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INFORMACJE
• 20 sierpnia prezydent RL Algirdas Brazauskas odwiedził 
rejon wileński. W Niemenczynie spotkał się z radnymi miasta, a 
w domu kultury w Rzeszy - z mieszkańcami gminy. • 25 sierpnia 
przybył do Wilna prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy Miguel Angel Martinez. • Od 1 września zacznie 
działać przejście graniczne Kalwaria - Budzisko dla ruchu sa
mochodów ciężarowych. • Departament Ceł RL wystąpił z 
odezwą do mieszkańców Litwy, aby w.dniach 2-10 września bez 
pilnej potrzeby nie przekraczać granicy państwowej, która 
zachowa "zielone światło" dla pielgrzymów. • Komisarz biura 
Interpolu odpowiedzialny za ochronę przed terroryzmem poin
formował, że w związku z wizytą Jana Pawła II na Litwę od 2 
tygodni nie wydawane są wizy wjazdowe obywatelom krajów 
muzułmańskich. Spośród kilkudziesięciu osób, które nieregu
larnie dostały się na Litwę, większość została deportowana.* W 
Katedrze Wileńskiej czynna jest wystawa pt. "Ekslibrysy - Ojco
wi Świętemu". 27 artystów eksponuje swoje prace poświęcone 
wizycie Jana Pawła II na Litwę. • Na czas trwania wizyty 
papieskiej na Litwie Polska wypożyczyła 7 helikopterów. • 
Rząd zwolnił od podatku firmy wykorzystujące prace związane 
przygotowaniami do wizyty papieża na Litwę, a także jednostki 
projektujące i budujące budynki sakralne. • Ukazała się seria 
czterech znaczków pocztowych o nakładzie 500 tys. egzempla
rzy upamiętniająca wizytę Ojca Świętego na Litwę. • Podczas 
pobytu papieża w Wilnie 4 i 5 września zostanie zabroniony 
handel napojami alkoholowymi oraz piwem. Wyjątek stanowić 
będzie kilka lokali gastronomicznych. • Kowieński dziennik 
„Kauno diena” ("Kowieński Dzień") szykuje się do papieskiej 
wizyty i rozpoczęcia roku szkolnego, postanowił nie drukować 
ogłoszeń z proponowaniem panienek. • Rząd RL postanowił 
usprawnić pracę kantorów waluty poprzez m.in. przedłużenie 
czasu ich pracy. Na dworcach kolejowych, autobusowych, na 
lotniskach i w hotelach powinny być czynne całą dobę. • Jak 
zapewnił zastępca przewodniczącego Banku Litewskiego Gin- 
tautas Preidys, bank jest gotów kupić spodziewanych pół milio
na dolarów, którę przywiozą pielgrzymi. Czy jest więc nadzieja, 
że kurs dolara w stosunku do lita, podczas wizyty papieża nie 
spadnie 1:1? • Rząd zatwierdził minimalny poziom życia - 34 
lity miesięcznie, minimalną pensję - 38 litów i minimalną opłatę 
godzinną - 0,23 It. • O 49 %• w porównaniu do roku ubiegłego 
spadł zakres prac wykonanych przez budowlanych. Koszty w 
lipcu w porównaniu z tym samym miesiącem ub. r. wzrosty 6 
razy, a w stosunku do roku 1984 - 221 razy. • 26 sierpnia w 
Wilnie zaczęło działać przedstawicielstwo Ukrainy. • Pod ko
niec sierpnia do Wilna przybyła ponad 100-osobowa pielgrzym
ka z Białegostoku. Jedną z intencji pątników była modlitwa o 
porozumienie między Polakami, Białorusinami i Litwinami. • 
Od 1 października obywatele Gruzji, Azerbajdżanu i Mołdowy 
będą mogli przyjeżdżać nti Litwę z paszportami zagranicznymi, 
zaś od 1 listopada wprowadza się dla nich reżim wizowy. • 
Rolnicy rejonów telszewskiego, olickiego, kupiskiego i onik- 
sztyńskiego nie odstawili do zlewni mleka, w ten sposób prote
stując przeciwko zaniżonym cenom skupu. • Na uroczystości z 
okazj i wycofania wojsk rosyjskich z Litwy planuje się wzniesienie 
nad wodą przed iluminowaną fontanną obok gmachu Sejmu 
sceny, na której wystąpi m.in. orkiestra symfoniczna. Święto na 
Placu Niepodległości ma trwać do późnej nocy.
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Rys. Stanisław Kaplewski

Witamy Ojca Świętego!
Pamiętamy,Jak przed laty nasze serca ogrzewały cie- 
slowa Jana Pawła II, skierowane w nasz;] stronę. Sto-ple słowa Jana Pawła II, skierowane w naszą stronę. Sto

lica Apostolska, pomimo zamknięcia naszych krajów w 
totalitarnej izolacji, stała się bliższa. Płynęły z niej słowa 
otuchy wygłaszane po polsku, ale też i w innych językach 
zniewolonego regionu, w tym po litewsku.

Pamiętamy, jak wielu,z nas wyruszało do Polski, by w
czasie Pielgrzymek Ojca Świętego do swej Oic^zny prze
żyć wraz z rodakami radość ze spotkania z Nim, zanieść
przed Jego oblicze nasz ból i oczekiwania, wrócić z na
dzieją... Na spotkania te wyruszali nie tylko Polacy, ale

wej wspólnocie, dopiero rozpoczynającym budowę de
mokratycznego społeczeństwa. Głęboki kryzys gospodar
czy, jak też moralny przesłania horyzonty jasnego widze
nia, /.aślepia niekiedy umysły, wyzwala czasem w ludziach 
niskie pobudki. Przed sobą więc mamy kolejną próbę. 
Niekiedy zaczyna brakować siły i wiajy w. lepsze j utro - jakN lekiedy zaczyna brakować siły i wiar/ w. lepsze j utro - jak 
zwierzęcia po wyjściu z klatki, nie bardzo wiemy, dokąd się 
udać. Waśnie narodowe i wewnątrz narodów zawężają 
nam świat. Dlatego z niecierpliwością oczekujemy na 
wstawiennictwo papieskie przed Bogiem, abyśmy po
dążali właściwą drogą - i jako poszczególni ludzie, i jako 
całe narody. >

dzieją... Na spotkania te wyruszali nie tylko Polacy, ale 
też Litwini. Z czasem ich głos rozbrzmiewał coraz bar- _________ _
dziej, obecność przedstawicieli Litwy na spotkaniach z Do powitania szykowano się długo. Świadczy o tym

Świętym w sąsiednim kraju pozwalała nad brzegi świąteczny wystrój miast, podniosły nastrój mieszkańców 
Willi 1 Niemna przywieść blogosławieńsiwo. papieskie i Litwy. Czy jednak godnie przygotowaliśmy się do spotka-
słowa pocieszenia. . nia z Ojcem Świętym? To pytanie niech z.ada sobie każdy

Kiedy przyszły lata budzenia się narodów, lata cię- z nas - w nadziei, że Pielgrzymka Jana Pawła II pomoże 
żkich prób i powstawania z popiołów, lowyrzyszyly im otworzy^erca, zjednoczyć nas wszystkich w pielęgnowa- 
modlitwy Jana Pawła II, gorące poparcie dla' wolności i --- ----------- ■ . - a-----
niepodległości. Ileż to razy Namiestnik Chrystusowy na 
ziemi po^vięcał swą uwagę Litwie, jednoczył się w modlit- ____ _____________ _ _ ____  ____________ ___
wach z jej powstałym w zry wie wolnościowym ludem. W wszystkimi narodami Litwy.*Cieszymy się, że OjciecŚwię- 
najtrudniejszych chwilach przesilenia pozostawał razem, ly swą obecnością zbliży nas, że spotkania z Nim, wspólne 
umacniając w nadziei. I kiedy szala się przechyliła ś zwy- modły pomogą znieść dzielące nas jeszcze bariery. Ze 
cięską stronę, papież był pierwsi, który cieszyiz niezłom- będziemy uczestnikami nabożeństw pojednania, na któ- 
ności mieszkańców Litwy i ich yiktorii ducha. rych za Ojcem Świętym przekażemy sob: ' ' ’ " ’

Litwa będzie pierwszym krajem postkomunistycznym Pokoju. Zaświadczymy również, że swą chrześcijańską 
byłego Związku Sowieckiego, który odwiedzi Ojciec postawą zbudujemy kraj na miarę tych nadziei i ukocha- 
Swięty. Trzeba pr^pomniec bardzo znamienny fakt, iż nia Wilna przez papieża
Watykan nigdy nie pogodził się z włączeniem krajów Dostojnego Gościa witamy w mieście, które w swej 
bałtyckich w skład .totalitarnego imperium, tym samym opiece trzyma Ostrobramska Pani i jako Rodaka, Wiel- 
zachowując wiarę w sprawiedliwość i dodając narodom kiego Polaka, który zawsze pamięta! o naszej obecności 
otuchy, również w wierze w wyzwolenie. Z wdzięcznością tutaj, gdzie swe wody toczy Wilia, a stare mury niejedno 
przypominamy o tym, gdyż niemal cały świat godził się mogłyby opowiedzieć o bogatej i wspólnej przeszłości, 
wtedy na tajo stan rzeczy w tej części Europy. - - . - •

Ojciec Święty przybywa do wolnego kraju. Jednakże 
niemało pęt zniewolenia jeszcze w nim pozostało, ciążą 
one nad narodem stawiającym pierwsze Troki w świato-

z nas - w nadziei, że Pielgrzymka Jana Pawła II pomoże

wmodlit-

niu dobra w stosunkach międzyludzkich, użyteczności dla 
swej Ojczyzny.

Marzmy o zgodzie i poprawnych stosunkach mjędzy 
tkimi narodami Litwy. Cieszymy się, że Ojciec Świę-

ności mieszka ńc< ie i światu Znak

Święty. 
Watyki

pr^pomnieć
me

znamienny
pogodził się z włączeniem krajów 
Jtantarnego imperium, tym samym

nia Wilna

iglyby opowiedzieć o bogatej i wspólnej przeszłości. 
Witamy Go jako największego i najdroższego Gościa.

Romuald Mieczkowski
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Poszukuję ojca, 
Witolda Myśkowa
9 grudnia 1939 roku we Lwowie NKWD 

IV’ ciągu jednej nocy aresztowało 800 Pola
ków, przedstawicieli inteligencji - urzędni
ków poństwonych, oficerów rezerwy, praw
ników en.. IV' tym mego Ojca, inż. Witolda 
.Myśkowa. inspektora lwowskiej Dyrekcji 
Lasów Państwowych. Jak się oblicza, w 
.okresie niecałych trzech tygodni obejmują- 

. cych tSidatę ŃKWD aresztowało od 2,5 do 
4 tys. Polaków tej samej kategorii Wszyscy 
oni przepadali bez śladu, ale można się też 
domyślić, że aresztowani znaleźli się na te
renie ZSRR. W przypadku mego Ojca jest i 
pewność, gdyż udało Mu się wyrzucić z po
ciągu kartkę: „Wywożą nas na Wschód”. 
Na listach katyńskich nazwisko Ojca nie 
figuruje. Wydaje się, że na terenach, dokąd 
dociera Wasze słowo, może być ktoś, kto, 
coś więcej wie o losie tych ludzi - przynajm
niej mógł pozostać jakiś ślad, w jakie miej
sce zostali wywiezieni. Moje usilne poszuki
wania poptzez znane mi instytucje, jeśli w 
pgóle przynoszą jakąś odpowiedź, to utyka 

*■10 IV’ mojei niewiedzy, w jakim miejscu na
leży’ sziikdć. Jest to błędne koło.

6

. -Ijeszcze „dwa słowa "podzięki za to, co 
robicie. Zawsze z zaciekawieniem obok ak
tualnych wiadomości .czytam Bończę i ż 
rozrzewnieniem Radłowskiega Się serdecz
ne żcczenia dalszej owocnejpracyJ

Teresa Myśków 
Londyn, Wielka Brytania

Nie było tak źle
Nawiązując do ciekawego artykułu pt. 

„Motywy białoruskie we współczesnej lite
raturze polskiej” („Znad Wilii” 12/93) i tym 
samym do ogólnego problemu Białorusi 
pozwalam sobie przesłać modlitwę białoru
ska^ którą parę lat temu gdzieś znalazłem:

Wa imia Atca i Syna, 
To nasza malitwa.
Tak jak Trójca namjadyna
Polszczą, Ruś i Litwa . .
Świeciać krowju pobratani
Try rody wialiki, 

^JaktrojswieczniknaJordani 
y Unikach Władyko,

Adna u Boha Karolewa,
Molitca za nami,
Iz Czanstachowy i Paczajewa
I znad Wnstraj Bramy.
Poświaci nam Boże trudy, 
Ślozy tiaszy i słowu, 
Wsim nam miły Nawohrudok, 
Wo imia Atca i Syna 
To nasza molirwa.
Tak jak Trójca nom jodyna
Polszczą, Ruś i Litwa.
Piękna modlitwa łjeząca Trzy Narody. 

Jak widać, w ptześzłości nie tak źle było 
między nimi W jakiejś książce Melchior 
Wańkowicz wspomina, że w białoruskiej 
części województwo wileńskiego młodzież 
białoruska wystawiła krzyż ku czci Marszał
ka Piłsudskiego, dowiedziawszy się o jego 
zgonie, z napisem: „ Wiolikamu Pawadyru 
Marszałku Jazepu Piłsudskomu biełaru- 
skaja Moładź". Pamiętam ze swoich 
wspomnień; jak Ojciec i ja we wrześniu 
1939 r. z Wojskiem Polskim, jako interno
wani, jechaliśmyptzez Wiłkomierz, Kowno, 
Kołotowo i w końcu dojechaliśmy do Bir- 
sztan - wszędzie spotykano nas bardzo ser
decznie. Czynili tok i Litwini, tak samo po
licjanci jak i wojskowi, pamiętam majora 
.\ficki ; iCiisa, komendanta obozu w Bir- 
szianoch. To był ojicer-dżentelmen wyso
kiej klasy. Naprawdę nie było tak źle.

