego koloru wiosny, znów tak 
dużo perspektyw prckz nadziei na najbliższą 
przyszłość nie dają.

Ale pewne przebłyski jej są. Nareszcie po
łożono kres paranoidalnej epopei, kiedy to w

kalnej komisji wobec Głównej Komisji Wybor
czej (GKW), której zalecenia całkowicie igno
rowano, łamiąc brutalnie ordynację wyborczą. 
To jakty żołnierz zupełnie kichał na to, co mu 
nakazuje generał.

Po 3-majowej pikiecie przed siedzibą GKW 
wiemy, kto za tym stoi. W zbiorowisku tym nie 
było rolników, przybyli natomiast urzędnicy 
pełnomocnika rządu na rejon wileński, działa
cze towarzystwa „Yilnija”, aktywni organizato-

trze, a temu biernie się przyglądał nieco mniej
szy oddział policji. Prawda, miejscowa ludność 
nie dała się zastraszyć. Ktoś nawet rzucił hasło, 
że można by skoczyć po kosy i widły, żeby ni-

też składali raporty dla głowy państwa oficero
wie, których... w ogóle pozbawiono prawa spra
wowania służby na żądanie Prokuratury Gene
ralnej w związku z zarzutem przekroczenia pe-

czym , w „Placówce” Bolesława Prusa bronić łnomocnictw w czasie bójki podczas młodzieżo- 
swego, nie brakowało takich, którzy własnym wej potańcówki w Jaszunachjesienią ubiegłego 
ciałem przegrodzili drogę mechanizmom bu- roku. Poturbowano wtedy niemało osób. Rwąc 
dowlanym będącym pod osłoną... wojska, się.do walki z ćwiczebnym wrogiem wojskowi ci
Trudno powiedzieć, czym by to wszystko się 
skończyło, gdyby incydent nie rozszedł się po 
kościołach.

Ale na jak długo? Wszystko wskazuje bo
wiem na to, że pojedynek nie został zakończo
ny. Gudele - miejscowość piękna i ponętna, zaś 
za parcelami, jak się mówi coraz głośniej, stoją 
prominenci i zasobni milionerzy z Wilna. To 
właśnie dla nich hojną ręką pełnomocnika ze 
191 parceli pod budowę domów przypadło aż 
179. W ten sposób spod nosa uciekło miejsco
wym ponad 60 hektarów ornej ziemi, która nie'

nie usłuchali nawet ministra Ochrony Kraju!
Zapewne nie słuchają swych przełożonych i 

ci z komandosów litewskiej brygady antyterro
rystycznej „Aras”, którzy w ubiegłym miesiącu 
usiłowali na polskim celniku wymusić przepu
szczenie nie tylko poza kolejką, ale i poza od
prawą celną na przejściu Łoździeje-Ogrodniki 
wytypowanych przez Siebie 10 samtKhodów z 
towarem - papierosami i alkoholem. Dla po
strachu przydatna okazała się i drogo zakupio
na nowoczesna broń.

Te przykłady samowoli, powiązania formacji
powróciła do swych byłych właścicieli. Można militarnych z podejrzanymi politycznie bądź 
przypuszczać, że gdyby tego dokonała obrana skorumpowanymi sferami bynajmniej nie

rzy również antypolskich wypadów. To właśnie testy pokrzywdzonych najwyżej kiwa się palcem 
w rezultacie starań Zapienionych zwolenników

władza terenowa, to przynajmniej można by świadczą ó ogólnej kondycji armii. Przytoczone 
było ją z takiej decyzji rozliczyć. A Jak - jak incydenty pozwalają zupełnie bez zgęszczańia 
mawiał niegdyś mój dziadek - na wszystkie pro-

pozbawienia Wileńszczyzny prawowitej władzy 
i nie mogły dojść do skutku dotychczasowe wy
bory. Ile na tym ucierpiał prestiż Litwy? Ile 
stracono czasu i nerwów? Ale jak się mówi.

w bucie.
Zresztą chęć uwłaszczania rolników raz je

szcze staje się zjawiskiem powszechniejszym. W
rejonie kowieńskim akcję przemocy usiłowali 
zastosować pracownicy Litewskiej Akademii 

nosił wilk razy kilka... - GKW zdobyła się na Rolniczej. Wśród nich nie zabrakło-deputowa-
stanowczy krok, rozwiązując nieposłuszną pod- nych do rady rejonowej, której sami sobie i
władną instancję. Co więcej, za prawomocne przydzielili piękniejsze parcele. Podobnie, jak w
uznała wybory w trzech okręgach, co pozwala Gudelach, dzięki poświęceniu i kijowi, rolni-
utworzyć Wileńską Radę Rejonową, której t kom udało się odeprzeć atak ludzi z miasta.
pierwsze posiedzenie zaplanowano na 12 maja.

