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INFORMACJE
• 13 września premierzy trzech krajów bałtyckich Adolfas 

Śleźevićius, Valdis Birkavs, Mart Laar podpisali w Tallinie dekla
rację o bezpieczeństwie regionalnym. Zawarto też trójstronną 
umowę o wolnym handlu. • 14 września w Wilnie rozpoczęła swą 
działalność Narodowa Giełda Papierów Wartościowych. Doko
nano pierwszej transakcji na 1630 litów. • Przedstawiciele Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego musieli opuścić Litwę 
nie podpisując planowanego na 16 września memortandum w 
sprawie polityki gospodarczej z rządem Litwy, odraczając jego 
podpisanie do końca października - powiedział Romualdas Vi- 
śokavićius na konferencji prasowej 14 września. • 16 września 
obowiązki przewodniczącego Zarządu Banku Litewskiego, Ro- 
mualdasa Visokavićiusa oskarżonego o nadużycie służbowe, 
tymczasowo przejął Juozas Sinkevićius, jego dotychczasowy za
stępca. • 16 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej sie
dziby Konsulatu Generalnego RP w Wilnie. Konsulat przeniósł 
się z ulicy Ostrobramskiej na ul. Śvitrigailos 6/15. Kierownikiem 
konsulatu jest Dobiesław Rzemieniewski. • 16 września około 
60 ochotników ze Służby Ochrony Kraju kierowanych przez 
młodszego lejtnanta Jonasa Maskvytisa (m.in. poszukiwanego 
przez organy prawne) samowolnie opuściło miejsce stacjonowa
nia i ukryło się w podkowieńskich lasach zabierając ze sobą 133 
automaty Kałasznikowa. Buntownicy wysunęli żądania ekono
miczne, socjalne i polityczne. Chodziło m.in. o dymisję ministra 
ochrony kraju Audriusa Butkeviciusa, o wydanie broni i amunicji 
do domu. • 17 września po powrocie z Turcji minister ochrony 
kraju Audrius Butkevićius wydał rozkaz zbuntowanym ochotni
kom złożenia broni i powrotu na miejsce stacjonowania do godz. 
12.00 20 września. • 20 września Jonas Gećias, naczelnik sztabu 
Ochotniczej Służby Ochrony Kraju na znak protestu przeciwko 
wykorzystywaniu uwojskowionych struktur do politycznych roz
grywek złożył rezygnację na ręce ministra Audriusa ButkeviCiu- 
sa, który również to uczynił składając dymisję prezydentowi RL 
Algirdasowi Brazauskasowi. Prezydent dymisji nie przyjął. • W 
nocy 21 września powołana komisja sejmowa doszła do porozu
mienia ze zbuntowanymi żołnierzami, którzy 22 września wrócili 
do koszar oraz zwrócili broń. • 23 września w Litwie obchodzi 
się rocznicę holocaustu Żydów. • W Sejmie otwarto filię wileń
skiego wydziału „Żalgiris” Litewskiego Banku Oszczędności. • 
Romuald Mieczkowski został "podwójnym" laureatem konkursu 
literackiego "Powrotu do źródeł" (w dziedzinie prozy i poezji), 
który odbył się w Tarnowie w ramach Światowego Forum Prasy 
Polonijnej. • 13 września między Litewską TV i Francuskim 
Kanałem Międzynarodowym podpisano umowę o współpracy. 
Jest to umowa z trzecim już francuskim telewizyjnym partnerem. 
• Prokuratura Generalna postanowiła wydać wydzielone przez 
rząd RL jako „nadzwyczajne środki” 2 min 300 tys. litów na 
zakup 16 samochodów „Peugeot”. Dziennikarze doszukują się 
w tym kolejnego marnotrawstwa waluty. • Samorząd Wilna 
obiecał, że mieszkania będą ogrzewane wtedy, gdy trzy dni z 
rzędu temperatura powietrza będzie wynosiła średnio plus 5 
stopni. Za ogrzewanie normatywnego 1 m^ będzie się płacić 50 
ct., a za nadmetraż - 1 Lt. • Od 10 września znów zdrożały 
samochodowe numery rejestracyjne. Dla aut osobowych będą 
kosztowały 39,73 litów, motocykli oraz przyczep - 21,35 litów. • 
15 września Żydzi obchodzili nowy, 5754 rok.
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Światowe Forum Prasy Polonijnej - Tarnów '93
PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE TYLKO DLA DZIENNIKARZY