Jerzy Pittner 
Katowice, Polska

l

WIZYTA JANA PAWŁA II NA LITWIE

Na Górze Krzyży pod Szawlami coraz więcej pielgrzymów...

Wszędzie na trasach poruszania się Gościa po mieście będzie ograniczony ruch samochodowy. 
W dniach 4-5 pełny zakaz handlu alkoholem. Sklepy spożywcze 1 inne będą czynne, nawet dłużej, 
niektóre będą czynne całodobowo. Podobnie placówki telekomunikacyjne, jak kantory wymiany 
walut.

ograniczone.

(oprać. D.P.)

Śmigła już gotowe
w dniach 23-24 sierpnia odbyły się próby generalne lotów śmigłowców', którymi Ojciec Święty 

i towarzyszące mu osoby będą podróżowały po Litwie.
Pierwszy lot rozpoznawt^ odbył się przed miesiącem. Obejrzano wówczas lądowiska, ukszta

łtowanie terenu i ustalono, jakich zmian należy dokonać, aby lądowania były bezpieczne.
Wszystkie aparaty należą do 103 pułku śmigłowców polskiego MSW i pilotowane są przez 

polskich lotników. Papież będzie latał śmigłowcem polskiej produkcji „Sokołem” wyprodukowa
nym w Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku.

W Szydłowie, które nie miało odpowiedniego lądowiska, w ciągu ostatniego miesiąca zaasfal
towano nieduży plac oraz wyrównano najbliższe otoczenie. Skorzystali również miejscowi mie
szkańcy, którym stare gonty na dachach wymieniono na dachówki.

Jak mi powiedział towarzyszący polskim lotnikom dyrektor Departamentu Lotnictwa Cywilne
go Litwy Algirdas Raklevicius, większą część przygotowań już zrealizowano. Pozostało urucho
mienie łączności radiowej i telefonicznej oraz zapewnienie obsługi medycznej i przeciwpożarowej. 
Zgodnie z porozumieniem podpisanym między polskim MSW i Ministerstwem Komunikacji 
Litwy za przygotowanie lądowisk odpowiadają władze lokalne.

- Przygotowujemy się już od kilku miesięcy. Z doświadczenia wiemy, że tego typu operacje 
szykuje się przez około p& roku. Ponieważ do ostatniej chwili nie mieliśmy oficjalnego potwier-" 
dzenia naszego udziału, nie mogliśmy czekać i ćwiczyliśmy na podobnych trasach i w podobnym 
terenie w Polsce. Obecne próby są niejako sprawdzianem tego, cośmy zrobili wcześniej - mówi 
ppłk Urbaniak.

Jedynie bardzo złe warunki atmosferyczne mogą zakłócić program lotu. Wymagania pod tym 
względem są dosyć rygorystyczne - podstawa chmur nie może być niższa niż 250 m, a widoczność 
2,5 km. Doświadczenie jednak pozwala na wykonanie zadania nawet przy widoczności 1,5 km.

Ppłk zgadza się, że śmigłowiec jest tylko maszyną i, jak każda maszynS, może się w ostatniej 
chwili zepsuć. Dlatego obok właściwego jest przygotowany drugi zapasowy aparat o tych samych 
parametrach i standardzie. Osoby towarzyszące polecą dwoma śmigłowcami, które też mają 
zamianę. Wraz z maszynami obsługi i serwisem przygotowano 8 śmigłowców. Wszystkie koszty 
próbnych lotów i obsługi ponosi jak na razie polskie MSW, ale poluycie wydatków wydatków 
związanych z całą operacją ma być przedmiotem ustaleń międzyrządowych.

 Renata Rymszewicz

Na największe spotkanie w Wilnie z Ojcem Św. w Zakręcie można będzie się zbierać b. 
wcześnie, od godziny 5-6, chociaż Msza się rozpocznie o 10.30. Teren został podzielony na sektory, 
na te najbliższe w promieniu 30 m będą wpuszczani tylko ci, którzy będą mieli stosowne przepustki, 
do sektorów A i B - osoby z zaproszeniami z parafii, w innych partiach Zakrętu wszyscy pozostali, cjaturze. 
Podobnie na Plac Katedralny wolno będzie przejść tylko osobom z przepustkami lub zaprosze
niami z parafii. Wejście z ul. Mostowej (Tilto), Uniwersyteckiej, Radziwiłłówny i Zamkowej 
(Pilies) oraz od parku od godz. 12. Modlitwa w Ostrej Bramie (przy otwartym oknie przed 
Obrazem NPM) o godz. 21.00. Tu miejsca ze względu na samo otoczenie wąskich uliczek będze

Na Górę Krzyży, gdzie będzie najwięcej miejsca na spotkanie z papieżem można dojechać z Homilia „Chrzest. Odnowienie obietnic 
Wilna pociągami w kierunku na Szawle, a stamtąd (10 km) koleją podmiejską. Z Wilna też chrztu”.
odejdzie 6 września o 20.56 ostatni zestaw, z Szawli - ostatni o ^.30. Bilety można nabyć, 
poczynając od września.

Na pocztach znajdą się nowe okolicznościowe znaczki z papieżem, po raz pierwszy do użytku tycznym w Nuncjaturze.
wchodzą taksofony - automaty do połączeń z zagranicą na karty magnetyczne. W kioskach będą ]■''«- 
stosowne informatory dla pielgrzymów, gdzie znajdą informacje m.in. o noclegach, namiotowaniu, przedstawicielami świata nauki i kultury 
dojazdach itp. Zainstalowane zostaną głośniki na ulicach i placach. . spotkanie w kościele Św. Ducha

Dzięki uprzejmości dowódcy ppłk Jana Piotra Urbaniaka mogłam na pokładzie śmigłowca , , , . - . ■ ,
papieskiego odbyć lot przyszłą trasą. Mimo trudnych warunków atmosferycznych próbą generalna Biskupów Litwy w Arcybiskupstwie Ko- 
odbyła się pomyślnie. Jedynie w trakcie lądowania w Szawlach, niespodziewanie uniosły się w — 
powietrze kawałki wykładziny pokrywającej płytę stadionu. Trafienie ich między śmigła groziłoby 
wypadkiem.

Podpułkownik Urbaniak jest zadowolony zarówno ze stanu lądowisk jak współpracy z litew- krzyży”, 
skimi władzami.

CO PAN SĄDZI O TYM? POLITYCY LITEWSCY W ZWIĄZKU 
Z PRZYSZŁYM TRAKTATEM LITEWSKO-POLSKIM

Adolfas Śleźevićius, 

premier Republiki Litewskiej:

Litwa nie 
zgodzi się na 

jf . 's wcześniejsze 
podpisanie z 

' Polską traktatu, 
a dopiero póź- 
niej deklaracji. 
Oba dokumenty 
muszą być pod-

pLsane jednocześnie, powiedziałem o
tym pani premier Suchockiej.

(Ż wypowiedzi na konferencji prasowej).

T

Audrius Butkeyieius, 
minister Ochrohy Kraju:

< >

A 
‘Si ..t i?

S Myślę, że dzi- 
B siaj na Litwie za- 
B równo skrajnie 
8 prawicowe, jak i 
9 lewicowe siły, jak 
3 również centrum 
B polityczne rozu- 
9 mie, że Polska to 
■ na sza brama do 
B Europy, państwo

mające nieocenione znaczenie w zwiększa- 
niu naszej integracji z Europą.

(Zwywiadu dla radia „Znad Wilii”)
i

T

PROGRAM 
PIELGRZYMKI

Na życzenie Czytelników zamieszcza
my raz jeszcze program wizyty Ojca Św. 
Jana Pawła II w Litwie w dn. 4-8 września 
1993 r.

4 września, sobota, Wilno

15.00 - przylot i powitanie na Lotnisku 
Wileńskim. Śtąd Dostojny Gość uda się 
papamobilem do śródmieścia. Na trasie 
tej można będzie witać Go. Trasa ta bę
dzie wyłączona w tym czasie z ruchu samo
chodowego, dotyczy to ulic - Yaitkusa, 
Dariusa i Girenasa, Szvytrygajły, Kudirki, 
Giedymina, Wróblewskiego, Arsenal- 
skiej i Kościuszki.

16.10 - spotkanie z duchowieństwem w 
Archikatedrze Wileńskiej.

17.40 - spotkanie z Prezydentem RL 
A.Brazauskasem w siedzibie prezydenta

Fot. archiwum W gmachu Sejmu.

.i

21,00 - Modlitwa Różańcowa w San
ktuarium Ostrobramskim.

5 września, niedziela, Wilno 

8.30 - spotkanie ekumeniczne w Nun- 

9.15 - odwiedzenie grobów ofiar 13 
Stycznia i Miednik na Cmentarzu Anto- 
kolskim.

10.30 - Msza św. w Zakręcie (Yingis).

17.00 - spotkanie z korpusem dyploma-

18.00 - spotkanie w kościele św. Jana z 

z przedstawicielami diaspory polskiej.
20.10 - kolacja w Pałacu Arcybiskup- 

stwa Wileńskiego.

6 września, poniedziałek, Kowno

10.00 - Msza św. w Santace. Homilia 
„Poświadczymy nasz chrzest”.

12.30 - obiad i spotkanie z Konferencją

wieńskim.
15.45 - spotkanie w Archikatedrze.
16.20 - spotkanie z młodzieżą na Sta

dionie im. Dariusa i Girenasa.

7 września, wtorek, Szawle

10.30 - Msza św. na Górze Krzyży.
„Męczennicy, zesłańcy, Litwa - krajem

Szydłów (Śiluva)

17.20 - modlitwa w kaplicy w Sanktua
rium Marnym.

17.45 - Liturgia słowa w kościele. Ho
milia „Rodzina chrześcijańska”.

8 września, środa, Wilno

8.30 - pożegnanie na Lotnisku Wileń
skim (odlot papieża na Łotwę).

Yytautas Landsbergis,przewodniczący 
Partii Konserwatywnej Litwy:

WO
I

Nie widzi
my po stronie 
polskiej wy
raźnej posta- 
wy, że Wilno 
zawsze było
stolicą Litwy.

(jZ. wywiadu dla radia „Znad Wilii”).

Wybór: Stanisław Widtmann

ZNAD WILII
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Delegacja litewska na światowym kongresie uniwersalistycznym
W dniach 15-20 sierpnia w Warszawie 

odbył się I Światowy Kongres Uniwersali- 
styczny. Organizatorem jego było założo
ne w 1989 roku na Uniwersytecie War- ! 
szawskim Międzynarodowe Towarzystwo 
Uniwersalistyczne. Znajduje się ono pod 
egidą UNEŚCO, wspierają je również 
przedsiębiorcy. Towarzystwo współpra
cuje z Klubem Rzymskim, Międzynaro
dową Federacją Towarzystw Filozoficz
nych (FISP), uniwersytetami Europy i 
Ameryki. Towarzystwo Uniwersalistycz
ne powstało z potrzeby badania proble
mów globalnych na podstawie wartości 
ogólnoludzkich oraz humanizmu. Świat 
stojący u progu swego trzeciego tysiącle
cia charakteryzuje wielka dynamika, za
lew informacji i moc sprzeczności. Sku
piły się w nim problemny globalne, które 
dotykają żywotnych interesów całej ludz
kości.

W historii jeszcze nie było takiej sytuac
ji, gdy zagrożona jest ludzkość i jej kultu
ra, a nawet cała żywa pjzyroda. Ludzkość, 
która osiągnęła cudowne wartości w nau
ce, technice i kulturze cierpi na skutek 
wojen, ucisku i przemocy, głodu i nędzy, 
zanieczyszczenia środowiska, konfliktów 
międzynarodowośeiowych i międzypań-
stwowych, z powodu skłócania różnych 
grup oraz upadku moralności.

Chociaż świat rozdzielają sprzeczności, 
to nie są to sprzeczności absolutne, fatal-, 
ne czy chaotyczne. Inaczej nauka, polity-

1

ProfL dr Jokubas Minkevićius Telewizji Polskiej. Kompletnej odpo
wiedzi w tej kwestii udzielił przewodni - 

czący sejmowego komitetu do spraw oś- 
' wiaty, kultury i nauki prof. B.Genzelis.

Jego zdaniem, jak również zdaniem 
LBrodowskiego i innych uczestników dy
skusji, trzeba koniecznie rozwijać studia 
polonistyczne na starym Uniwersytecie 
Wileńskim i w nowym Wileńskim Uni-

i 
i 
i 
i 
I
1 
I
I

i

*

W ■

fi

wersytecie Pedagogicznym. Historia ge- 
“ nerała L.Żeligowskiego, choć była poru-

i M
J-S^

%,

ka, moralność nie miałyby sensu.
Jako przeciwwaga procesom destruk- różnych religii oraz uniwersalistycznej

■

szona, nie przyciągnęła jednak większej 
uwagi i nie wywołała dyskusji. L.Brodow- 
ski zaproponował: „Zamknąć długo
trwałe spory polsko-litewskie z powodu 
odmiennej interpretacji i oceniania daw
nej i najnowszej historii uroczystą dekla
racją obu parlamentów - litewskiego i 
polskiego”.

W przeddzień wizyty Ojca Świętego na 
Litwie podkreślono jej wagę dla ożywie
nia życia duchowego oraz życzono, by 
kościoły w obli krajach w duchu ekume
nicznym kształtowały postawy łudzi wierzą
cych, w duchu afirmacji godności każdego 
człowieka, szacunku dla każdej kultury i 
każdego narodu uczyły ludzi trudnej sztuki 
dialogu i postępowego kompromisu oraz 
wspólnie z władzą pdństwową budowały 
normalne zdrowe społeczeństwo, oparte na 
rodzinie wiernej prawu naturalnemu.