Pisząc o tym niepodporządkowaniu się za
haczyłem o temat wojska, wykraczający ostat
nio poza niewinne tylko porównanie. Jest ono 
ciągle na wokandzie, a to dzięki aktywnej posta
wie wojaków do otaczającego życia. Oto gene
rałowie różnych formacji długo nie są w stanie 
odpowiedzieć, kto był inicjatorem przeprowa
dzenia manewrów w podwileńskiej wsi Gudele 
(ręką podać). Zaczęły się podpisy wojskowe ku 
aplauzowi przyszłych posiadaczy luksusowych 
will i wprowadziły w osłupienie wieśniaków, ob-

Ale powróćmy do incydentu podwileńskie- 
go i wojska.

' Po unikach i wyjaśnianiu, do kogo mogli . 
należeć dzielni żołnierze - do Ministerstwa 
Ochrony Kraju czy MSW, okazało się, że do 
Ochotniczej Służby Ochrony Kraju. Co więcej, 
szefowie wojskowości usiłowali naiwnym wmó
wić, że mane/wy były planowe! Gorzej było z 
wytłumaczeniem, dlaczego właśnię w tym miej
scu i czasie, bez wymaganej zapowiedzi, uzgod
nień itp.

farb snuć bardzo niewesołe rozważania, które 
inaczej, jak igranie z ogniem, podsumować się 
nie da.

Powstaje też pytanie, jaka funkcja pozostaje 
dla wojska w sumie przecież niewielkiego kraju. 
Jego niemożność, powiedzmy, zbudowania 
prężnej własnej obrony rakietowej czy innej, nie 
musi wpływać na stan ducha o gotowość po
szczególnych jednostek do wykonania nie mniej 
patriotycznych obowiązków wobec ojczyzny i 
jej wszystkich obywateli. Chyba nie brakuje od
cinków, gdzie ludzie w mundurach mogą się 
wykazać, by zaradzić paskudnej modzie pod- 
kładania ładunków wybuchowych, wyciągania 
haraczu i rozkwitu przestępczych gangów. 
Obyśmy doczekali jak najszybciej takich cza
sów, kiedy zgrane funkcjonowanie wszystkich 
rodzajów wojsk przyczyniłoby się do zaprowa
dzenia spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

I żeby manewry nie były podmieniane męt
nym manewrowaniem.

Tomasz BończaZNAD WILII
1993.05.09-05.226
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I dokładnie, obejmując wszystkie dziedziny - 
' poczynając od płożenia geograficznego do sta- 

, nu kultury, gospcxlarki itp. na dziś. Z tym, że 
gwoli świsłości już pewne rzeczy tu w między
czasie zdążyły się zdezaktualizować, bo np. jak
się dowiadujemy o hcx)owli iluś tam sztuk po
nowią, to obecnie najczęściej to już nie bęclzie 
prawdą, o czym wiemy na bieżąco z życia.

I., Abstrahując od cx»ny zawartości historycz-
■li nej książki trzeba powiedzieć, że została szero- 
lllll ko też i dość szczegółowo potraktowana, ta 

część, chociaż na przykład nie ma relacji o po-
stępowej działalności biskupa Pawła Brzostow
skiego w Turglelach,:czym można by się chlubić 
Litwie, nie znajdzie czytelnik w unlowie zawar-Książka nazywa się w oryginale „Śalćios źe

mć”, napisana przez dziennikarza litewskiego Rosją * 1920 roku, na jakich warunkach
Stanislovasa Buchaveckasa i znaczy dosłownie 
„ziemia Szalczy”, a po polsku raczej jak w tytu
le. w dawnej serii z czasów sowieckich mieliśmy 
wiele pozycji poświęconych poszczególnym re
jonom. Niestety, wtedy ani rejon solecznicki 
(szalczyninkajski), ani rejon wileński nie docze
kały swych opracowań. Faktycznie może i nie 
ma czego żałować, zbyt już były propagandowe 
i nie w pełni wiarygodne. Ta więc pozycja S.Bu- 
chaveskasa jest już z innych czasów. Zatem i z 
nowym podejściem należałoby tu szukać poda
nia informacji.