Dlaczego Tarnów? dacja Kultury Polskiej na Litwie im. J.Montwiłła, Polska 
Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Katolickie, Polska

sięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele prasy lo- dotarł z kierownictwa Związku Polaków, tym razem nic
kalne ireeiSńei/^Po^ Sej*" Szczerze mówiąc, przybyli

dziennikarze byli zdumieni takim składem. Podobnie i ja
T Vforum właśnie miało miejsce w Tarnowie, spodziewałem się osób profesjonalnie związanych z za- 
Jak czytamy w ulotce wdanej na tę okazję, wybór ten me chociażby więcej, aktywnych aulorow publi-

zdecydowały o mm żadnej strony wielo- wyk<>izyslali ntJi rodacy z Zachodu, przysyłając
letnie tradycje emi^acp mieszkańców Galicji, zdru^nej zas załatwiając Zaproszenia wyłącznie dla dzienni-
- olbr^mi dorobek repjonu tarnowskiego w zalesie or^a- > Ale oni sam pokrywali koszta akredytacji. Choć na 
nizacji sarnorządowychsrodowisk lokalnych i komunikacji wytłumaczenie dla takieco stanu rzeczy iest:

miało miejsce w Tarnowie?

społecznej w latach 1989-1993.
Organizatorzy stworzyli możliwość do wymiany doś

wiadczeń i nawiązania kontaktów przyjacielskich i bizne-
sowych, przedstawili potencjał ofert ekonomicznych i
kulturalnych, zadbali o bogaty program pobytu - z jed
nodniowym wyjazdem do bakowa, a przede wszystkim

dobrą sprawę wytłumaczenie dla takiego stanu rzeczy jest: 
otóż każdy przecież jest potencjalnym redaktorem bądź 
wydawcą, a wielu działaczy nosi się z wydaniem własnych
tytułów. Prawdopodobnie niebawem otrzymamy co
najmniej jeden nowy kolejnego polskiego pisma. Ze 
Wschodu - również z Białorusi i Ukrainy było niewielu 
redaktorów, bo i pism tam mało, a te, które się ukazują, 
są robione, niestety, skromnymi siłami, i najczęściej w 
Polsce. Pod tym względem Polacy na Litwie mają najle
piej, posiadają najwięcej prasy niezależnej.

poznaniem przepięknych okolic Tarnowa. Nie zabrakło 
imprez kulturalnych - uczestnicy forum byli obecni na 
premierze teatralnej, na VI Tarnowskiej Paradzie Kon
nej, która uwieńczyła się podziwianiem ogni sztucznych 
przy użyciu nowoczesnych środków pirotechnicznych. 
Słowem, działo się wiele, a w dodatku forum sprzyjała 
cudowna pogoda z łagodnym początkiem jesieni, jaka się spodarze przedstawili oferty ze swego regionu" Choć były 
zdarza na południu Polski. one skierowane głównie na Zachód, to już są brane pod

Obrady
Dotyczyły różnych zagadnień. Przede wszystkim go-

Nasi na Forum
Z Litwy przybyło 11 osób, jeszcze 7 nie d^echało. 

Dziennikarze okazali się w mniejszości, tylko 5 osób z 
obecnych tu czynnie działa w dziennikarstwie. Reprezen
towali oni „Kurier Wileński”, „Magazyn Wileński”, „Na
szą Gazetę”, parafialne pismo „Spotkania” oraz „Znad 
Wilii”. Zaproszeń nie otrzymali dziennikarze radiowi i 
telewizyjni. Swych przedstawicieli na forum mieli: Fun-

> JJ'

erowane głównie na zSachód, to juz są brane pod 
uwagę możliwo^i oraz zapotrzebowanie Wschodu. O 
Eotrzebie współpracy mówili wicepremier RP Paweł 

ączkoWski (przy otwarciu forum), wojewoda tarnowski 
Jerzy Orzeł, wiceminister kultury i sztuki MichałJagiełło, 
przedstawiciele władz i ludzie ze świata biznesu i pro-

otwarciu forum), wojewoda tarnowski 
linister kultury i sztuki MichałJagiełło,

aukcji. Do spraw prasowych nawiązała sekcja poświęcona 
organizacji, źródłom finansowania oraz metodyce pracy

Dokończenie na s. 2
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Z myślą o tych, do których
nie dociera polskie słowo

Obokprenumeraty przeznaczam £ 5 na Pun- 
dusz im. Prezydenta E.Raczyńskiego, chcąc za- 

atywę, dzięki której „ /.nad Wilii" d<sUić inicjatywę, dzięki której „ '/nad Wilii" docie
ra do tych Rodaków, których tragiczny lo.s skazał

mcie z dala od Ojc^zny, w różnych zakąt
kach Rosji Przy okazji chcę poinformować o
na

Rosji Przy okazji chcę poinfc............  ., 
■)wym zjeździć wychowurików szkółjunac-' światowym zjeździć wychowań.

kich i wojskowych (w i. 1942-1948) - dziewcząt 
i chłopców uratowanych z rozlefjych obszarów 
Rosji, a pochodzących najczęściej właśnie z
byłych Kresów. 'Ten zjazd, na którym obchodzo
no '/Joty Jubileusz, odb^ się w l.ondynie. Na
wiązując do tamtej trudni'wiązując do tamtej trudnej przeszłości często z 
największtf troską myśli^ o tych, którzy na ob
czyźnie musieli pozostać do dziś, do których nie 
dociera polskie słowo.