Są to rzeczywiście bardzo dobre życze
niu dla wszystkich - dla wierzących ró-

l ot. Ona.Pujeduite żnych wyzntiń, jak również dla ateistów, 
naukowców i polityków, pracowników

chodu na kulturę narodową, moralność, kulturyidziennikarzy,dlawszystkichlud- 
sposób życia. Szczególnie podkreślono zi dobrej woli, by takich było jak najwię- 

szych dziedzin życia i działalności. Jest tó takim wartościom kulturowym jak miłość niebezpieczeństwo oraz zgubność nacjo- 
podstawowa tendencja współczesnego i moralność, stosunkowi pierwiastka na-

cyjnym następuje integracja najważniej- koncepcji społeczeństwa Jana Pawła II,

rozwoj u historycznego. Ludzkość nie jest rodowego i europejskiego. Szczególnie w
nalizmu. Nacjonalizm nie może być prze
ciwwagą dla odchodzącego z areny mię-

obecnie konglomeratem poszczególnych sposób zaangażowany analizowane były dzynarodowej komunizmu. W stosun-
humanistyczne i uniwersalistyczne aspek-narodów i państw. Jest to światowa spo- humanistyczne i uniwersalistyczne aspek- kach międzynarodowych jest równie 

łeczność, ściśle ze sobą powiązana gospo- ty medycyny, uniwersalizm techniki, spe- szkodliwy, jak komunizm czy faszyzm, 
darczymi, politycznymi, kulturalnymi i (tyfika człowieka jako istoty biokulturo- Litwa powinna się zbliżyć do krajów Eu-
duchowymi więzami. Cechą charaktery- wej. Najwięcej referatów i dyskusji poś- 
styczną jest wzajemna zależność. Jak nig- więcono tematyce ekologicznej, ponie-

ropy Środkowy i Wschodniej, co zależy 
przede wszystkim od stosunków litewsko-

dy przedtem dzisiaj jest aktualne określe- waż problem przeżycia ludzkości ktyje się polskich, które, niestety, powoli się roż
nie świata, wyrażone przez starożytnych w jego stosunku do przyrody. wijają. Polska znacznie może pomóc li-
Rzymian w dwóch słowach - untas in va- Nie sposób wymienić wszystkich tema- tewskiej gospodarce. Na rozwój tych sto

sunków nie powinny wpływać wewnę
trzne nieporozumienia polityczne, szcze
gólnie na Litwie.

Zrozumiałe, że w dyskusji tej najwra
żliwszym problemem była Wileńszczyzna. 
Dla wszystkich uczestników było oczywi
ste, że różnorodność kulturowa Wileń-

Nie sposób wymienić wszystkich tema-
rietatae (różność w jedności lub jedność w tów i problemów, które poruszone były na 
różności). Właśnie taka jest uniwersali- kongresie. Tylko częściowe wyszczegół-
styczna wizja świata. nienie wskazuje, jak szeroki i głęboki za-

Pierwszeństwo i zasługi w tworzeniu i sięg ma ruch uniwersałistyczny. Dzięki 
upowszechnianiu takiej wizji należą do TUD (ISU; MTU) również naukowcy, fi- 
polskich uczonych i filozofów. Uniwersy- łozofowie i politolodzy z Litwy mogą się 
tet Warszawski stał się tym ogniskiem i włączyć do tego bardzo ważnego nurtu 
centrum, z którego rozpowszechniały się naukowego i kulturalnego.
idee uniwersalizmu. Nie są to jedynie aka
demickie idee. Uniwersalizm - to nauko-

szczyzny wzbogaca zarówno kulturę li-
Zawodowy skład litewskiej delegacji tewską, juk również polską. Również

(matematyk, astronom, fizyk, biolog, bi- sprawą oczywistą jest fakt, że litewscy Po- 
wy, edukacyjny i etyczny ruch. Jego twórcą blista,filozof i politolodzy) wyraził akurat lacy nie są żadnymi emigrantami, lecz au-

jest profesor filozofii Uniwersytetu War-* podstawową ideę kongresu - uniwersali-
szawskicgo Janusz Kuczyński. Znam wie
lu filozofów z różnych krajów. Jednak w

styczną potrzebę integracji nauki.
Każdy uczestnik kongresu odczuł kul-

osobie J.Kuczyńskiego po raz pierwszy turową wartość komunikacji na takim po- 
spotkałem myśliciela, który cudownie po- złomie, doniosłość obcowania z naukow-
trafi łączyć inspirowanie nowych idei i ich cami o światowej sławie. Litewscy filozo-

ccj.
Jest to jedyna niezawodna platforma 

dla stosunków litewsko-polskich, oparta 
na uniwersalnych wartościach ogólno
ludzkich. Historia tych stosunków była 
różna. Jednak nie można sądzić o całok-
ształcie na podstawie przestarzałych po
glądów na epizodyczne cienie. Akcja 
Ż^eligowskiego nic może przecież dzielić 
tych, których pohiczyl Grunwald.

Nie mogą przecież prowincjonalni 
proboszczowie przeciwstawiać sobie tych 
chrześcijan, których połączył historyczny 
chrzest. Na próżno starają się niektórzy 
politykierzy wysterylizować innych. Hi
storia Uniwersytetu Wileńskiego, feno
men Mickiewicza i Ćiurlionisa, Moniu
szki i Miłosza wraz ze swymi wartościami 
prawdy, piękna i dobra odrzuca poszuki
wania „czystości” etnicznej na płaszczyz
nę archaiczną.

Przed 450 laty polski atsronom z To-
runia Mikołaj Kopernik otworzył dla 
świata jego wizję globalną. Przed 4 lafji^ na 

lochtoniimi i jako tacj- są i powinni być Uniwersytecie Warszawskim polski filo- 
pełnoprawnymi członkami i twórcami hi- zof Janusz Kuczyński rozpoczął globalną 
storycznego procesu państwa litewskiego wyprawę intelektualną do uniwersalnych 
i społeczeństwa. Powstała kwestia Uni- wartości ludzkości oraz jej kultury. Jeżeli
wersytetu Polskiego w Wilnie choć i w 
atmosferze wzajemnego zrozumienia, to

na tej drodze pojawiła się grupa uniwer
salistów z Litwy (którą na kongresie pięk
nie reprezentował też ęharge d’affairesglobalne upowszechnianie. W krótkim fowie Arvydas Juozaitis i autor niniejsze- wywołała spór. Jedni Polacy uważają, że

władze litewskie zabraniają uniwersytetu. Republiki Litewskiej EgidijusMeilunas), 
wie do zarządu ISU. inni byli zdziwieni, że taki istnieje i nie ‘

Organizatorzy kongresu, którzy zapro- brali tego poważnie. Szkoda, że wspotka-
sili litewską delegację, stworzyli dla niej ..................................

czasie zjednoczył wokół siebie wielu zwo- go artykułu zostali wybrani jako czlonko-
lenników i współpracowników oraz zor
ganizował sympozja naukowe nie tylko w 
Warszawie, lecz również w Berlinie, w St.

to zawdzięcza ona to osobiście profcsoro-

Catherines (Kanada), w Londynie i Mon- szczególnie sprzyjające warunki nie tylko 
lrealu,rgdzie analizowano przeróżne pro- do udziału w programie naukowym, lecz 
bierny uniwersalistyczne. Wydaje czaso- również umożliwili wystąpienie w radiu i 
pismo uniwersalistyczne „Dialogue and telewizji, obcowanie z polskimi naukow- 
Humanism". W piękny sposób popiera cami. Zorganizowano specjalną sekcję 
jego entuzjastyczne wysiłki profesor Alic- dialogu dla omawiania litewsko-polskich 
ja Kuczyńska. stosunków, której przewodniczył prezes

Uwieńczeniem wysiłków ISU (Interna- Ogólnopolskiego IĆubu Miłośników Lit- 
tional SocietyforUniversalism),jakrów- wy dr Leon Brodowski.
nież Polskiego Oddziału MTU i szczegól- Celem dyskusji jest dążenie w oparciu
nie prezydenta ISU profesora J.Kuczyń- o metodologię uniwersalistyczną do wza- 
skiego był I Światowy Kongres Uniwersa- jemnego zrozumienia obu krajów i naro-
listyczny, w którym wzięło udział około dów pokonując istniejące ewentualnie
500 filozofów, naukowców z różnych konflikty..Takiezasadyuniwersalistyczne 
dziedzin oraz teologów różnych wyznań z jak humanizm, priorytet wartości ogólno- 
Europy, USA, Kanady, Indii, Chin, Izrae- ludzkich, tolerancja są rzeczywiście do-
la, Afryki, Australii, jak również 10-oso- brym sposobem na osiągnięcie zamierzo-
bowa delegacja z Litwy. Dyskusja pod ha- nego celu. Właściwy ton dyskusji ódz-
słami Dialog-Solidamość-Przymiene wierciedla hasło profesora Stanisława
ęDialogue-Solidarity-Civenant) trwały 6 Stommy Porozumienie przez zrozumienie
dni w 29 sekcjach.

Najwięcej uwagi w podstawowych refe-
(partnera).

Podczas dyskusji omawiana była sytuac-
ratach poświęcono aktualnemu stanowi ja niepodległej Lit5yy w postkomunistycz
nauki, kondycji człowieka i świata, inte nej Europie. Mówiono o pewnym poli-
gracji naukowęj oraz światopoglądowi tycznym dystansie zarówno w stosunku
uniwer^alistycznemu, procesowi global- do Rosji, jak również do Zachodu, prze- .
nej cywilizacji humanistycznej, dialogowi strzegano przed ujemnym wpływem Za-

niu nie wziął udziału prof. R.Brazis, cho
ciaż miał zaproszenie. A przed kilku dnia
mi mówił właśnie o tym uniwersytecie w

wi J.Kuczyńskiemu i doktorowi LBro- 
dowskiemu oraz wielu polskim przyjacio
łom, organizatorom kongresu.

Warszawa - Wilno, 25 sierpnia 1993

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 1
Kierownik Konsulatu Generalnego RP w Wilnie informuje, że w dniu 30 lipca 

1993 r. Minister Spraw Zagranicznych RP wydał zarządzenie nr 23 w sprawie utwo
rzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzo
nych na dzień 19 września 1993 roku. Zarządzeniem tym Minister Spraw Zagranicz
nych RP utworzył dla obywateli polskich przebywających za granicą obwód glosowa
nia nr 158-Z obejmujący terytorium Republiki Litewskiej. Siedzibą obwodowej 
komisji wyborczej jest Wilno.

KOMUNIKAT WYBORCZY NR 2
Wilno 20.08.1993.
Kierownik Konsulatu Generalnego RP w Wilnie informuje, że na podstawie art. 

69 ust. 1 Ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 
maja 1993 roku (Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 2 czerwca 1993 r. poz 205) powołał w 
dniu dzisiejszym obwodową komisję wyborczą Nr 158 Z z siedzibą w Wilnie w 
składzie;

1. Barbara Kaleda -
2. Andrzej Perlik -
3. Eugeniusz Fedyna -
4. Roman Fronczak -
5. Mariusz Gasztoł -
6. Alina Kurkus -
7. Edward Adamski -

Dobiesław Rzemieniewski 
Kierownik Konsulatu Generalnego 

RP w Wilnie

przewodnicząca Komisji 
zastępca przewodnicz. Komisji 
członek Komisji 
członek Komisji 
członek Komisji 
członek Komisji 
człónek Komisji
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GOSPODARKA
- Czy istnieje jakiś Z5viązek między polityką ekono

miczną hliędzynarodowego Funduszu Walutowego i po- 
liłvVn pbnnnmirTnn TT5A^lityk.iekonomiczną USA?

' - Z formalnego punktu widzenia MFW jest organi
zacja niezależna. Do Funduszu należy większość rozwi-
niętych krajów ś\viata. Stany Zjednoczone są najbardziej 
wpKw owvni członkiem MFW. Siedziba jego mieści sięw 

' nie. Dlatego USA wywierastoficy Aineryki - Waszyngtonie. Dlatego USA wywiera 
określony wpływ na politykę Funduszu. Kiedy się zmie
nia polityka wewnętrzna US * ' ’ ’nia polityka wewnętrzna USA, to nie od razu, ale po 
jakimś czasie zmieniają sie akcenty w polityce Funduszu, 
jednak w ciągu ostatnich Ż5-30 lat, mimo zmieniających 
się administracji amerykańskich, polityka Funduszu w 
ogólnych zaiysach pozostawała niezmienna.

- Czy odejście administracji Clintona od pozycji neo- 
konserwatyzmu w gospodarce i zwrot ku polityce okreś
lanej często jako Njew Deal, może wpłynąĆKorygująco na

lysach p<
;iście adi

konsenratyzmu w gospodai 
lanej częstbjakoNjewDeal, 
politykę M1Av i BS?polityką

tvśle, że zmiany nastąpią, choć z pewnością nie 
będą natychmiastowe. Za administracji Reagana linię 
polityczną w ekonomice wyznaczał wolny handel i brakpolityczną w ekonomice wyznaczał wolny handel i brak 
państwowego regulowania whandlu międzynarodowym.
Administracja Clintona w większym stopniu opowiada 
się za regulacją eksportu i importu. Takie podejście
może wpłynąć na typy subsydiów i kredytów oraz cele, na 
jakie będzie przeznaczana pomoc finansowa, a tym sa
mvm 1

lędzie przeznaczana pomoc finansowa, a tym sa- 
politykę Funduszu. Bardziej bezpośrednio wpływ 
bzie się uzewnętrzniał nie poprzez MFW, ale wten będzie się uzewnętrzniał mt pepiz.ez, tt. aiv w 

działaniach zMneryki wobec poszczególnych krajów. Nie 
ulega więc wątpliwości, że radyjakich bedzie udzielała 
administracja Clintona krajom Europy wschodniej, bę
dą sie różniły od tvch, jakie dawano ?a Reagana.

- W niektórjch krajach Europy Srodkowo-Wschod-

ulega więc wątp: 
administracja Cl

, że radyj 
krajom Et

jakich będzie udzielała

niej obecna polityka ekonomiczna często nazywana jest 
„terapią szokową”. Jest ona lansowana u rias jako cie-
sząca. się powszechnym poparciem ekonomistów za
chodnich?