Na wstępie w skrócie spis treści wg rozdzia
łów. Otóż: Wstęp. I. część - Krótko o rejonie 
(str. 7-32), n. cz. - w wirze historii (do pierwszej

została podpisana,
Autor wykazał dobrą wolę szerzej pisząc o 

Armii Krajowej, choć nie wykorzystał na pewno 
szerzej prac polskich historyków (powc^ł się 
jedynie na artykuł Koraba-Źebryka o Murowa
nej Oszmiance w litewskiej prasie i książkę Ba-
Ddsikowskiego „N3 zew Ziemi Wileńskiej ). krewnych. Raczej o jakieś sf^awę chodziło, 
Zresztą po^ejs ta i nie ma charakteru encyklo- f^iej wwdj^U doroślL Szczeblejuż wszyst!^
pedycznego, co sam autor podkreśla. A propos policzyłem z dziesiątki razy. Dorodniejsze drze- 
źródeł: w ogóle są one w lwiej części Utewskie, h' łesie też. Ale nareszcie z daleka prześwie
ca nieco zawę^ interpretacje pewnych zda- drzewach widad.-^Tak, to już pola. Za
rżeń. Fakt zaś, że książka taka się ukazuje o tej nimi^ z opowiadań wiedzia^m, będą stawy ipa-

jest pozytywy. Twierdzę jednak, że tego typu od dawna w nim nie ma. O ten pałac mi

dla ewentulnych zainteresowanych nią czytelni-

- w tym Kraj Wileński 1 ZiemiaSolecznicka L^jestoisana bo^rStótóTtJ^oL^hdntS’ stają: kapryśnie powierzchowną pozostawiając

1920-1939, Początek drugiej wojny światowej, ledwpm^ .Po okupacji 1 aneksji Litwy w 1940, Okupacja ktńrvmknlwipl^iP7vkii wianek za wiarom ciągnij Cf^ba p^ice życzę dośnić pdłtKÓw każdetrui - z alejarm
Niemiec hitlerowskich. Powrót Armu Czerwo- Ostetnio ktf^?ofićialnvch nostaci Dolskich ‘ żywyrtu, z wnętrzem rozedrganym życiem. Bo raz
nej. IV cz. - Przegląd miejscowości Kraju So- „nsdS pobudzonej wyobraźni nie dorówna żaden, na
lecznickiego (str. 170-273), uwzględniono So- 
leczniki i okolice, Ejszyszki i okolice. Puszczę 
Rudnicką, bieg Mereczanki (Merkysu) i okoli
ce Dziewieniszek.

Ów podział świadczy o ukierunkowaniu te
go, co autor chce tu wyeksponować. Stara się 
maksymalnie naświetlić dzieje historyczne tej 
ziemi, przebiegając kolejne etapy wg przyjętej 
period^cji w nauce litewskiej. Na wstępie jed
nak czytelnik zostaje szczegółowo zapoznany ze 
stanem dzisiejszym tej ziemi. Czyni to nader

Ostatnio ktoś z oficjalnych postaci polskich

Podobnie też „chorują” Litydni. Ta pozycja będzie wszędzie wysoki ręką do niego się 
ogólnie rzecz biorąc to potwierdza. Ale z dru- sięgnie i szkoda trochę było tamtej tak łatwo 
giej strony, aby wyzdrowieć, trzeba sprawy znać. '
Nawet te najboleśniejsze - z pewnością nie tylko 
dla jednej strony bolesne. A znać po to, aby 
dojść do trzeźwego, tolerancyjnego patrzenia 
na minione.
_________ __  D.P.