Waleriii Sawicka
Ix>ndyn, Wielka Brytania

Wychodzenie poza 
wła,sne opłotki...

IL'„Z/7rt</ Wilii" (nr TII9.I) ukazał się wy
wiad z panem Hronisławem Makowskim. Na 
początku swojej wypowiedzi wprowadził on czy
telnika H’ błąd, /.licytuję te słowa:

„ Tak brzmi moje nazwisko urzędowo (tj. 
Rronisław Makowski) h’ Polsce, inaczej niż na 
Litwie, nie działa ustawa regulująca zasady pi
sowni nazwisk. Wy zmieniacie nazwisko i nie 
martwicie się o dalsze sprawy, u na.s natomiast 
przyjęło okólnik ministerstwa wobec urzędnika, 
kloty ma prawo decydować, w jakich sytuacjach 
nazwisko można zmienić i dość dowolnie to się 
interpretuje. Oczywiście, udowodnię, że jestem 
Makatiskas i iv Warszawie nie będę miał proble
mów ".

W Polsce „nie działa" ustawa regulująca
zasady pisowni nazwisk z tej prostej przyczyny, że 
jej nie ma. W tiybie ustawowym regulowane są 
takie problemy, które są istotne w danym kraju.
Problem pisanipitania nazwisk w Polsce nie został
dotąd uznany za ważny. Sprany mniej ważne
regulują akty prawne niższego rzędu. Dla przy
kładu można podać, że np. w Anglii do dzi.ś nie 
ma ustawy o korupcji, ani o jiornograjii, a za te
przestępstwa skazuje się winnych od paru wie
ków.

W tym miejscu chcialbym zapylać p. Ma
kowskiego, czy istnienie ustawy można uważać 
za coś pozytywnego, skoro jej się nie przestrzega'! 
Otćtż pański interlokutor składając wniosek o
paszport napisał swoje nazwisko
polskim, urzędnik zaś w dokumencie dodał mu

M’ brzmieniu

końcówkę -auskas; żona interlokutora również 
we wniosku podała brzmienie w języku polskim.
urzędnik zas dodał końcówkę -aja. Można z lego 
wysnuć dodatkowy wniosek, że dokumenty te nie 
były spoiządzane przez tego samego urzędnika.

Dziwi mnie natomiast, że p. Makowski - 
człowiek utytułowany naukowo, nie potraji 
odróżnić (a może nie chce ?) zmiany nazwiska od 
zapisu w dokumencie w brzmieniu i pisowni
określonego języka (podkr. T.P.). Na Perkuna! 
przecież tu nie chodzi o zmianę nazwiska!

Otóż zmiana nazwiska zachodziłaby wtedy.
gdyby pan Karszim zechciał zmienić je np. na 
Ttaszymski. W takim wypadku konieczny byłby
przewód' sądowy.

Należy więc zauważyć, że zapisu nazwiska te 
brzmieniu i pisowni litewskiej dokonuje się w 
tiybie decyzji administracyjnej.

1'wierdzenie pana Makowskiego, osoby-jak 
wynika z wypowiedzi - dobrze ustosunkowanej, 
H’ innych sprawach może mieć wielkie znacze-spi 

IKtinie, ale akurat nie w tej. Okólnika Ministra
Spraw Wewnętrznych nie może urzędnik inter
pretować tak dowolnie, jak czyni to p. Makow-
skL Przesądza o tym konkluzja wspomnianego 
okólnika, że „nie można także wykluczyć przy-
padków, w których imię i nazwisko nie będzie 
wynikiem wpisu dokonanego w akcie stanu cy
wilnego, ale osoba zainteresowana określi swoją 
przynależność narodową jako litewską. Wów-
czas przed wydaniem decyzji administracyjnej 
należy odebrać od strony stosowne oświadcze-
nie".

W największym skupisku ludności litewskiej 
województwa suwalskiego wnioski takie wpły- 

’iy tylko do Urzędu Rejonowego w Sejnachnę\ w
sprawie zapisu nazwiska w brzmieniu htewskim
-12, zaś w sprawie zapisu imienia - 7. Wszystkie 
wnioski załatwione zostały pozytywnie.