- l emat „terapii szokowej” wśród zachodnich ekono
mistów budzi wiele kontrowersji. Niektórjy z nich 
uważają, że zmiany muszą być natychmiastowe i radykal
ne, innf. że umiarkowane i stopniowe. Generalnie jed- 

------- , . . .. — ——irowadzić możliwienak panuje pogląd, że należy jeprzeprowadzićmożliwie 
szybko. Im wcześniej kraje Europy Wschodniej potrafią 
stworzy’ć u siebie gospodarkę rynkową, tym lepiej na tym 
wyjdą.

- Istnieje jednak opinia, że „terapia szokowa” dobra 
jest na opanowanie inflacji, ale na dłuższą metę staje się
szkodliwa?

- Trzonem „terapii szokowej” jest twarda polityka 
monetarna. Bez cz\'telnej i dokładnie uporządkowanej

Na Litwie nie stworzono warunków niezbędnych 
dla ekonomiki rynkowej

z Richardem Ebellingiem, amerykańskim ekonomistą, profesorem Hillsdale College 
w Michigan rozmawia Stanisław Widtmann

Struktury pieniężnej niemożliwe jest skuteczne realizo
wanie reform. Rzeczywiście niektórzy ekonomiści 
uważają, że kiedy inflacja jest już wyhamowana, to ,,te
rapia szokowa” staje się niebezpieczna. Ja bym ujął to
inaczej - kiedy istnieje stabilny porządek monetarny, 
pojawiają się warunki dla normalnego rozwoju ekono
miki. Wówczas najistotniejsza staje się nie aktywna po
lityka monetarna, a ochrona własności prywatnej nisfaelityka monetarna, a ochrona własności prywatnej 
podatki, otwarta i wolna konkurencja oraz brak k<:ontroli
rządu nad ekonomiką. Niech analogią posłuży tu ogród. 
Człowiek w nim pracujący może jedynie tak urobić zrCzłowiek w nim pracujący może jedynie tak urobić zie
mię, żeby stwor^ć roślinom warunki do normalnego 
wzrostu. Otoczenie, w którym nie ma inflacji, to właśnie 
tak urobiona gleba.

- Niektórzy twierdzą, że jednostronna polityka mo
netarna wpłyira na zmniejszenie popytu, co z kolei po-
woduje spi 
chroni rmvnież

wpły>va na zmniejszenie popytu, co z kolei po- 
spadek produkcji. W niedostatecznym stopniu 
.......rodzimy przemysł i rolnictwo przed za- 

idiikcii?lewem obcej produkcji?
- Nie sądżę, że twarda polityka monetarna jest jedno- 

Jest ona jedynym fundamentem normalnejstronna. Jest ona jedynym fundamentem normalnej 
struktury ekonomicznej. Inflacja nie tylko nie stymuluje

nich opłacalność produkcji, rząd utrzymuje inflację, żeby 
pokryć straty, jakie przynosi państwu nieefektywny prze-
mysi. ’ ■ - - .

W byłych Niemczech Wschodnich rząd utwo^ł no-
we ministerstwo, które faktycznie stało się właścicielem 
tutejszych przedsiębiorstw, wynagrodzenie robotników 
jest na nich podtrtymywane w sposób sztuczny, kosztem 
Niemców z zachodniej części kraju, którym podniesiono 
podatki. Każdy, kto by cłiciał kupić takie przedsiębior
stwo, musi zar^zyć, że będzie utrzymywał zatrudnionych 
tu robotników na takich samych warunkach. Dlatego 
nikt ich nie kupuje.

Czesi dopiero teraz próbują sprywatyzować duże za
kłady. Nic podobnego podobnego nie dzieje się na 
Ukrainie, a na Biełorusi jak dawniej panuje socjalistycz
nie regulowana ekonomika. W Rosji postępy prywaty-
zacji są nikłe. Trudno więc mówić o "terapnszokowej". 
Gdyby jednak była i gdybj^my rozumieli prrez nią szybką
prywatyzację, uwolnienie ekonomiki, to nie byłoby, żad-
nej ,próżni socjalnej”, bo społeczeństwo natychmiast 

aniłoby te sfery, z któiych odeszłoby państwo. Lu-wypełniłoby te sfery, z któiyćh odeszłoby państwo. Lu
dzie zaczęliby produkować, sprzedawać, konkurować - 

nie byłoby wtedy próżni.
struktury ekonomicznej. Inflacja nie tylko nie stymuluje 
produkqi, ale niszczy gospodarkę. Kiedy się eliminuje 
inflację, produkcja może się rozwijać normalnie w kie
runkach, które dyktują naturalne potrzeby społeczeń
stwa. Owszem, po zdławieniu inflacji, przez pewnien 
okres gospodarka przeżywa depresję, ale to tylko o^es 
prtystosowania się po błędach popełnionych podczas menklatury, ‘która zamieniła starą. NadaCkorupcja i 
inflacji. -łapówki są sposobem robienia interesów. Dotychczas

byłoby wtedy próżni.
- Jak pan ocenia litewskie reformy?
- Na Litwie reformy nie postępują. Brakuje konsek- 
ticji. Ministerstwa jak dawniej kontrolują i określają

prosto: 
inflacji.

wencji. _________ __________ ___________
produkcję. Spowodowało to wytworzenie aę nowej nó- ■1

- „Terapia szokowa” wytwarza w społeczeństwie me podjęto próby stworzenia warunków niezb^nych 
swoistą „próżnię socjalną”. Utrzymywanie się jej może dla ekonomiki rynkowej. Nie ma konkretnych, wyraź- 
doprowadzić do nawrotu autorytarnych form rządze- nych i przestrzeganych reguł i ustaw broniących i okreś- 
nia? lającycn prawa własności prywatnej. System bankowy i

- Mówiąc o „terapii szokowej” wychodzi pan z założę- monetarny jest w stanie chaosu. Mówiono mi o wielu 
nia, iż w Europie Wschodniej realizowano ją. W rzeczy- aferach świadczących o korupcji w bankowości i systemie, 
wistości jednak w krajach tych konsekwentnej „terapii finansowym. Ponieważ banki me zostały całkowicie spry- 
szokowej” nie było, w żadnym kraju byłego obozu ko- watyzowane, to również między nimi nie ma konkuren- 
munistycznego nie nastąpiła radykalna prywatyzacja, cji. Skutkiem tego, jeśli to, ze trudno zwykłemu obywa- 
Nie zlikwidowano państwowego regulowania w ekono- telowi wziąć kredyt na dogodnych warunkach i rozpo- 
mice. Np. w Polsce ziemia juz jest prywatna i wszystko ćząć swój interes.
czego się wymaga od rządu, to zniesienia kontroli cen. Trzeba sobie uświadomić, że zmiany będą drogo ko- 
Sprywatyzowano również małe i średnie przedsiębior- sztować. Ale jeżeli Litwa chce znaleźć dla siebie miejsce

xji. ,jivuin.ivni jvju lu, lA, iiTidno zwykłetnu obywa
telowi wziąć kredyt na dogodnych warunkach i rozpo-

Trzeba sobie uświadomić, że zmian’

stwa, ale podstawowym problemem polskiej ekonomiki w światowej gospodarce, są niezb^ne. 
jest przemysł ciężki, który wciąż sie znajduje w rękuJ7I 11 vai vivr.i\i, ńiuiY wvicjz.. oiv 4,iiajuujv w jł^PkU 
państwa. Zamiast tego, by sprzedać przedsiębiorstwa 
prywatnym właścicielom i pozwolić, by rynek w^usił na - Dziękuję za rozmowę.

GARIUNAJSKI POST albo CZY HANDLARZE POJDĄ NA GRZYBY?
10 dnk czyli od 30 sierpnia do 9 września będzie zamkniętyIV UUk kźU ^V UU 7 WlZ-tdlJld U^U£,1V

bazar w Gariunai (Jaczanach). Wizyta papieża to okazja do 
wielkiego sprzątania na słynnym wileńskim targowisku. Znowuż 
dla handlujących tam, przyzwyczajonych do dynamicznego try
bu tycia stanowi to problem me łada - co robie w tym czasie?

O tym i o innych gariunajskich sprawach rozmawiam z Jo- 
nasem 2abaleviausem, dyrektorem państwowej akcyjno-ko- 
mertyjnej spółki „Posukis’, do której należy 5 ha ziemi wraz z 

■ rynkiem o międzjmarodowym znaczeniu, ale nie - klasie.
»•

- M iiitloiność o zamknięciu bazaru nie była zbyt miłą dla 
idiujących na samochodach, stołach, ławach, asfalcie i pia-handllljących na aaiiiui:iiuuai.u, »IU]UV11, liiwuuu, Ubiuicie I pia- 

chu. Jednak się cieszą, że przerwa tylko będzie póltoratygod- 
niowa - prognozowano miesięczny urlop. Co w tym czasie 
będzie się działo na placu targowym?

- Keińont. Będziemy naprawiać ogrodzenie, nawierzchnię.
Planujemy przeło^ć rury kanalizacyjne, zmontować nowe sza
lety i punkty z wodą bieżącą. Mamy nadzieję, że w tym czasie 
wyklaruje się sytuacja w związku z podpisaniem 30 czerwca br.się sytuacja w związku z podpisaniem 30 czerwca br. 
umowy z wileńskim samorządem, na mocy której m.in. wzamian 
za 50 % zysku otrzymamy posterunek policji z co najmniej 
40-osobową załogą.

- Do walki z mafią?
Nie, dla ut,-----------  -- Nie, dla utrwmania elementarnego porządku. Początkowo 

utrzymywaliśmy 14 poliaantów płacąc im 60 lys. rubli. Ale czasy 
się zmieniły, bazar rozrósł się, potrzebny jest więc więkssy kon
tyngent sił umundurowanych. Bo czy wiele może zdziałać polic
ja, jeżeli są na służbie od godz. 7 do 15? Staramy sie przystoso
wać do rozkładu dnia sprzedających, przyjeżdżających na bazar 
w celu wybrania dogodniejszego miejsca, notabene,Już o godz. 
21. Handlujący na stołach przychodzą później - o 6-7 god: ‘21. Handlujący na stołach przychodzą jjóźniej - . . „_____  
więc teraz nasi kasjerzy - kontrolerzy pobierają opłaty już z

godz. A

wieczora.
- No i chyba słusznie, bo słyszałem, że wcześniej łamano

zamki na bramie, przecinano ogrodzeniową siatkę, byleby tyl
ko najszybciej trafić na upragnione miejsce. A nierzadko też
pojawiali się pseudo-kontrolerzy, którzy pobierali od naiw
nych opłatę za wjazd.

- Właśnie, żeby przypilnować też prawidłowego wjazdu na 
' azaru potrzebny jest stale dużurujący posterunek. Nasiteren bazaru potrzebny jest stale dużurujący posterunek. Nasi 

pracownicy wszak nie mają żadnej ochrony. Mogą się stać ofia- 
: , _ zbierają niemałe pieniądze - do ICrami ewentualnego napai 

tysięcy litów dziennie.

ają żadnej ochrony. ______
idu - zbierają niemałe pieniądze - do 10

- Czy nic łatwiej i lepiej byłoby zorganizowanie więc wła
snej ochrony?

- J ak, proponowano nam to już. Ale co to znaczy? A więc
logicznie myśląc będę musiał mieć swoją policję, swoją służbę 
bezpieczeństwa, swoje wojsko, co już zakrawa na państwo w
państwie.

Pewnej noty zrobiliśmy rajd, podczas którego jeden z na
szych kontrolerów próbował zastąpić drogę ignorującemu opła
tę handlarzowi. Skończyło się na tym, że najpierw znalazł się "" 
masce gwałtownie poruszającego się wozu, a później spadt na 
ziemię,kiedy gość zahamował. Są też tacy, którzy nigdy me płacą, 
nie rozmawiają nawet. Więc co, mam z pięściami na takiego iść?

Nic chcicliśmy tego, dlatego więc na sesji rady miejskiej 
zaproponowaliśmy te 50 % zysku. Podczas wizyty papieża po- 
mcK; policji w okolicy bazaru będzie nad wyraz potrzebna, bo 
z.najdti się niewątpliwie niedowiarki, chcący nadal handlować.

- A ile wy, gospodarze i właściciele, stracicie w ciągu tych 
10 dni?

na

- 100.000 litów, czyli około 30.000 dolarów.

- Solidnie tO tylko wygląda. Zysku naprawdę niewiele mamy. 
Trzeba przecież utrzymać 25 sprzątaczek, 18 kontrolerów, kie
rowniczkę targu, a także obsługę 5 jednostek sprzętu 
nego. Następnie kolej na odlięsĘprtie państwowego podatku - 
29%, akcyzy -18 %, oraz ubezpięćzenia państwowej „Sodry” - 
33%. Nam więc pozostaje tylko z0%. Mylny jest więc stereotyp, 

" irjOńai tojakiś Klondike. Jesteśmy praktycznie na granicy 
Mimo to w swoim czasie chciano odebracod nas

technicz-

- Czy macie wpływ na formowanie kadr policyjnych w 
Gariunai? Myślę o tym, że korupcja jednak z czasem ludzi

33%;
że GarjQnai
strat i zysków________ __________________________________ 
ten łakomy dla wielu kąsek, chciano Jeż rozdzielić na kilka części, 
w ten śptjśSb oddzielając od fńeczy ńadbazarem, ale nie dopuś
ciliśmy do tego. Bo przecież państwowego kapitału w tej inwe
stycji ani rubla (bo wtedy były ruble) nie ma. 2z0 akcjonariuszy.

przeżera™
- Absolutnie żadnego wpływu. No, a że policjanci się z 

czasem zmieniają...
- Wśród handlujących zrobiłem taką mini sondę z pyto- 

niem co będą robić podczas przymusowego urlopu. Potowa ankie
towanych mówiła, że we^ą być może udział we Mszy św. 
celebrowanej przez Ojca Świętego, chociaż nie wpisali się je
szcze na parafialną listę. Zaś reszta podzieliła się na prawdzi-

uiJł 1 uuia w Lvuj ł uuivj łJiv uia. a(vvjvuai lUOŁjfj
naszych pracowników byłych i obecnych, rządzi tym majątkiem.
Znowuż do naszej spółki nalety 54 % akcyjnego kapitału porów
nując z państwowym. Właśnie ta niechęć do przyznania nam 
należnych praw powoduje, że nadal nie jesteśmy zarejestrowani 
jako spółka akcyjna.