S,Buchaveckas „Śalćios źemć”, Yilnius, 
Mintis 1992

NAJWAŻNIEJSZE - SPOŁECZEŃSTWO
(z listu do Redaktora Naczelnego)

Tf^tyczną demokracji jest wysunąć spo- mokratycznym jest, by społeczeństwo 
łeczeństwo na pierwsze miejsce znaczenia umiało wykorgtslywać nadane jemu pra- 
państwa. Ono stanowi o konstytucji demo- tworzyć te prawa wolnośca osobi-
kratycznej, o prawach dla ludzi -jednostek, sp^ecznej. Od poziomu wartości?

społeczeństwa zalezy bowiem poziomrodziny, grupy, narodu, społeczeństwa t 
wreszcie państwa. O prawach i obowiąz
kach, które są dla każdego członka pań
stwa (ludzii instytucji) do spełnienia. Dąże
nie do osiągnięcia wyższej wartości społecz
nej przez vyiedzę i pracę, umiejętność wyko
nywania pracy przez ludzi na podstawie 
osiągniętej wiedzy i nauki zawodowej, to 
podniesienie i rozwój intelektualny oraz 
materialny społeczeństwa ipaństwa. Toich 
wartości Dopiero te wartości „ doszlifowa
ne " mogą przejść do pokoleń, jako podsta
wa do wypracowania lepszych warunków 
bytu.

Wartości duchowe, to przede wszy
stkim kultura narodowa i język ojców. 
Dla państw bałtyckich na skutek dużej 
ilości ludności o narodowości rosyjskiej 
odpowiednim wzorcem jest państwo de
mokratyczne wielonarodowościowe. Np. 
Belgia, gdzie nawet prasa codzienna dru
kowana jest w dwóch językach - narodo
wości flamandzkiej i walońskiej. Zasadą 
ważną dla państwa demokratycznego, 
które dopiero organizuje się, jest odsu
nięcie w nim ze strefy państwowej wsty- 
stkiego, co jest antydemokratyczne i nie
logiczne, np. polityka o wewnętrznych

państwa... niemal w każdej dziedzinie 
życia.

Mnie interesują obecnie w tym tema
cie dwie sprawy: 1-sza, to wydrukowanie 
książki na ten temat w języku polskim na 
tamtejsze obszary państw słowiańskich, a 
staram się o wydrukowanie jej i we Fran
cji po przetłumaczeniu na język fraricu- 
ski. Druga sprawa, to kontakty z zespoła
mi ludzi w różnych państwach, gdzie za
wiązuje się zespoły do spraw organizacji 

. państwa demokratycznego, lub przek
ształcenia państwa politycznego na de
mokratyczne.

Przyszłość wykaże się większą presją 
ku demokracji społeczeństw, niż do 
stronnictw politycznych. One na Zacho
dzie upadają po olbrzymich kwotach dłu
gów i strat zarobionych przez nadużycia. 
Dotychczas państwa żyją w jakimś samo- 
pasie, w olbrzymim bałaganie, zależności 
od wielkich koncernów gospodarczych, 
finansowych lub po prostu od siły mafii 
grasujących na ujdzie państw, ich rzą
dów z przestępcami, terrorystami. Ludzie 
odczuwający potrzebę porządku, prawo-
rządności, spokoju do pracy i egzystencji 
rodzin, czekają na słowo i drogę postępu

/sprawach państwa. temu oczekiwanemu porządkowi i
Uprawnionymi przedstawicielami do - - - — 

parlamentu są wyłonieni z grup społecz
nych, obejmujących całe społeczeństwo, 
kandydaci z terenów województw lub ut
worzonych okręgów (np.miasta), auto
matycznie odpadają z życia społecznego 
partie i stronnictwa polityczne. Spokój w 
wyborach i w parlamencie i nie ma zwady 

moralności społecznej. Warto im przy
bliżyć poznanie tych spraw i pracy dla

między instytucjami wyższymi w pań
stwie, jak jest w Polsce i w Ro^i obecnej. 
Większym zmartwieniem w państwie de-

społeczeństw, a nie dla grup ludzi z frontu 
przestępców, karierowiczów. Rozwiąza
nie tej sprawy zależy od umiejętności 
zainteresowania i metody organizacji 
pierwszego zespołu dla realizacji celów.