Sposób przedstawienia tego problemu, jaki 
obrał p. Makowski jest raczej wprowadzaniem 
ludzi w opłotki... Na koniec warto zauważyć, że 
od dawien dawna są w Polsce w użyciu nazwiskatci w Polsce H’ użyciu nazwiska 

skie, rzadziej francuskie, an- 
fielskie itd. w brzmieniu iw pisowni tych języków 

ez jakichkolwiek unormowań prawnych.

niemieckie i rosyjsi
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Tadeusz Pardej, Pisz, Polska

ZNAD WILII 
1993.09.26 -10.02
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wydawnictw. Ale do fachowej rozmowy raczej nie doszło, gdyż
wiele wystąpień, owszem czasami wzruszających, mogło być 
ilustracją do powiedzonka Jeden do Sasa, drugi - do łasa.
Aczkolwiek przez działacz były poruszane słuszne i ważne 
zagadnienia, to ich mnogość i różnorodność faktycznie rozsa-
d7.ała konkrety i rozmowy,sprowadzała na sentymentalne ma
nowce. Wielu mówców swe wystąpienia potraktowało bardzo 
dowolnie. Próbowano analizować więc sytuację w szkolnict-
wie, mówiono o trudnej odbudowie kościołów w wyzwolonych 
krajach, podano krytyce... polski rząd w kwestiach wschódnich 
(do tego co niektórzy usiłowali wnieść elementy kampanii 
przcd^borczej do Sejmu i Senatu RP), oceniono... pracę 
polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie i Litwie! 
wielowątkowe i subiektywne wystąpienia, w tym narzekania i 
prośby nic pozwoliły ukierunkować rozmowy na tematy, które 
by dziennikarze chcieli poruszyć z większym pożytkiem dlaby dziennikarze chcieli poruszyć z większym pożytkiem dla 
siebie. Ale i te wystąpienia mogły być jednalc pouczające. 
Zawód dziennikarza ma to bowiem do siebie, że jest przydatny 
w każdej sytuacji. I różni się od innych tym, że o ile, powiedz
my, trudno by było fiokowi uczestnicjtyć w konferencji memy, trudno by było fiokowi uczcstnicwć w konferencji me
dycznej czy prawniczej, to dziennikarz dociera na różne spot
kania z obowiązku kronikarskiego. Nie brakło więc czasu na
wywiady, przygotowanie reporta^ i różnych publikacji, co też 
wkalkulowali w swe zamierzenia organizatorzy.

Oferty
Było ich niemało. Od możliwości w ciągu pięciu minut 

podjęcia z konta dzięki ame^kańskiej firmie bankowej dowol
nej sumy z dowolnego miejsca - po propozycje współpracy z 

/ażnymi partnerami. Twardy język wolnorynkowej gospo-poważnymi partnerami. Twardy język wolnorynkowej go^i 
darki, jak tez trudności wynikające z tego, iż pr^byli do Tajak tez trudności wynikające z tego, iz pr^byli do Tar
nowa ludzie, których nic stać ńa zakup specjalistycznej pro
dukcji, nic posiadający pełnomocnictw do prowadzenia per-
traktacji handlowych, sjtrawiły, 
były „grzecznościowe”. Pod wz

', ze rozmowy w dużym stopniu 
Jem konkretów najciekawbyły „grzecznościowe”. Pod względem konkretów najciekaw

szy był dzień, kiedy to pracowano w 6 zespołach. Najwięcej 
chętnych było.w grupie, gdzie zaprezentowano oferty gospo-
darczc wybranych firm województwa tarnowskiego, włącznie z 
Browarem „Okocim”, który wchodził do programu zwiedza-
nia wraz z degustacją świetnego markowego piwa. Browar był 
jednym z oficjalnych i bogatszych sponsorów forum.

Kuluaiy
Są szczególnym miejscem każdej imprezy. Ta nie była wy-, 

jąlkiem. Właśnie wiele ciekawych dyskusji odbywało się pod-

I
Ii

i 1^1

Tarnów. Rynek. l’ot. Archiwum

XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
POETYCKI im. Jana Śpiewaka

Urząd Miejski w Świdwinie - gt. organizator
oraz:

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
‘ " ■ ” la im. J.Lelewela w KoszalinieWojewódzka Biblioteka Publiczki 

Swidwiński (Mrodek Kultury w Sv..... . ................... —_____ .. Jwidwinje
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie

Założenia regulaminowe: .
Celem konkursu jest popularyzacja młodej twórczości, rozbudza

nie talentów oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i 
konfrontacji.

*

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie poeci nie zrzeszeni w 
Związku Literatów l\ilskich lub Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i 
poeci nie spełniający warunków kwalifikujących ich do przyjęcia 
szeregi ZLP lub SPl’ - niezależnie od miejsca zamieszkania.
poeci nie w

Na Konkurs należy przesyłać utwory, które dotąd nie były publiko
wane i nagradz.ane na konkursach poetyckich.

♦

Utwory o tematyce dowolnej - poemat, cykl wierszy (minimum 5 
utworów) należy nadsyłać w 4 egzemplarzach do 20 października 1993
roku na adres:

Świdwińsid Ośrodek Kultury 
78-300 Świdwin - Zamek 
ul. Niedziałkowskiego 17 

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”
Każdy utwór winien być oznaczony godłem, to samo godło powin

no występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z nazwi
skiem i adresem autora.