- A jednak mimo to samorząd podpisał z wami umowę?
- Nie mają innego wyjścia. Właścicielami przecież my jesteś

my.
- Właśnie, jaka jest prehistoria powstania bazaru w Gariu-

i?nai.'
- Po zakazie handlu na rynku Kalwaryjskim, samoistnie 

powstał bazar w Kirtimai (Porubanku), gdzie oprócz wyasfalto
wanego placu nie było nic więcej. Mówię tu o warunkach sani-
taryjnych. Więc jako organizacja budowlana, a istniejemy już 15 
lat, otrzymaliśmy w 1991) r. ocTsamorządu wileńskiego zlecenie 
na urządzenie w'ciągu 2 miesięcy miejsca na targowisko.

- A więc z budowlanych przekwalifikowaliście się na han-
dlowców?

- Nadal jesteśmy budowlaną jednostką, z tym, że bazar jest 
naszych pododdziałem. To m.in., teraz nas ratuje, ponieważ 
zakres prac budowlanych zmniejszył się drastycznie, więc zyski 
bazarowe pomagają utrzymać się w tym ciężkim okresie. W 
przyszłości planujemy wybudowanie na bazarze 3 dutych do
mów towarowych. Znowuż niebudowlanej firmie dosyć trudno 
byłoby np. na bieżąco remontować targowisko.

- Kopać rowy przedwczołgowe też. Prawdziwą anegdotą, co 
prawda dla jej bohaterów niezbyt wesołą, było powstrzymanie

byłoby np.
.Trawdziwą anegdotą, co

•zbyt wesołą, było powstrzymanie
takim sposobem amatorów wjazdu na gapę. Zawału serca 
można było dostać na sam widok stojących samochodów.

- Do wjazdu służy brama - więc należy z niej korzystać.
- A propos, jaka jest wysokość bramowego podatku?- A propos, jaku jest wysokość bramowego podatku?
-10 litów. Na całe szczęście samorząd poprzednią - 500-ru- 

blową opłatę zniósł. W owym, czasie zwolnieni byli od jej płacenia 
trudniący się legalną, tzw. indywidualną działalnością. Jednak to 
była furtka do wszelkiego rodzaju krętactw. Mało kto płacił 
należne 500 rubli wykpiwając się, często na ksero odbitymi 
pseudo dokumentami, któiycn nie sposób było sprawdzić. Przez 
tę głupią uchwałę rńiejskicn radnych budżet samorządu stracił 
na tym ładne miliony litów.

Zresztą trzeba uwzględnić i średni dzienny dochód handlu
jących, który nie może być przecież mniejszy od ceny biletu.

Bilety-kwity odbijane są dotychczas na i-------- -'------------

parafialną listę. Zaś reszta podzieliła się na prawdźi- 
opowiczów i zatwardniałycłrnandlarzy - co to wszystko 
li, byleby mijający dzień grubym pieniądzem okrasić, 
koleljadzi?

wych urlopowiczów i zatwardniatei 
robili, byleby mijający dzień । okrasić.

’an z
- Niech się modlą! Bo nagrzeszyłi pewnie niemało. A zresztą 

mogąjechać handlować do Vievisu.
- Niedziela to dzień wolny od pracy przez Boga, a także

państwfk przykazany. Może więc warto byłoby przenieść po-, 
niedziałkowy wypoczynek na niedzielę, zmuszając niejako na-
s^ch biznesmenów, do poświęcenia tego dnia rodzinie, koś
ciołowi?

- Niestety, wolnym zrobiło poniedziałek merowstwo. Z dru
giej strony w soboty I niedziele najwięcej jest przyjezdnych han
dlarzy.

-Wracając jeszcze do tematu papieskiej wizyty. Przebąki
wano o zorganizowaniu na targowym placu parkingu - kam
pingu dla pielgrzymów.

- W żadnym wypadku! Nie możemy im zapewnić stosownych- W żadnym wypadku! Nie możemy im zapewnić stosownych 
sanitarnych warunków. Z kolei Zaproponowaliśmy wileńskiemu 
---------- wicorzystanie parkingu obok naszego zarodu, 

I by było zmieścić z 500 samochodów. Zorganizuje
my ochronę parkingu, mamy też restaurację „Zaliasys”, gdzie 
pielgrzymi będą mogli r--------------------------- “■----------- '---------
Kilka punktów żywienia.

samorządowi 
gdzie można I

smacznie ijeść. Zresztą zorganizujemy
kilka punktów żywienia.

- Parkowanie płatne?
- Jeszcze nie wiemy, ale chyba nie. Słyszeliśmy, że państwo 

na czas wizyty papieża zwolni od płacenia akcyzy, więc w tym 
wypadku zrobimy też gest pielgrzymom.

- Dziękuję za rozmowę życząc, aby bazar w Gariunai, ten 
swoisty uniwersytet ekonomiki rynkowej osiągnął też poziom 
europejski pod względem kultury i porządku. .

maszynie kasowej, z 
czego mMą skorzystać lub już korzystają ludzie nieuczciwi. Ale 
zamówiliśmy wzorując się na polskich, m.in. bardzo dobrze 
wykonanych, nowe ponumerowane bilety. Mamy nadzieję, że do 
20 września JUŻ je otrzymamy. tlw

- Bazarowi rekieterzy tez zbierają swoje opłaty. (Tygodnio- - 
wa opłata handlu od samochodu wynosi 10 $). Stałe miejsce
kosztuje od 450 do 100 $ za 3 miesiące. Czy nie proponowali
wam ujednolicenie opłaty, co podobno ironicznie postulują 
rozeźleni takim stanem rzeczy handlarze. Jeden bilet na poda
tek dla mafii i dla was. Procenty byście uzgodnili...

- Mafia rozumie, że jesteśmy państwową organizacją (?) i 
dlatego dają nam na razie spokoj. Gdybyśmy byli jedynymidlatego dają nam na razie spokój. Gdybyśmy oyłi jedynymi 
właścicielami... Zresztą to jest sprawa, jak mówiłem, policji i 
tajniaków.
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Rozmawiał Aleksander Borowik
'1

TO

Historyczne już, pretendujące do rubryki archiwalnych zdj^ć 
'To, co było", luęcie bazaru w Gariunai AD 1^0. Liczbę łudzi i

samochodów
uręcie bazaru w GanuruuAD 1990. LKzbe 
dziś należy pomnożyć co najmniej przez 10.

Fot. autor
ZNAD WILII
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Barometr litewski
Na zamówienie gazety „Respublika” w dniach 5,-10 

sierpnia 1993 roku Litewsko-Brytyjskie Biuro badań 
rynku i opinii publicznej „Baltijos tyrimai’* dokonało 
sondażu.

Zbadano 1000 respondentów w wieku ponad 16 lat w 
108 miejscowościach Litwy. Dobór ich kształtowano w 
ten sposób, by ich skład odpowiadał strukturze mie
szkańców Litwy pod względem płci, wieku, poziomu 

'wykształcenia, narodowości, miejsca zamieszkania.

Zwiększa się liczba transakcji 
zawieranych na giełdach litewskich 
w dniu 17 sierpnia w Asocjacji Giełd Litewskich 

zawarto 176 transakcji na łączną sumę 383 tysięcy 866 
litów. Jest to o 23 % więcej niż w poprzednim tygodniu. 
Zdaniem ekspertów Asocjacji znamionuje to koniec 
trwającej ostatnio passy i wzrost aktywności handlowej. 
Największym popytem cieszyły się środki transportowe, 
maszyny i sprzęt clckiiyczny, wyroby chemiczne oraz 
metale.

fSACDOnADk' AKfcF !■* jr\ 11 l%A\i

Na szubienice za wcześnie

Stosunek do instytucji publicznych
Instytucja Ufają

1. Kościół
2. Litewskie 

mass media
3. Rząd Litwy
4. Ochrona kraju
5. Służby 

prezydenckie
6. Sejm Litwy
7. Bank Litewski
8. Samorządy
9. Policja

10. Sądy

70% 
68

Nie 
ufają

17% 
27

Nie mają 
zdania

13% 
5

50
43
42

42
41
32
29
28

39
43
31

11
14
27

48
39
55
65
50

10
20
13 
6
22

Stosunek do osób publicznych

1. ABrazauskas
2. E. Bićkauskas
3. R.Qzolas
4. A.Sleźevićius
5. A.Butkevićius
6. Y.Landsbergis
7. R.Visakavićius
8. A.Sakalas
9. Ć.JurSenas

10. G.Kirkilas

Dodatni Ujemny Nie mają 
zdania

65%
59
53
48

. 45
34
30
30
30
19

30%
14
24
25
29
57
23
29
49
35

5%
27
23
27
26
9
47
41
21
46

Stosunek do organizacji społecznych
l.LDPP
2. Chrzęść. Demokr.
3. Sajudis
4. Związek Centrum
5. Socjaldemokraci
6. Związek Ojczyzny 

(konserwatyści Litwy)
7. Związek Liberałów
8. Związek Polaków Litwy
9. Partia Demokratyczna

10. Inne
Nie mają zdania
Nie głosowaliby za żadną partię
albo wcale

23,0% 
9,0%
6,4%
5,2%
4,6%
4,2%

2,8%
2,3%
1,7%
8,6%
1,6%
30,6%

Nowe wybory
(czy są potrzebne w najbliższym czasie)

Prezydenta Sejmowe Samorządowe

potrzebne 
nie potrzebne 
nie mają zdania

23%
62%
15 %

32%
48 %- 
20%

36%
41%
32%

Zaufanie do lita
Wartość lita w stosunku do dolara %

Bardzo wzrośnie
Trochę wzrośnie
Utrzyma się na obecnym ptoziomie
Nieco opadnie
Nie mają zdania albo nie 
odpowiedzieli

2
17
19
12
22

"Respublika'

. Wzrastają obroty w handlu 
zagranicznym

Jak wynika z danych litewskiego Ministerstwa Prze
mysłu i Handlu w 1992 roku Litwa handlowała z 99 
krajami, w bieżącym ze 134. Rośnie wymiana handlowa 
z Zachodem. W 1992 stanowiła 12, natomiast w 1993 - 

22% ogólnej wartości obrotów. W wymianie z krajami 
zachodnimi 50 % przypada na eksport 30 - na import. 
Największymi partnerami Litwy na Zachodzie są Niem
cy i Włochy, na Wschodzie - Rosja.

Ostatnio Chiny udzieliły Litwie pożyczki w wysokości 
5,2 min USD na zakup chińskiej odzieży, tekstyliów, 
obuwia, wyrobów tytoniowych i in. Również Włochy 
udzieliły pożyczki na zakup swojej produkęji.

W pierwszej połowie br. zwiększył się import (13%) z 
Niemiec, natomiast eksport (8 %) uległ zmniejszeniu.

W br. import z Rosji wynosi 43 % i zdradza tendencje 
zniżkowe (w 1992 r. - 64%). Wzrósł natomiast do pozio
mu 31 % eksport towarów litewskich do Rosji (w 1992 - 
24%). Zwiększyły się nieco obroty handlowe Litwy z 
krajami bałtyckimi.

Litewskie mleko w proszku 
jest radioaktywne

Zjednoczone Emiraty Arabskie zabroniły importu li
tewskiego mleka w proszku. Duży ładunek tego mleka 
odesłano z portu w Dubaju z powrotem do Holandii. 
Badania testowe wykazały w nim wysoką zawartość ele
mentów radioaktywnych. Zdaniem przedstawiciela slu-

Minister spraw wewnętrznych wydaje się żartować, kiedy 
mówi, że już od dawna jest molestowany przez posłów sejmu 
pytaniami, kiedy na rynkach miast litewskich staną szubienice.

Uważa, że na to jeszcze za wcześnie, chociaż przyznaje, że 
sytuacja jest trudna.

Jak wynika z najświeższych danych, tylko w ostatnich 7 mie
siącach popełniono na Litwie prawie 37 tysięcy przestępstw. Jest 
to o 23 % więcej niż w ubiegłym roku. Największy wzrost 
przestępczości zanotowai^o w Szawlach, Kłajpedzie i Kiejda- 
nach. 80% przestępstw stanowią kradzieże mienia. Zgłoszono 
fównież około 90 przypadków wymuszania haraczu.,Przestępcy 
spowodowali 100 eksplozji. Obecnie na Litwie co 8 minut pope
łniane jest przestępstwo. Kradzieże zdarzają się co 11 min., co 
1,5 godziny dochodzi do aktów przemocy, co 3 godziny upro
wadzany jest samochód. Co dzień mordowana jest 1 osoba, co 
2 dni dokonuje się gwałtu.

Najbardziej niebezpieczną i rozpowszechnioną formą'zor- 
ganizowanej przestępczości jest obecnie wymuszanie haraczu 
tzw. reket. Praktycznie każda placówka handlowa, gastrono
miczna czy usługowa płaci haracz pobierany regularnie przez - 
przestępców. Odmowa grozi zdemolowaniem pomieszczeń, cię
żkim pobiciem, a nawet śmiercią. Niekiedy przestępcy podejmu
ją bardziej wyrafinowane działania, jak niedawno w Połądze, 
gdzie założyli oficjalnie klub biznesmenów, po czym zmuszali do 
wstąpienia do niego prywatnych przedsiębiorców oraz płacenia 
bardzo wysokich składek.