Bronisław Muszyński
Apprieu, Francja

Typ wagi 
WA-33 
WA-32 
WA-34
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osiągalnej słomianej dachu.połaci porosłej ak
samitnym zielonym mchem.

Z tyrru stawami się sprawdaio. Zwylde jezior
ka, tylko gorsze, bo i zapach jakiś ciężki Koń 
suniezwozemrtaivzód,jarutwozie.No,tak,coś 
już tam wśród kępy wysokich drzew bieleje, przy- 
bliża, żeby naraz odsłonić się w cedej okazałości 
Śladów zniszczeń nie brałem pod uwagę. Byłem 
ciekaw ogromu całości, albo już chociażby tylko 
ganków. Wysokie przez dwa piętra i słupki mu
rowane. Mama poprawia, że to się kobtmnanu 
zwie. Szyby, gdzie jeszcze były, zalśnify w słońcu 
tak bajecznie jak tylko mo^m wyobrazić. A te 
ramy puste jakby wciąge^ w sam mrok Wie- 
działem z baśni, że w takich wnętrzach może się

/Monotonnie. Zwłaszcza przez ten las pomiro-

wszystko dziać.
O zajrzeniu do środka nie było mowy. Jeszcze 

, . , czekał długi kawał drogi Snułem domysły, co za
Budzie ~ USypISC... tyrru kolumttami schodami ścianami mogjoby

IPbzezM drabiniastym jechtdo się już długo i ję^rere być.
” * .7 - Po zmęczeruu - sen gibszy, a widzenia były

ciemnawy. Drabiny w wozie krótsze od tyeły co pełne ptdacowych ozdób, fantazyjnie holoro- 
się siano wozi No, bo się jechtdo jakby z wizytą, -^h, subtelnych w ksztr^ie i rozmieszczeruu

" swym. Dziś mogę stwierdzić, że w tym śnie prze
holowałem wtedy tak mocno, iż żadne już póź

ł-

niejsze wnętrze jakiejkolwiek zwiedzanej budo
wli nie zatarło i nie prześcignęło tamtego wraże- 
niaDziś, w epoce telewizji już chyba nie byłoby

. , -j---- - ------ ’-~r--------------------- możliwe wzruszenie tej miary, co niegdyś. Noweziemi w kontektoe historycznym i dzisiejszym, prawdziwy, choć przez wojnę oclony i hra- przychodzi mosto, rue jestztęsknotą wyczekiwa-
ne. Szturmuje, nawala się, nawarstwia, bywa na-izeczy pcjwinny^się ukazywać w paru językach - najwięcej chodziło. Chat różnych już się napa- __ __________________________________

. - .. trzyłem wiele: z gankami i be^ z d^hem słomą s^h dzieci-dzieci cywilizacji obrazkowej, któ-
trętne, ucit^we i trochę szkoda mi tych dzisiej-

powetoał, że Polacy chorzy na historię”. dachu ksztah róż byL Wiedńałem^że „rzyldad, najbardziej wyszukany rysunkowy
Pndnhnift te.7 cnnniin” T itwini Ta nn7vnn ____ ________t-: •'

Wojciech Radłowski

To, ćo było... Pocztówka ze starego albumu

Wilno. Wielka Pohulanka na początku wieku.

I
Fot. archiwum

WAGI ANALITYCZNE TYPU WA
O

Przedsiębiorstwo

Techma Robot
D

I

III

I V
• \ m11

jako wieloletni dostawca wag 
laboratoryjnych wysokiej 
dokładności do wielu krajów 
europejskich oferuje 
natychmiastową sprzedaż 
wag analitycznych typu WA

Ceny firanko granica 
Polska - Litwa 

Waga WA - 33 550IJSET^
57(ruSD
600 USD

Waga WA-32
Waga WA - 34

Techma Robot 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 52, Polska 
tel. 24-28-24, 20-33-34, tlx 81 -45-91, fax 24-93-00

Dane techniczne:
Udźwig

200 gram
200 gram
100 gram

.Zasilanie 220 Volt

Dokładność 
0,00005 grama 
0,00005 grama 
0,0Ó001,grama

Podpisano do druku 1 maja 1993 r. 
XL 160; cena 15 talon<$w (z akcyzą)