Oceny nadesłanych prac dokona Jury, w skład którego wejdą 
krytycy i poeci oraz przedstawiciele organizatorów.

Organizatorzy me zwracają prac nadesłanych na Konkurs.Organizatorzy me zwracają prac nadesłanych na Konkurs.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- Nagroda Główna „Złoty Klucz^’ i Tytuł Honorowego Obywatela 

Zamku Swidwińskiego - 3.0(W.000 zł oraz
- trzy wyróżnienia I stopnia po -1.500.000 zł
- sześć wyróżnień II stopnia po -1.000.000 zł
- nagrodę publiczności -1.500.000 zł

Utwore zakwalifikowane do nagród i wyróżnień ' ___ , _ LL.i
Turnieju Jednego Wiersza, któiy odbędzie się podczas imprezy finało- 

j ., jęgj ZamKu w Świdwinie.

wezmą udział w

wej konkursu w listopadzie_________________ _ ___ ___ _
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zaproszeni 

do Świdwina na koszt organizatorów. >
Marian Wiszniewski, 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

ŚWIAWWE FORUM PRASY POLONIJNEJ

czas „nocnych rodaków rozmów”. Tu twor^ły się grupki według 
zainteresowań. Dziennikarze z różnych krajów mogli bezpośred
nio, w swoim gronie wymienić zdania, porozmawiać - - ------
jące ich tematy „na pełnych obrotacn”, bez długich wstępów, 
dalekich dygresji. Los sprawił, że po latach spotkałem przyjaciół 
ze studiów. Tak się złożyło, że w rtónych, odleg’ 
redagiyemy polskie pisma: Bożena
ską”, Staszek Panteluk - „Dziennik Kijowski”, ja zaś - „Znad 
Wilii”.

na interesu-

dalekich
óżnych, odległych* stronach 
Rafalska - „Gazetę Lwow-

Atmosfera
Ogólnie była dobra, choć pomiędzy poszczególnymi 
ni forum momentami „kontrowersyjna”. Wsumie c

uczestni-
kami forum momentami „kontrowersyjna”, w sumie ciepła, zaś 
ze strony organizatorów serdeczna i jpełna zrozumienia. Wiele 
przyczynił się, żeby tak było szef komitetu organizacyjnego forum 
Stanisław Lis, pełniący funkcję dyrektora Wojewódzkiego Oś
rodka Kultury w Tarnowie. Przebiegiem przedsięwzięcia na 
bieżąco interesowała się wicewojewoda Kjystyna Broda. Szcze
gólnie sympatyczne były imprezy towarzyszące, składające się na
program kulturalny. Do integracji przyczynił się wspomniany 
wyjazd do Krakowa i spotkanie z gospodarzami oraz aziennika-
rzami podwawelskiego grodu w Domu „Pod gruszką”. Uczestni
cy forum mieli okazję dotrzeć do Kąśnej Dolnej, zwiedzić tam 
dworek Ignacego Jana Paderewskiego, wysłuchać koncertu. W
„piknikowy” nastrój i^rowadziły inne wjazdy w teren z pięk
nym pejzażem Ziemi Tarnowskiej. Atmosferę forum usiłowało 
odtworzyć codziennie wydawane w ilości 3300 egzemplarzy 
okazję pismo „Wici polonijne”. Nawet pewne nieścisłość 

■ :ów” tego biuletynu, któryprzesłaniają „smaczki
mował również i o sprawach „zakulisowych”.

na tę
icisłości nie

na bieżąco infor-

Wnioski
Oczywiście są różne, jak różny był skład uczestników forum. 

Większość, przede wszystkim działać^, jest za tym, żeby przed
sięwzięcie kontynuować w przyszłości. Powołany został nawet w
tym celu komitet organizacyjny z przedstawiciefi różnych krajów. 
Choć z Tarnowa wywiozłem wiele doświadczeń i korzyści, oso-
biście mam wątpliwości co do celowości spotkań o takiej formu
le. Wołałbym, a z tym zgadzali się również niektórzy „najbardziej
zapracowani” dziennikarze, żeby przyszłe konferencje miały bar
dziej sprecyzowany ceł. Żeby to były spotkania nie tylko towa- 

ikie, lecz i bardziej zawodowe, z podejściem „warsztatowym”.rzysfcie, lecz i bardziej zawodowe, z podejściem „warsztatowym”. 
Spięte w czasie, a więc i krótsze, mniej kosztowne dla Kraju, bez
względu na hojność sponsorów. Oczywiście, niektórym ludziom 
ze Wschodu, imponują wciąż hotele, koktajle, pewien rozmach, 
ale w sumie nie to najważniejsze. Kłaniając się placówkom, które 
objęły patronatem imprezę, wsparły finansowo, licznym firmom
- sponsorom, dzięki którym udało się zebrać ponad miliard zło
tych, nie w sposób przy snuciu wniosków opędzić się myśli co dotych, nie w sposób przy snuciu wniosków opędzić się myśli co do 
ostatecznych efektów takiego przedsięwzięcia. Zapytać: a co 
dalej ? Wszak wielu kolegów działających bezpośrednio w prasie, 
wracało zatroskanych myślą, jak podreperować marne wyposaże
nie techniczne swych redakcji, przebrnąć przez ciemnogród wa
runków wydawniczych.