Działalność przestępcza osiągnęła takie rozmiary, że zdoby
to się na krok wyjątkowy i uchwalono w lipcu wielce kontrower
syjną ustawę o areszcie prewencyjnym, zgodnie z którą osoby 
podejrzane mogą być zatrzymane bez oskarżenia na okres 
dwóch miesięcy.Kjerując się nią organy śledcze już-zatrzymały 
około 200 osób, zadecydowane działania aparatu ścigania spo
wodowały, że dotychczas prawie otwarcie działający przestępcy 
zaczęli się ukrywać. Sprzyja temu całkowita przejrzystość grani
cy na wschodzie i zamęt tam panujący. Część świata przestęp
czego próbuje jednak również akcji odwetowych, takich jak 
wysadzanie w powietrze posterunków, napady na funkcjonariu
szy i ich rodziny. Niepokojące jest to, że wśród zatrzymanych 
przestępców są policjanci i pracownicy służb specjalnych.

Stosowanie aresztów prewencyjnych budzi zastrzeżenia 
niektórych prawników, którzy przestrzegają przed niebezpie
czeństwem pomyłek i zatrzymań osób niewinnych. Mogłoby to 
poważnie podważyć i tak nikle zaufanie społeczeństwa do insty
tucji wymiaru sprawiedliwości.

.. , . r- • 1 L 1. • * . — Mimo tych zastrzeżeń minister RWaitekunas uważa, iż za-zby zdrowia Emiratów, skażenie produktu jest wynikiem trzymania prewencyjne już dają wyniki pozytywne. Sytuacja kry-
katastrofy w Czernobylu w 1986 roku. Powiedział on, że
handlowcom zabroniono zakupu litewskiego mleka. 
Jednocześnie o skażonym ładunku poinformowano 
władze krajów 2^toki Perskiej.

Litewska inspekcja zaprzecza
Państwowa inspekcja higieny Litwy wyklucza możli

wości obecności elementów radioaktywnych w dopu
szczonych przez nią do handlu litewskich produktach 
mlecznych. Obowiązujące w tym zakresie od 1991 r. 
litewskie normy są bardziej rygorystyczne niż w innych 
krajach. Wykrycie skażenia radioaklywncgo w litewskim 
sproszkowanym mleku świadczy, że istnieje nielegalny 
handel tym produktem.

Przez Kalwarię - Budzisko 
będzie można przewieźć wszystko

Jak wynika z informacji uzyskanej w Departamencie 
Ceł Litwy od 1 września br. rozpocznie się całodobowy 
ruch na przejściu granicznym Kalwaria-Budzisko. Będą 
go mogły przekraczać samochody ciężarowe wszystkich 
krajów. Przewożone mogą być dowolne ładunki z wyjąt
kiem tych, które wymagają kontroliśanitarnb-weteryna- 
ryjnej lub kwarantanny (zwierzęta i rośliny). Z otwar
ciem przejścia w Kalwarii-Budzisku tryb przekraczania 
granicy w Łoździejach-Ogrodnikach nie ulegnie zmia
nie.

(Opr. S.W.)

Czy zamierza Pan (Pani) uczestniczyć 
w uroczystych spotkaniach z papieżem Janem Pawłem II?

11%

23%

w

58%

8%l

58 % - Będę oglądać w TV
11 % - Nie interesuje mnie to
23 % - Zamierzam uczestniczyć

8 % - Nie podjąłem (-ani) decyli
23 % - Dorosłych mieszkańców Litwy = 630 tys. osób

Centrum Badań Opinii .Publicznej przy Instytucie Folozołli, Socjologii i Prawa
Czerwiec 1993 r.

minogenna w niektórych miastach uległa poprawie, a osoby 
poszkodowane nic obawiają się składać zeznań'. Pozwala to na 
bardziej operatywne prowadzenie śledztwa i wszczynanie spraw 
karnych.

Obecnie rozważana jest możliwość powołania specjalnych 
składów sędziowskich do rozpatrywania takich spraw. Minister
stwo Sprawiedliwości, mimo iż jest to dopiero projekt, pośpie
szyło zapewnić, że sądy te nie będij tworzone na podobieństwo 
osławionych „trojek” stalinowskich. Po prostu będą w nich sę
dziowie dobrze zorientowani w specyfice takich spraw,

Stanisław Widtmann

Bank Litewski na podstawie 
kursu walut na rynkach 

wewnętrznym i światowym 
ustala następującą relację 
lita do walut zagranicznych 

na 31 sierpnia 1993 r.:
Nazłva waluty

Angielski funt szierlingów 
Dolur australijski 
Szyling austriacki 
100 rubli białoruskich 
Frank belgijski 
Korona czeska 
Korona duńska 
ECU
Korona estońska > 
Peseta hiszpańska 
100 lirów włoskich 
•len japoński 
Dolar USA
Dolar kanadyjski 
Łat łotewski

■ 100 złotych polskich 
Korona norweska 
Gulden holenderski 
Frank francuski 
100 rubli rosyjskich* 
SDR
Dolar singapurski 
Marka fińska 
Korona szwedzka 
Frank szwajcarski 
100 karbowańców ukraińskich 
Forint węgierski 
Marka niemiecka

Lity za jedno.st. 
waluty

• 6^0396
2.6358
0.3407
0.1739
0.1124
0.1365
0.5827
4.5526
0.2972
0.0295
0.2508
0.0385
4.0000
3.0357
6.3593
0.0204
0.5510
2.1338
0.6855
0.4061
5.6058
2.4868
0.6813
0.4917
2.7179’
0.0670
0.0428
2.3984

* Federacja Rosyjska oraz inne państwa, byle republiki 
ZSRR, posiadające swoją walutę narodową.
Banki skupują walutę od osób prawnych i fizycznych oraz 
sprzedają im według własnego kursu skupu i sprzedaży.

ZNAD WILII
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CHINY PANI ZOFII - TRAGICZNY LOS POLKI NA WSCHODZIE
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Klasztor Sawwo-Sforożewski
.^MHI

Dawne cele, w których mieści się wystawa chińska
Fot. autor

I

4

^wicńigorod - to niewielkie'miasteczko na 
zachód od Moskwy. Półtorej- gódziny jazdy 
podmiejskim pociągiem. „Bliskie Podmosko- 
wie” - mówią moskwianie, spędzający swoje 
weekendy na zwlenigorodzkich daczach_(„da- 
lekie Poamoskowie” - to kiedy się jedzie ze trzy
godziny).

Samo miasteczkofto kilka krzyżujących się 
ze sobą uliczek, z których na głównej, Moskiew-
skiej, znajdują się ws^stkie obiekty miasta; pa
rę sklepów, restauracja, hotel, poczta, tradycyj
ny pomnik na kształt gwiazdy z rozmachem 
rzeźbionej w bryle granitu... To wszystko. A 
przecież kiedyś litewscy książęta szukali pi^- 
mierza ze Zwienigorodem, jedna z córek Ol-mierzą ze Zwienigorodem, jedna z córek Ol
gierda była żoną księcia zwienigorodzkiego - 
ciekawe, jak wtedy wyglądało miasto, twierdza, 
zagubiona w lesie niedaleko zaborczej Mo
skwy?.. Dawno temu... A teraz tu - rcśyjska 
prowincja z szeregiem studzienek na ulicy; mia
sto nie ma wodociągu, i patrząc na kruchą sta
ruszkę dźwigającą wodę - jak sto czy trzysta lat 
temu - myśli się, czy nie lepiej byłoby zamiast 
monumentalnej gwiazdy, wybudować normal-

yła zona księcia 
jak wtedy wygiąć 
la w lesie niedi

tryki wypisanej na stacji Buchedu Chińskiej 
wschodniej Kolei - chluby carskiej Rosji. _

Patrzę na te papieiy w'oświetlonych gablot
kach z dziwnym uczuciem - tak daleko od siebie
są Polska, klasztor pod Zwienigorodem i stacja 
Buchedu na granicy Chin - a los je związał ze 
sobą tragicznym życiem kobiety, Polki po mat
ce, ZofiiBereziukówny, po mężu Pisanewej.

Dzieciństwo jej przeszło na granicy Chin. 
Było spokojne i szczęśliwe, chociaż niedaleko.

■ w Rosji, wybuchały rewolucje, trwały krwawe 
wojny. Ale to było gdzieś tam, daleko. A tu, 
blisko, były Chiny, mna, piękna kultura, inny 
świat, który pokochała całą duszą.

W 1926 roku Zofia ukończyła rosyjską 
szkołę w Buchedu. Życiejej toczyło się dawnym 
spokojnym trybem: została aktorką w tym ro
syjskim środowisku, zagubionym w Chinach, 
wyszła za 1—- >

• nv wodociąg?
Dalej na zachód - brzegiem rzeki MoskM w 

bujnych zaroślach chmielu albo ścieżką wzdłuż 
S7os\' w cieniu wiekowych dębów i lip na stro
mych wzgórzach trafia się do Sawwo-Storożew- 
skiego klasztoru. Klasztor nieczynny, można 
pooglądać mury XIV-wiecznej fopooglądać mury XIV-wiecznej fortecy, z 
dzwonnicy obejrzeć szeroki łuk rzeki Mosfc^,
zanikający w zieleni lasów, zajrzeć do wystaw 
muzeum w cerkwiach i celach.

Właściwie nie miałam zamiaru oglądać ek- 
pełniispozycji, tym bardziej wystawy o zupełnie nie

oczekiwanej nazwie - „Chiny . Przyjemniejszą 
od kurzu eksponatów tego upalnego lipcowego 
popołudnia się wydawała zielona łąka ponad 
rzeką, widoczna ze starych murów. Jakie Chiny 
- tu, w rosyjskiej prowincji? Skąd? Czego nowe
go o Chinach się dowiem? Nie, nad rzekę!

Ale coś mnie pociągnęło do opuszczonych 
dawno temu cel w białej kamieniczce - okiem 
rzucić na le „Chiny” - dwie minuty nie więcej. 
Dwie minuty się przeciągnęły. Przyjechałam do 
Zwienigorodu już nie na wczasy nad rzekę, a 
tylko specjalnie do tych „Chin”.

... Miała na imic 
nia 1909 roku na'

XXX
ię Zofia. Urodziła się 2 stycz- 
Dalekim Wschodzie. Matka

jej - Stefania Glaudelówna, córka Kazimierza 
Glaudela, katoliczka, ojciec - Teodor Bereziuk 
z Hajsynia na Podolu, prawosławny. To z me-

B

■%

♦

nazwiska w sierocińcu, może... Matka zawsze
chce wierzyć, że jej dzieci żyją...

Obok zdjęcia szczęśliwej pary z roku 1937
leży szary papier zakładu karnego - sprawka z 
łagru w Kazachstanie. Suchym urzędowym ję-
Zykiem informuje się córkę, że jej matka Stefa
nia Glaudel zmarła 25 grudnia 1942, miejsce 
' ■ ’ ■ ‘ ihowana - nie wlado-śmierci i gdzie została pwhOA 
mo. Go przeżyła pani ^fia, czytając ten świ-
stek? Zrcsztćj, kto tam liczył ludzkie Izy! Mó
wiono jej: „Dobrze, że sama — lesz!'

Ale czy to szczęście? Po wyjściu złagra miała 
47 lat, słabe zdrowie i nikogo bliskiego na świe-
cie. Zamieszkała w miasteczku

jgo na świe- 
Odincowo.

Miała przed sobą cel - dowieść, że jej matka i 
mąż zostali skazani bez winy, i znaleźć dzieci. 
Musiała mieszkać blisko stolicy. Za mały po
koik trzeba było coś płacić. A ja^prac^ mogła 
znaleźć aktorka? T;^ bardziej, ze nie miała1 m^ za Rosjanina Fiodora Pisariewa.

' W 1935 władze ZSRR sprzedały Chińską pieczątki w paszporcie o miejscu śtałegp pobytu 
Wschodnią Kolej Chinom, pańspwu Mań- i nie mogła się starać o legalną pracę. Śpiewała 
czżou-Go, rosyj^ pracownicy kolei mieli po- w cerkiewnym chórze, prowadziła kółko arty- 
wrócić do ZSRR^i^ni Zofia z mężem, rnatką styczne dla dzieci. Straszne przeżycia nie zła- 
i dwojgiem dzieci osiedliła się na Uralu, nieda- mały jej.
leko Orenburga. Mąż był księgowym, matka - 
pracowała na telegrafie, ona sama występowa- _________ ,______
la w teatrze. Niby nic się nie zmieniło w ich życiu trosk i nieszczęść. Stąd przyszła pasja 
po przeprowadzce. Byli szczęśliwą rodziną. skich wyrobów - cennych i nie bardzo, które

Patrzę na stare zdjęcie w gablotce muzeum można było wtedy znaleźć w Rosji. N:

Wschodnią Kolej Chinom, państwu Mań-

.„Jłyjej.
Często wspominała Chiny, czarodziejską 

krainę swojego dzieciństwa, które nie znało -----.. . o.-j--------.-------

- młoda kobieta
,, Rosji. Nie mogła

uśmiecha się do swego męża, przejść spokojnie obok uszkodzonego smoka z 
Są bardzo piękną parą. Tylko porcelany, zdobiącego zakurzona wtrktóry stoi obole Są bardzo piękną parą. Tylko porcelany, zdobiącego zakurzoną wtrynę pro- 

trocnę zatajony smutek w oczach - a może to wincjalnego sklepu. Tuż w muzeum leży długi i 
mi się przywidziało, bo widzę wypisany pod trochę naiwny list do dyrektora sklepu, którego 

1 prawda, że pani Zofia błaga, żeby odsprzedał tego smora 
i oraz złamane chińskie latarnie i dwóch

mi się przywidziało, bo widzę ' 
zdjęciem rok - 1937... A może 
wiedzieli, że to są ich ostatnie szczęśliwe dni i 
dlatego zrobili to zdjęcie?

głowie - litowali się nad nią: „Biedna kobieta! 
Tyle przeżyła, straciła wszystkich krewnych i w 
końcu zwariowała”.