ZNAD WILII 
j19&ą.05.09 - 05.22 T
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. Lekcja polskiego
• Nie miało nas tu być 

złamanego plemienia niedobitki 
do ust nabrali milczenia 
traktując rzeczywistość 
jak deszcz 
przedwczesną zimę 
i wszystko co przemija

To był czyściec za życia 
z nieodmiennym przekleństwem 
z rosyjska 
jestestwem w głębi siebie 
z kryjówką dla rodowodów 
i słów okaleczonych 
w zamkniętych duszach jak granice

Niczym zapomniane ziarno 
na marnej glebie 
wzrośliśmy stratnie i licho 
pokarm był cierpki

" ale jedli wszyscy- 
potem przychodziły pytania 
piołuny powrotów 
śródnocne zwątpienia 
wreszcie przesileń błyskawice - 
my nie mohikanie ostatni

( 
i

i

I 
i

Nie miało nas tu być 
ale odwrót zarządziła zima 
na odłogu ojczyzn 
ziemia ojców uponmiła się 
o przyszłe plony /
a mowa - o szacunek 
wbrew sędziom z gotowym wyrokiem 
O - nasza kresowo mowo- 
ileż języków musisz uszanować 
wypowiadając jedno polskie słowo 

30 stycznia 1992

1

Kaskaderzy II 
Jest nas co najmniej pięciu - 
z jednego los zakpił 
i uczynił marszałka - 
jego, konkurent też sobą ’ 
obsadza zgromadzenia 
pośród nas nieobecny- 
trzeci wyręcza kaznodzieję 
rejestr grzechów cudzych 
jak pasjans układa 
i odsprzedaje rozgrzeszenia - 
obok złotousty prorok 
miał być na rewolucję 
a w jej poklasku pozostał 
z brakiem ostatniego zdania - 
dalej człowiek interesów 
nikt nie wie jakich 
z miejscem na firmamencie 
i poza prawem -

Wreszcie ten co zamyka poczet 
specjalista to żaden 
każdym z nas bywa po trochu- 
dla niego robota czarna

Jest nas co najmniej pięciu - 
fatalnie wpadł marszałek 
uwierzył szczerze bowiem 
że jest rzeczywiście pierwszym

Dotychczas trwają spory 
kto kaskaderów jest filarem

5 lutego 1991

8

XXX -
Policzono nas co do jednego 
kobiety i mężczyzn oddzielnie 
jaki jest przyrost naturalny 
i ile wypada na głowę żelaza 
a ile Chleba 
ile też wypijamy wódki

Wymierzono nam długość dróg 
5Ł-?. i nakreślono cele 

drogowskazy krótkie jak rozkaz 
im niepewne jednak powrotów 

są ponad milczenie horyzontu 
zawracających przed nocą 
wyzbywają z nadziei

Ponumerowano ulice i domy 
i ławki w parku 
autobusy oraz pociągi 
ludzi w kartotekach

Policzono co do jednego 
spisano nieruchomości 
i ilość głów w stadach 
wszystko obok siebie 
w zwartych równych szeregach -

tylko drzewa stoją jeszcze 
bez numerów

2 marca 1992
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Drogowskaz Katyń
To tylko z kilometr pieszo 
txi szosy na Smoleńsk - 
tablica z napisem Katyń 
parking i asfaltowa dróżka 
ku wygodzie pielgrzymek - 
stacja - widmo Gniezdowo 
gdzieś obok - 
tu las z zapachem wiosny 
czy skazani do końca wierzyli 
w swych oprawców- 
W przywołanych kronikach rzezi 
czerni Diirera za mało 
dla wyrażenia formy zagłady 
szatan ból piaskiem przysypał 
spalił do piekła bramy 
katował pamięć -
W poszumie mcMllitewnym krzyż 
ucicha Bogurodzica - 
pomordowani równym szeregiem 
odmaszerowali z raportem 
o człowiec^ństwo - 
ranne drzewa wzrosły na baczność

29 maja 1991

Prośba o spojrzenie 
z wieży Katedry

Kolumny ciężar uszanować 
milczeniem 
unosić wzrok coraz wyżej 
nie bać się dotknąć ' 
chłodnej pozłoty sklepienia- 
Odczekać aż ucichnie 
serca łomot 
ptakiem wzbić się w wysokość 
lecz pozostać człowiekiem - 
ze skruchą grzechów 
nigdy przedawnionych 
i czelnością prośby 
do pierwszych na^tkanych świętych 