A jednak wracało się z nadzieją - nie tyle, że otrzyma się
pomoc (najwięcej sami sobie możemy pomóc), ale że w Macierzy 
niektóre tytuły traktuje się jako partnerów. W tym „Znad Wilii ,
co nas szczególnie cieszy.

Romuald Mieczkowski

NIE ZWLEKAJ ANI CHWILI,
ZAPRENUMERUJ „ZNAD WILIIw

Czytelnicy na Litwie mogą zaprenumerować nasze pismo w urzę-
dach pocztowych.

Czytelników z byłych republik Związku Sowieckiego w tej sprawie 
prosimy o kontakt z redakcją.

Prenumeratę w Polsce załatwia się poprzez wpłatę 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 300 tys.zł, półrocznd - 

150 tys.zł. Prosimy w dopisku wskazać, że na prenumeratę oraz zawiado
mić o tym redakcję.

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

c/o Neal Ascherson, account Nr 70127116,
Barclay’s Bank, 146 City Road,
London E.C.1, Great Britain,
zawiadamiając jednocześnie o tym redakcję „Znad Wilii”:
2001 Yilnius, Isganytojo 2/4, Lithuania
Cena roczna prenumeraty wynosi 44 USD lub i 28. Pismo można 

zaabonować na dowolny okres. Przypominamy, że Ctytelnicy na Zacho
dzie prenumerując nasz dwutygodnik przyczyniają się do zmniejszenia 
kosztów dostarczania go dla Czjrtelników na Wschodzie.

Na wymienione konta można też wpłacać gotówkę na Fundusz 
im.Prezydenta E.Raczyńskiego z poinformowaniem o tym redakcji.

Dwutygodnik „Znad Wilii” ukazuje się od 1989 roku. Było to pier
wsze niezależne pismo polskie na terenie Litwy. Jego nakład wynosi około
10 tys. egzemplarzy. Pismo jest kolportowane nie tylko na Litwie, znaczna 
część nakładu trafia do Polski. Listy z poczty redakcyjnej świadczą, iż 
naszych Czytelników interesuje szeroki wachlarz zagadnień, dlatego pi
smo trafia do różnych środowisk. Coraz częściej sięgają po nie biznesme
ni, coraz większy więc wydźwięk i efekt podkują reklamy zamieszczane 
na łamach czasopisma. Podając cennik usług 
niku i oczekując na oferty od Państwa, przypc
to solidny partner.

pcscLiy 
wachta

podkują reklamy 
usług reklamowych w dwutygod- 
przypominamy, ze „Znad Wilii” -

Cennik reklam w dwutygodniku
na Litwie:

1 cm kw. reklamy - 2 It, w ogłoszeniach drobnych -1 It; 
l/arSlrony (550 cm kw.) -1100 It;
1 strona (1100 cm kw.) - 2200 It;

w Polsce:
1 cm kw. reklamy -10 tys. zł, w ogłoszeniach drobnych - 5 tys. zł; 
1/2 strony (550 cm kw.) - 3 min zł;
1 strona (1100 cm kw.) - 5 min zł.
Przy jKiwtórce - zniżka 15% za pierwsze i 10% za każde kolejne. 
Na pierwszej stronie reklam nie zamieszczamy.



t

BUDOWANIE Z hs. Is^darem SadawsMtn proboszcżetn 
rozmawia Wojciech Piotrowicz

Jutrzejsza Litwa i Polska będą się har
monijnie rozwijać, jeśli wy^ jako dzieci Koś
cioła, w waszym życiu indywidualnym i 
wspólnotowym będziecie czerpali światło z 
mądrości Ewangelii Jeśli bę^iecie zawsze
umieli odważnie i niezłomnie naśladować
Chrystusa, który wedle Jego własnych słów 
jest drogą i prawdą^ i życiem (J14,6).

Z przemówienia Ojca Św. podczas spotkania 
ze spc4ecznością polską w Kościele Św. Ducha 
w Wilnie W zeszłym' roku, gdy przyjechałem, 

, ustaliliśmy z architektami, władzami du-
- Ksiądz przybył zza oceanu, na puste chownymi, co będzie budowane, jak ra- 

miejsce, a teraz w dzielnicy wileńskiej g^ąć. Po czym znów wróciłem do Kanady, 
Łazdinaj rośnie budowla, modlą się obok g tym roku na wiosm ‘ ‘
ludzie. Jakie drogi ksiądz przeszedł?