JJ-

Tak na granicy nędzy, bez stałego miejsca 
zamieszkania pani Zofia przeżyła w Odincowo 
32 lata. Zostawiła po sobie cały pokój chińskich32 lata. Zostawiła po sobie cały pokój 
rzeczy. Stał cmieczętowany przez pół roku. Ale 
spadkobierców nie było. Sąsiedzi chcieli ofiaro-
wać kolekcję dla muzeum w Moskwie, jak sobie
życzyła, ale z Moskwy nikt nie przyjeżdżał, z 
muzeów najbliższej okolicy też. Tymczasem po 
upływie terminu nieznani spadkobiercy sami 
pi^jechali po legat, najcenniejsze rzeczy wy
wieziono ciężari5wką. Dokąd? Nikt nie pytał się 
o to i papierów niby pracowników muzeum nie 
sprawdzał. Ale do żadnego muzeum te rzeczy 
me trafiły.

Upłynęło jeszcze półtorej roku i w muzeum 
w Sawwo-Storożewskim klasztorze się dowie
dziano o kolekcji. Zabrali to, co zostało, i tego 
wystarczyło na ekspozycję w dwóch celach - 
inkrustowane chińskie stoliki, para wachlarzy, 
chińskie hafty, serwisy do herbaty z czerwonej 
porcelany ze smokami obwijającymi filiżanki i 
imbryk... I papiery, urywki z życia pani Zofii - ta 
metryka ze stacji Buchedu, listy i \^ik wielkich 
wysiłków - dokumenty o zrenabilitcjwaniu jej
matki i męża - po śmierci.

To nie jest wystawa sztuki chińskiej, o której 
marzyła pani Zofia. To raczej wystawa nonsen
su i okrucieństwa totalitarnego systemu i tego, 
co ten system zrobił z ludźmi. M^lę nie tylko o 
tragicznym losie pani Zofii - o ludzkiej otx)jęt- 
nosci na obcy ból i nieszczęście, o tym, lak łatwo_ nośći na obcy ból i nieszczęście, o tym, jak łatwo 
się popełnia przestępstwa - dawno i teraz. Kra
dzież kolekcji? - ależ skąd! To tak, 

, . potem odda do sobie zabrali. Jak po prostu zabrano
muzeum. szych lal życia, dzieci, rodzinę, szczęście, f kto

Na swoje Chiny pani Zofia łatwo wydawała odpowie za to? Kto temu winien?
"‘“i, z trudem zapracowany grosz. Sąsiadom Nikt i wszyscy.

Grażyna Tatiana Szyszowa
ubrana i w „przedrewolucyjnym” kapeluszu na Moskwa

oraz złamane
* czyków Z porcelany-bo ona potrafi je napi

... Pierwszą aresztowano panią Stefanię - zna sztukę i umie to robić - a potem ode 
audel-Bereziuk-11 października 1937 roku, rnuzeum.Glaudel-Bereziuk -11 października---------  

Za narodowość, jak wielu Polaków, mieszkają-
cych w Rosji. I za to^ że pracowała na telegrafie ostatni, 
Chińskiej wschodniej Kolei, a więc - za granicą, wydawi _ ____
Potem w ciągu dwóch tygodni, aresztowano jej pieci, jak i sama pani 
córkę Zofię i zięcia. Co stało się z dziećmi? ubrana i w „przedrewocórkę Zofię i zięcia.
Tego nikt me wie.

Pani Zofia spędziła w łagrach 18 lat. Wypu
szczono ją w tr^ lata po śmierci Stalina - naszczono ją w trzy lata po śmierci Stalina - na 
wiosnę 1956 roku. Od razu zaczęła szukać bli
skich, o których tyle lat nic nie wiedziała. Naj-
bardaej się martwiła o dzieci: co stało się z 
nimi? ...Żeby prędzej mieć wiadomości o nich 
pojechała bliżej Moskwy, wynajęła pokój "• 
Odincowo, niedaleko Zwienigoroau.

w

Wieści przyszły straszne ■: mąż nie żyje, mat
ka nie żyje. Dzieci przepadły - szukała ich przez 
całe swoje życie, nie tracąc nadziei, ale nie zna
lazła ani śladu po nich. Może zmieniono im

To, co było... Pocztówka ze starego albumu

Chiń-
irawić po prostu 

18 najlep- 
I kto

S

i
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Plac Teatralny (Ratuszowy) w Wilnie na 
czątku wieku.

iii

em zapracowany grosz. Sąsiadom 
dziwna ta pasja do chińskich ru-

zawsze czarno

Rzeźbiona była też laska - podpora ludziom 
starym. Jeżeli nie z gałką - ^wką na końcu, to 
przynajmniej z korą w Idateczkę naciętej bo tak 
zgrabniej.

Drzwi z deski obitej dwustronnie szalówką w 
jodełkę lub dzwonkę, ozdobniki, wokół okien.
wybrzuszone, znów smukłejtKe kohimienld gan
ków - to nieodzowne czynniki okraszające aom.
Wzrok ślizga się po ciesielskim prymit^ie ścian, 
żeby na chwilę zatrzymać się na cackach stolar
skiej wymyślności; odpocząć, zdziwić się, lecieć 
dalej po wklęsłej dróżce ruchu uszczelniającego 
połączenie sąsiednich bierwion.

Domokrążca obrazy roznosił Świętych, o- 
czywiście, wizerunki Takie z fabrycznych serii
Żywymi barwami słodkawo grające przy rozwi
janiu z ruloników. Gospodarz wybiera jednego - 

j- imienia. Bo jeszcze u sufitu za 
stkim za jej użyteczność. Uchwyty, rączki ręko- t Synem Bożym jest miejsce, będzie też
jeści powinny były dobrze przylegać do dłoni dobra prezencja. C^ery listwy pod spust, tą wió-
Obuwie miało być wygodne, z zapasem objętości, 
na okres zimowy. Ubranie nie mogło krępować 
swobody ruchów przy żadnej z prac. Zdawałoby

Na każdąjasność
Na wsi każda rzecz ceniła się przede wszy-

się, że ws^stko iniisiało y^yrodzić się wfonnenie 
do zniesienia surową oblekającą tylko funkcyj-
ną treść.

A jednak było inaczej. Jakaś wewnętrzna po
trzeba na piękno zmuszała te kształty surowe

patrona swego

ry - heblowiny się kłębią, rogi przyciąć, połączyć. 
Rama gotowa: mocna, ładna i prosta. Trochę 
malowania, pod kolor już tamtych, wiszących. 1 
szkło. Żeby mucha, broń Boże, na świętość nie
siadała Szybę przyciąć niełatwo bez przyrządu 
specjalnego. Ale rada i na to jest.

Ostry kawał krzemienia znalezionego w polu
........................ i kamień z

jalnei

rolę noża odgrywa. Mówią, że taki kamień z 
nieba spada Prowadzony równo pod rękodzieł-

przedmioiów użytku nawet najbt^ddej codden- najlepiej obustronnie.
ncĘojakoś iiro^aicać, oziębiać. Brzegikolysla spracowana ręka bierże kamfk i deUkatnie, do-

_____ ' omkuje białą dróżkę i__________ ___ 

trzask pęknięcią następnie ^bszy oddech 
gą że nastąpiło ono tam, gdzie trzeba.

ijuisAJiS mijijCAjgi tSJJfClCOy

dziecięcej zawieszanej na końcu giętkiej żerdki Idadnie oj 
umocowanej pod belką były rzedtione chocia
żby dłutem w najprostrzy ornament skośnych 
krzyżyków. Wysadzone były krawędziąkaw^ka _____ . ____ ___ _ _______________
szkła, doszlifowane pilnikowatą rośliną chwo- tego, a ty. Święty, módl się za nami, którzy pra- 
szczem zwaną jeżeli nie znalazło się papieru • • - ...
ściernego. Małe wodziło zaślinionym paluchem 
po takiej rzeźbionym wężyku, pytało „cio to?", a 
częstokroć nie otrzymując wyczerpującej odpo
wiedzi wkładało z powrotem palec do buzi Po-

na szkle. Suchy 
z Ul-

Módlciejię domownicy do oszklonego świę-

cują, którzy ożdabiajęi, którzy lubią patrzeć -^iej 
niż pod nogi, a wybiegać wzrokiem na korottę

po- czucie wypukłości i wklęśnięć tak przenoszone mrok i otchłanie.

dizew, na obłok nad dachem, na drogę mleczną 
w ciemne wieczory, na każdą jasność, która 
wszędzie jest, gdzie innym się wydoje, że to tylko

nabierafy szczególnego smaku. Wojciech Radłowski
ZNAD WILII

1993.08.29 - 09.11
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Spółka ubezpieczeniowa "BALTIK GARANT"
Wszystkie rodzaje serwisu ubezpieczeniowego

Prowadzimy następujące operacje ubezpieczeniowe:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ("zielone".! "niebieskie" karty - działają na terenach wsĄ^tkich 

państw Europy, "kombipolisy" - działają w państwach bałtyckich i WNP;
- autocasco; •
- od wypadków, pokrywamy koszty leczenia po wypadkach za granicą;
- ubezpieczenie ładunków, gmachów, działek, budynków biur i firm. 4

r LitwieJesteśnw generalnym przedstawicielem INGOSSTRACH na 
yty Jego ś^ątobliwości papieża Jana Pawła II wg taryf ulgowych prowatW czasie wizyty Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II wg taryf ulgowych prowadzimy ubezpieczenie 

gości naszego kraju, ich samochodów i odpowiedzialności cywilnej.
ADRES FIRMY: ODMINUJ 3, YILNIUS, TEL. 6101 82, FAX 6199 87.

Nasze agencje: w Kownie (Kaunas) - Kestućio SS, teł. 22 85 42, 29 0417, w Kłajpedzie (Klaipeda) - tel. 99 387. 
Nasi agencji pracują; w Kownie (Kaunas) - Perkuno aL 5, Łoździejach (Lazdijai)- posterunek celny, 

Szawlach (Śiauliai) - Tilzfe 183, tel. 28 761, Olide (Alytus) - Matudo 14, tel.*^179 i wielu innych miastach Litwy.

4

ZWLEKAJ ANI CHWILI, 
CZYTAJ „ZNAD WILir

Czytelnicy na Litwie do 10 września mogą zapre- 
niinierować nasze pismo na IV kwartał br. Cena 
prenumeraty - 2,76 litów.

Czytelników z byłych republik Związku Sowiec
kiego w tej sprawie prosimy o kontakt z redąkcją.

Prenumeratę w Polsce załatwia się poprzez wpła
tę należności na konto:

Bank PKO SA. VI Oddział w Warszawie;
konto złotówkowe:
Nr 501161-42112989-2510-1110;
konto dolarowe:
Nr 501161-42112989-2510-7870. "
Cena prenumeraty rocznej w Polsce wynosi 

200tys.zł, półrocznej - 100 tys.zł. Prosimy w dopi
sku wskazać, że na prenumeratę oraz zawiadomić o 
tym redakcję. .

Prenumeratę na Zachodzie załatwić można po
przez czeki personalne oraz mone’y ordery, które 
można przesyłać również pod adresem:

c/o Neał Ascherson, account Nr 70127116, 
Barclay’s Bank, 146 City Road, 
London E.C.l, Great Britain,

zawiadamiając jednocześnie o tym redakcję 
„Znad Wilii”:

2001 Vilnius, Iśganytojo 2/4, Lithuania
Cena roczna prenumeraty wynosi 44 USD lub £ 28. 

Pismo można zaabonować na dowolny okres. Przy
pominamy, że Czytelnicy na Zachodzie prenumeru
jąc nasz dwutygodnik przyczyniają się do zmniejsze
nia kosztów dostarczania go dla Czytelników na 
Wschodzie.

Na wymienione konta można też wpłacać gotówkę 
~ na Fundusz im.Prezydenta E.Raczyńskiego z poin

formowaniem o tym redakcji.
Dwtygodnik Znad Wuii” ukazuje się od 1989 

roku. Było to-wtedy pierwsze niezależne pismo pol
skie nd' tei^e Lit^. Jego nakład wynosi około 10 
tys. e^zenipłńrzy. Pismo trafia też do Polski. Coraz 
częSciej śięgńją po nie biznesmeni, coraz większy 
efekt zyskują reklamy na naszych łamach. Podając elekt zyskują reklamy na naszych łamach. Podając 
cennik usług reklamowych w dwu tygodniku i oczeku-
iąc na Oferty od Państwa, przypomińamy, ts, „Znad 
wilii” • to poważny partner.

5^ ‘ •

A

Znad Wilii
Radio 73.34 /105.1 FM

W dniach 1-3 września br. 
z okazji pielgrzymki Ojca Świętego 

Jana Pawła U na Litwie 
organizowane są radiowe

DNI CZĘSTOCHOWY

f

Cennik reklam w dwutygodniku
na Litwie:

1 cm kw. reklamy -1 It, w ogłoszeniach 
drobnych - 0,5 ll;
1/2 strony (550 cm kw.) - 500 It;
1 strona (1100 cm kw.) - 900 It;

W Polsce:
1 cm kw. reklamy -10 tys. zł, w ogłoszeniach 
drobnych - 5 tys. zł;
1/2 strony (550 cm kw.) - 4 min z^
1 strona (1100 cm kw.) - 8 min zł.

Audycje o Jasnej Górze, 
reportaże, wywiady oraz promocja 

gospodarcza.

Przy powtórce - zniżka 15% za pierwsze i 10% za każde kolejne. 
Na pierwszej stronie reklam nie zamieszczamy.

V.

Dział reklamy: 
Al. Laisves 60, Wilno 

teł. 42 94 57, fax 42 94 65

Amerykańska firma Qualco 
oferuje łatwe w użyciu środki do

ca.szybkiej i skutecznej naprawy sa- ■ Q UALCO'
mochodów oraz sprzętu domo-
wego. Wysyła katalogi, posiada 
próbki.