, o jedyne spojrzenie 
z więży Katedry na siebie 
i stamtąd na ziemię

28 sierpnia 1992

Oda do przypadku 
Mogło być wszystko inaczej - 
w każdym z dalekich miast 
na antypodach nawet 
mógłbym oddychać 
zaistnieć jakoś 
przypadek dla mnie wybrał 
inne miejsce-

z polodowcowym zadrzewiem 
pętlą na szyi ponury listopad 
gdzie nagle porywy wiatru 
kruszą mikroświaty 
i zrywają czapki - 
tylko pełnia przypływu maligny 
wyświetla znaki zapytania 
czym przeznaczenie 
a czym przypadek -

PcMlróże wszystkie 
są zawsze pierwsze i ostatnie 
a ludzie nieobliczalni 
(wystarczy miłość lub nienawiść^ 
najgorliwsi zwolennicy 
logicznych ciągów rzeczy 
modlą się do przypadku 
żeby na ich głowy spadło 
choć raz jabłko Newtona -

Dlaczego rozkoszując fartem 
mówimy tylko o zasługach własnych 
przypadku - jakżeś wielki 
twe skrzydła z odkryć i zdarzeń

6 listopada 1991

Nauka odejmowania 
Beż rozterek kosztowało 
pomniejszenie świata 
zaledwie o jednego krasnala 
kiedy się przestawało 
wierzyć w bajki- 
królowie i czarnoksiężnicy 
zniknęli za jednym zamachem 
z dziecinnych kalkulacji -

Potem z odejmowaniem szło 
raczej gładko 
choć osad gorzki pozostawał - 
przebolawszy miłość pierwszą 
wyrzucałeś kolejno z siebie 
niczym uciążliwy balast 
uczucia i słowa na wyrost 
których nie umiałeś ogarnąć - 
w wędrówkach bez wytchnienia 
tópniały odległości 
rzadziej owocowały przyjaźnie 
czas był ten sam 
tylko dni w kalendarzu 
odejmowały się same -

Mało jednak otrzymałeś w kość 
przy nauce odejmowania - 
wciąż wracasz bowiem na łono 
ojcowizny 
z której wypędzono ciebie

22 bitego 1991

Nierozpoznany
Okryje nagość 
czym się da 
zje coś wypije 
kimś wzgardzi 
zaspokoi żądze 
żadnej twarzy 
nie rozpozna 
w tłumie 
dalej brnie 
nierozpoznany 
również-

Ból sieje 
oddycha krzykiem 
przed obliczem winy 
milczy 
na przebaczenie

• nie czekając 
dalej brnie -

' Myśli że wie 
^e przyczajony 
czasem przystaje 
w blasku świateł

10 styczma 1991

XXX
Ełziewczyny przestają kochać 
poetów 
zarzucają im brak kalkulacji 
wżyciu-

Bo i cóż pozostaje z dedykacji 
, ulotnej jak zapach perfum 

kiedy u boku dam 
twardzi chłopcy z reklam

A jednak zazdrośni o wiersz 
- jakie to głupie- 
z niemodnym dziś rymem 
co nigdy nie dosięgnie szyi 
wsiadającej do audi szatynki 

ISffudnia 1991

Podłoga w celi Konrada 
o nieokreślonym brązowym odcieniu 
ciężkim i ciemnym 
przytłaczającym ciepło drzewa 
daleko jej do przediiiej roboty 
nierówna chropowata deska 
w szczelinach pazur zapomnienia - 
w jakim kącie ogrzewał Wieszcz ręce 

-w które wypatrywał okno 
skąd wieści gorączkowo czekał 
czy była już wtedy podłoga 
a może zimna posadzka 
i ściany w zaciekach

Hic natus est Conradus

Banalne oświetlenie zakurzonych lamp 
spłaszcza jednakowo twarze 
bulgoce w rurach woda 
i słowa brzmią jakoś nienaturalnie 
zbyt uczesane są 
kiedy się wspomina Jego -

On nigdy nie stąpał po tej podłodze
3 marca 1993

'Ryi. Stanisław KapIewsU
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