- Urodziłem się w Polsce, w rodzinie

I

I

mieszanej, polsko-litewskiej i od urodzę- njacu. Od tego 
nia znam język polski i litewski. Studio- 
wałem i pracowałem w Polsce. Dopiero 8 
lat temu wyemigrowałem do Kanady na 
zaproszenie księży litewskich. Ponieważ 
na wychodźstwie Litwini utworzyli wiele 
parafii, kościołów, centra litewskie pobu
dowali, a księża starzeją się, wymierają, to 
niektóre kościoły zmuszeni są po prostu

księży 
twie Li

- Ludzie przyjęli z ogromną radością,
. . . -. • wzruszeniem. Byłem sam az do lipca.

zamykać. Bardzo mnie proszono, abym py odbywały się codzienne osobne nabo- 
pomógł, więc wyjechałem i prowadziłem żeństwa majowe w językach polskim i li- 
duszpasterstwo wśród Litwinów będąc w tewskim. W czerwcu wiele ludzi zbierało
Montrealu przy kościele św. Kazimierza, 
również w i ........ ’ ’ " • ■ •parafii Matki Boskiej Ostro
bramskiej. Zresztą odwiedzałem litew
skie ośrodki w całej Kanadzie: w Yancou- 
ver, Edmonton, Calgaiy. _____________ ________ „

Dwa lata temu przyjechałem na Litwę, chFódniejszy czas^śędziemy się modlili w 
zęby po prostu zobaczyć, bo przedtem dwóch szkołach: mamy umowy ze szkołą 
nigdy tu me byłem, a pracowałem przeciez

Tomasz Szczepański

Sformułowany powyżej temat zawiera 
pewną dwuznaczność - komunizm został 
tu potraktowany jako ideowa alternatywa 
swojego adwersarza, podczas gdy co 
najmniej na przestrzeni ostatniego poko- ^zyskują
lenia np. w Polsce był on traktowany Zjednoczony , ....
wyłącznie jako zjawisko polityczne, nie dzynarodówki iwnika, ze to nie reanimo- 
ideowe. Nie potrzebował więc ideowej al- wany marksizm będzie tą ideologią, któraideowe. Nie potrzebował więc ideowej al
ternatywy, bo sam nią nie był dla nikogo - 
ani dla jego przeciwników, ani wyznaw- Pozwolę sobie podsumować to pewną 
ców. Brzuchaty aparatczyk „awangardy 9sobistą uwagą. Hlkanaście lat temu, w 
proletariatu” był problemem politycz- młodych lewicowych stu-
nym, ale nikt go nie traktował poważnie dentów zorganizowała w warszawskim 
jako problemu intelektualnego. klubie „Sigma” wystawę pt. „Lenin ina-

Komunizm jako rodzaj^świeckiej wia- czej mającą pokarać, ze tak w ogóle to 
ry (zapożyczając się u ojca Bocheńskiego) Lpuin był dobry, tylko jego idee wypaczyli 
taką propozycją byłw istocie, obecnie jed- biurokraci - stalimśa. Wyłożono Ttsięgę 
nak nie wdaje się być takim problemem, pamiątkową, do której wpisywali się 
Jeśli już, to wyłącznie przez swoje skutki zwiedzający i oto ktoś podsumował wysta-

ry (zapożyczając się u ojca Bocheńskiego) 
taką propozygą był w istocie, obecnie jed-

Jeśli już, to vtyłącznie pi 
społeczne, a nie jakąś mniemaną atrak-
cyjność marksistowskiego przesłania. 
Przynajmniej dziś komunizm zagroże-Przynajmniej dziś komunizm zagroże
niem nie jest dla tych ludów, które go 
doświadczyły.

Nie jest wszakże pewne, czy możemy 
siedzieć to o najbliższej przyszłości, apowiedzieć to o najbliższej przyszłości, a 

to z powodu otwarcia przez upadek ko znyc.. — - , ,
doktrynę wyższości własnego narodu nad 

uv„.vu. z.«wz.,v, x.v innymi, pogardy dla innych, tą rzekomą
trzebowanie na historiozofię, tłumaczącą wyższością motywowaną, czyli nacjona- 
X ------- . j --------------- ■ hzm w znaczeniu szowinizmu.