Informacje i zamówienia produktów 
przyjmuje:

BK and BK Export - Import 
1581 West 7th Street, Suitę 33 

Brooklyn, New York 11202 
tel/fax: /718/ 2595018

oraz
BK and BK Ęxport - Import 
Przedstawicielstwo w Polsce 

37-500 Jarosław, ul. Szczytnieńska-S 
tel/fax: /0-194/ 4892

j

FUNDACJA WSPIERANIA 
BUDOWY 

SZKOŁY POLSKIEJ 
W WILNIE

Pomóżmy dzieciom 
poiskim Wilna!

Konto Fundacji:
Lenkij mokykłos Yilniuje 
statybos r^tnimo fundaćija 

e/s 1700221 KB *ViInious Bankas", 
kodas 260101777

Konto walutowe: 
Nr 57080148

Tymczasowa siedziba Fundacji:, 
ul. Paiipio 26, tel. 60 01 84

Firma "SKIRMA"

'A’" 

/SKfftMA ,

Biuro zapoznawcze 
"Aistra" -

wcielanie nauki w życie

Telefony 
w Wilnie: 65-04-64 
w Kownie: 74-56-65

American English School
Zaprasza: dzieci, młodzież i dorosłych na 

KURSY ANGIELSKIEGO
w Szkole Średniej im. W. Syrokomli tel. 73-22-30.
Pierwsze zajęcia: 13 września. u.

'Zn.nd Wilii" - niezależny.dwutygodnik społeczno-kulturalny • ADRES REDAKCJI: 2001 Wilno, uL Uganyfojo ^4, tcl.: 22 42 45, fax 22 34 55
Podpisano do druku 27 sierpnia 1993 r.

ZNAD WILII
1993.08.15 - 08.28

REDAKCJA; Aleksander Borowik, Wanda Marcinkiewicz-Mieczkowska, Romuald Mieczkowski (redaktor naczelny), Czesław OkińcCTC, Danuta Piotrowiczowa 
wydawca: ZNAD WLII S.A - prez^ Zdzisław Tryk • KONTO: 1467232 Koiqercinis Ban kas ^ilniaus Bankas", kod 26010177'7 j 

SkiM komputerowy własny Druk offsetowy, 2 arkusze druk.*'* Drukarnia Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Spauda" • Indeks 67248 1
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ŻARTY RETRO
Sprawiedliwy

- Ja tam w mieście nie jadam siekap.ego 
mięsa, bo to zawsze jakieś cygaństwo - mó
wi handlarz świń do kucharza. Ot, i w wa
szych kotletach baranich musi być więcej 
koniny niż baraniny.

- Eh, nie! U mnie po sprawiedliwości - 
pół na pół: jeden koń i jeden baran!

Skrucha
- Więc oskarżony popełnił kradzież, przy

ciśnięty jakoby potizebci, porwał woreczek i 
10 złotych. Zaś torebkę z tysiącem złotych 
zostawił nietkniętą ?

Tak, panie sędzio.
- Czy’ oskatżony wyraża żal?
- O tak, panie sędzio, taka mi szkoda 

owej torebki...

Na odpuście
- Nie dam wam, dziadku, ani grosza! 

Zdrowym nie daję.
- Mój gospodami, czyż dła waszych paru 

groszy mam stracić rękę ałbo nogę?

/

sotita
Oferujemy zakwaterowanie dla każdego 

według życzeń oraz wymianę walut 
Prosimy się zwracać telefonicznie:

62 58 13, 22 37 41, 62 15 74, 22 17 96 
Adres: Yilniaus 39/6

Centrum zakwaterowania gości na czas wizyty 
papieża przy zarządzie miasta Wilna

Firma "SOLITA"

T. KOLEKCJI AFORYZMÓW "ZNAD WILII"

Edukacja to hebel, który łagodzi kanty, ale nie czyni drewna 
lepszym.

M^ofcrazzjzfl ważniejsza jest niż wiedza.
Arsene Houssaye

Albert Einstein
Mc dziwnego, że znajdujemy upodobanie w przeciętności, bowiem 

pozostawia nas ona w spokoju i wywołuje przyjemne poczucie obco
wania z równymi sobie.

Goethe
Uprzywilejowani bardzo cenią drobne przeciwności: likwidują ich

ostatnie skrupuły.
Gilbert Cesbron

Od nowa

Z DYSTANSEM CZY BEZ?
- Powiem wam ni po koniu, ni po hoło- ród ma wciąż niemało możliwości doro-

blach - mawiał mój dziadek, kiedy go pro- bienia się, zresztą dziś sam decyduje, na 
szono o podjęcie roli arbitra w jaWejś co postawić. Nie musi też niszczyć swej 
spornej sprawie. Potem długo przema- władzy, boją sam sobie wybrał. Z kolei 
wiał, sypał przypowiastkami na niezliczo- władza, powiedzmy, posłowie na sejm, 
ne okazje, sięgał po argumenty z książek, radni szczebla lokalnego, urzędnicy pań- 
aż na stole w końcu zjawiała się butelka, stwowi jakże często wykazują całkowitą 
Jako uwieńczenie kompromisu. Okolica nieumiejętność korzystania z prerogatyw.
znowu żyła swym spokojnym trybem. 

Po rozejściu się w różne strony deirió-
kratycznej swobody, jednoczesnym do odegrania w zestawieniu z realnymi
wkroczeniu w etap dzikiego kapitalizmu -

To zupełnie co innego!
- kunie dobroilziejti... - odzywa się nieś

miało miody człowiek do pana Hieronima. 
Czy mógłbym pana... czyłty pan tak... to jest 
chętnie chciałl>ym...

Pan Hieronim:
-Ałeż owszem, może pan otrzymać.
- Jak to? Naprawdę?! - wybełkotał ura

dowany młodzieniec.
-Ałeż tak! Nie mam nic pizeciwko temu, 

żeby się pan ożenił z moją córką - odrzekł 
pan Hieronim z ptzychylną miną.

- Ałeż panie dobrodzieju, to nieporozu
mienie! Ja chciaiem tytko prosić pana o ’■ 
pożyczenie mi IU złotych...

Pan Hieronim zrywa się ze stołka, kła
dziena bokjajeczkę i mówi z oburzeniem:

- Wybacz pan, aie ja pana prawie nie 
znam!

„Kiilendurz gospodarczy 
na rok 1939”

skazani na sitko, przez któreodcedzaćsię ostatnio o równoległą deklarację, ocenę 
będzie tylko wypowiedzi jedynie słuszne? poszczególnych wydarzeń historycznych.

I tu nie można nie zahaczyć o jeszcze
jedną kwestię, która uwypukla się w mo
ralnym aspekcie kryzysu. Jest to brak sza
cunku dla drugiego człowieka - jako oso
bowości, z niewspółmiernym wyekspono
waniem własnego ego. Wiadomo, że to też

A przecież znehowanie ludzi, jak i całych 
narodów ocenia się na podłożu wartości 
uniwersalnych, które istnieją nicz.alcżnie 
od granic, chęci poszczególnych rządów i 
zysku jt! pozytywne btjdź negatywne oceny.

Rola mędrców, którzy pozjadali ws^stkie wynika z niechęci, a nawet pogardy do
rozumy, po prostujestdlawielu z nich nie “ ‘ ‘ ‘

Dzi.ś nie ma wybrtińców świata, tych łep- 
bierze się z naszej biedy, polegającej na szych. Są nieszczęśliwi: głusi i ślepi, poz- 
intelekiualnym ubóstwie, zezwierzęceniu bawieni serca - dlatego w wielu miejscach 
w pogoni za zyskiem. Psychologowie dzieje się krzywda.
twierdzą, że wewnętrzne przekonanie o Brak dystansu do spraw spornych z 
rzekomej wyższości takich osobników chęcią dominacji przy ich rozwiązaniu

możliwościami. W końcu nikt i nie wyma-

można wkalkulować do rutynowości roz- 
otoczenia. Stąd paskudne przekonanie: a grywek politycznych. Coraz bardziej jed- 
mi więcej się należy, bo jestem lepszy! nak przeraża dysta n.s dzielący mężów sta

nu od realnego życia, z jego bolączkami, 
otchłanią wszechogarniające} nędzy. W 
czasie, kiedy część społeczeństwa nie 
może zarobić na brzuch, tj. wykarmić sie

Nie zawsze, niestety, jeśli chodzi o
jak się mówi - nastąpiły liczne podziały, ga, żeby się znali na wszystkim. Decyden- stan posiadania, w grę wchodzi praca. 
Była to pierwsza oznaka szerokiej możli- tom brakuje świadomości, że będą rozli- Bardziej układy, znajomości, w naszych
wości wyboru. Podziały te jednakże do czani publicznie, w tym podawani krytyce.
dziś zachowały wojowniczy ton i, niestety. Gorączkowe reagowanie na każdą wy-
chęć dołożenia bliźniemu. Wciąż jakoś powiedź,odpieranie nawet najmniejszych

warunkach szczególnie w Cenie jest na
chalność. Ponadto po odejściu od przy-

nie da się też powstrzymać destrukcji, któ- zarzutów, autorytatywność sądów, może i
ra potrafiła dopełnić agonii upadającego świadczy o aktywnej postawie działacza, 
systemu, a przekształciła się w truciznę jednakoż zaświadcza i o jego kompetencji 
później. Jedyne i niezbite racje, rzec mo- i kompleksach. Brak tu dystansu - zarów- 
żna, sobiepaństwo obejmują wspólnym no do komplementów, jak i krytycznych

bie 1 swoje rodziny, mówienie o materii 
musowego kolektywizmu zaczął z'całą oderwanej lub pogrzebanej w przeszłość 
mocą rozkręcać się wypaczony indywi- ' ' " “
dualizm, lansowany na wątpliwych war
tościach i podejrzanych przykładach.

Brak odpowiedniego dystansu i spoj
rzenia na siebie z boku szkodzi wielu

jest tylko przejawem demagogii. Są to za
pewne uniki, i przy tym świadome, bo; jak 
nie po drodze jest zmotoryzowanemu z 
pieszym, tak bogaty biednego nie rozu-

mianownikiem wiele płaszczyzn działa
nia. Wciąż nie ma jakiejś nici porozumie-

ocen.
mie. 1 podziały społeczeństwa według za- 

sprawom. Po incydentach mogą przyjść możności niczym na pękniętej ścianie wi- •
Wtrącanie swoich trzech groszy nie pytania: czy warto było kruszyć kopie z. 

j_ ., - wielu tak błahych powodów? Tak jest.nia, a tym samym i dobrej woli pomiędzy ogranicza się do jakiejś jednej dziedziny, 
podstawowymi obozami -my i oni. lecz staje się zjawiskiem powszechniej-

My, 10 niby naród, jego najlepsi przed- , szym. Obserwujemy to również w niektó- swych rodzinnych doświadczeń, życia to- 
stawiciele. Oni - niby władza, rodzący się rych polskich mass mediach. Polityk czuje warzyskiego, również społecznego. Tak 
kapitaliści. My - to w sumie biedne po- się w obowiązku odpowiedzieć na wszy- jest, kiedy człowiek bezstronnie spojrzy 
spólstwo.ledwiewiążącykonieczkońcem stko, w Związku z czym cytowano jego ' ‘ "
lud w kryzysowym dołku, oni - rozjeżdża- nazwisko, wytracając niepotrzebnie ener- 
jący limuzynami na coraz droższej benzy- gię niezbędną do innych działań, w tym naprawdę tu chodzi? 
nie i wprowadzają^ do swego życia świa- parlamentarnych. Zachowują się podob- " ....
towe standardy. Niestety, raczej w sferze nie i niektórzy wszechwiedzący dzienni- 
materialnej. Bojużgrawtenisac^bilar- karze, doczepiający do wielu wypowiedzi 
da, nie mówiąc o ruletce, która już wkrót- swe komentarzyki (najczęściej wzorem nych decyzji bez określonego dystansu 
ce ruszy całą parą, kosztuje. ------- ■---------- ■------- ' ■ ................... ...

kiedy spojrzymy na siebie przez pryzmat

doczne są gołym okiem. Wiemy, że pogłę- 
biajijee się pęknięcia zagrażają całej bu
dowli, szczególnie gdy wznoszona jest ona 
z lekceważeniem podstawowych zasad 
proporcji i mocy spoiwa.

Felieton ten piszę przed papieską wi-
na debaty polityczne. Zapewne nie potrą- zytą na Litwę. W ocz'ckiwa'niu na Ojca 
fi on odpowiedzieć na pytanie: o co tak Świętego dużo się mówi o potrzebie uz-

Są sprawy jakby i dla większej części 
społeczeństwa oczywiste. Jednakże bar-
dzo wątpliwe są korzyści z podejmowa-

drowicnia moralnego, tolerancji i wyro
zumiałości. Na prawdziwe oczyszczenie 
można liczyć, jeśli też na człowieka spo
jrzy się inaczej - jako na największą war-

Niedobrze, że daliśmy się ponieść po- jakże daleko do wyważonej polemiki. - Bo 
chopnym ocenom w tworzeniu podzia- i nie ma z kim r twierdzą. Nie ma z kim 
łów, prawda zwykle bywa pośrodku. Na- rozmawiać, nie ma z kim przeprowadzać

.... , . , 1 tość, sprawiedliwie oceniając jego czyny i '
sowieckiej prasy bezosobowo), 'którym trzeźwej myśli, z rozdmuchaną kampanią trud. Bo czymże jest powtarzanie górno- 

........  : 1 :i.; r._ agitacyjną na korzyść jakiejś opcji, bez lotnych słów z nagminnym jednocześnie 
skonfrontowania z szerszą opinią, która ' ' '
przecież istnieje i poza granicami repu-

wywiadów... Czyż zabrakło ludzi, których bliki; Jako przykład można przytoczyć
warto posłuchać? Czyż nadal będziemy nieporozumienia z podejściem do trakta-

• tu litewsko-polskiego, rozbudowanego

łamaniem elementarnego kodeksu 
chrześcijańskiego - przykazań boskich? ' 

Oczyszczenie każdy rozpoczyna od 
siebie.

Tomasz Bończa
ZNAD WILII
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