munizmu pustego miejsca na ideologię. 
Można bowiem założyć, że istnieje zapo- 

świat (dającą cel dziejom), a zarazem nie 
I drugie znaczenie - nacjonalizm jako 

uznanie, że naród jest podstawową war- 
...... ......................   tością polityczną, organizującą życie połi- 

knięci na transcendencję. Jednym słowem tyczne (co nie wyUucza prymatu innych

odwołmącą się do koncepcji fidelistycz- 
nych. Zawsze będą istnieli ludzie potrze
bujący historiozoficznej wizji, ale zam- 

potrzebujący religii bez Boga - a czymś wartości w innej płaszczyźnie, np. religij- 
takim był przecież komunizm, traktowa- nei, zakłada jedynie pewną autonomię 
“■ '"Lc ilcclc'™. c polityki). Nawiasem mówiąc, tak rozu-
na nowych komunistów (mam tu na myśii miany nacjonalizm traci charakter dok-
ny jako ideologia. Może więc materiałem 

typy bardziej w stylu R.Luxemburg czy 
L.Trockiego niż E.Gierka) są tacy ludzie,
a nie mieszcracy się 

'istości?
w

rzec:rzcczvwLu.,w^«.^*.
Wydaje się, że pomimo niewątpliwego rozwiązania polityczne, np., bardziej 

zapotrzebowania na nową ideologię opo- jali^czne czy bardziej lyhkowe itp. 
zycyjną w stosunku do wartości świata Taka postawa jest właściwa ’a" ną w stosunku do wartości świata l aKa postawa jest wtasciwa narodom 

odniego (demokracji, kapitalizmu, środkowoeuropejskim, wraz z ich prze- 
rządów prawa opartego na rzymskim) ciwstawieniem narodu i państwa. Jest ona 
bezzasadne są wyrażane obawy, ze będzie postawą polityczną, co szczególnie wi

nią komunizm. Przede wszystkim dlate- docznie pokarał rozjwd ponadnarodo- 
go, że puste miejsce po komunizmie za- wych państw Europy Sr.-wsch. (ZSRR, 
czyna się już zapełniać i to, co je zapełnia Czechosłowacja, Jugosławia) ufundowa
nie jest komunizmem. Rolę taką pełni np. nych na przekreśleniu interesów nąrodo- 
„New Ąge” i sekty religijne spoza tego wych ich niegdysiejszych części składo- 
nurtu. Wszystkie one stanowią opozycję wych, jest także elementem kultury tego 
wobec cywilizacji zachodniej, rozumianej regionu. Zjawiskiem z dziedziny kultury
jako kapitalizm, demokracja i prawo jest przecież przekonanie o prymacie 
rzymskie. Są one - przynajmniej w dekla- obowiązków wobec narodu (różnie defi- 
racji - często indywidualistyczne, podczas .niowanego) nad obowiązkami wobec ro; 
gdy komunizm był kolektywizmem. Czę- dżiny („Konrad Wallenrod”, to do dzisiaj 
sto odrzucające racjonalizm (nieracjona- pol^a lektura szkolna).
listyczna jest także moda na „poprawność i,-, a

polityczną”), podczas gdy komunizm 
chciał być "naukowy", a w państwach gdzie 
rządził, cenzura stała także na straży jego 
naukowości. Wreszcie komunizm był 
apologią społeczeństwa przemysłowego.

Upraszczając sprawę - z faktu, że zwo
lenników zyskuje np. Swami Prabhupada„.. zyskuje np. Swami Prabhupada 

'ódca rucnu Hare Kriszna) czyToś-
, można wyciągnąć wiele nie-

! -A . - .IŁ /

w duszpasterstwie litewskim. Wtedy litewską nr 40, ze szkolą, w której istnieją
stwierdziłem, że tu też potrzeba ks^ży, polskie klasy nr 36.
nawet bardziej niż na Zachodzie. Tam ■ -Spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. To
ośrodki małe, a świeccy wykazują większą 
aktywność. A tu - ogromne pole do pracy. 
Dowiedziałem się, że jest utworzona w 
Wilnie parafia pod wezwaniem Jana Bo
sko, lecz nie ma komu nią zająć się, zor
ganizować. Był tylko plac wyznaczony i 
stworzony projekt kościoła.

W zeszłym

iosnę przybyłem z kon- 
kretńą myślą pracy. Po Wielkanócy w 
pierwszą niedzielę poświęciliśmy kr^ż na 

_ > czasu rozpoczęty 
dzienne msze^św. pod gołjnn niebi 

się co-
lem pod

zyżem i również porobiono wykopy, ru
szyła budowa. Obecnie jest budowana ka
plica i plebania.

- Jak parafianie przyjęli tę dla nich 
nową możliwość?

-Ludzie 

się na nabożeństwa do Serca Jezusowego.
A w lipcu przybył drugi ksiądz. Ludzi na
dal sporo. Prac^osuwają się dość szybko 
przy budowie. Ćnciałoby się jeszcze prę
dzej, żeby na zimę już mieć dach. Teraz w 

posuwają się dość szybko 
Ćnciałoby się jeszcze prę-

Uniwersjalizm jako alternatywa 
komunizmu i nacjonalizmu

pokojących wniosków, ale z samego faktu 
ze wy^skują oni, a nie - powiedzmy - 

" Sekretariat Czwartej Mię- 

zajmie miejsce starego systemu.

wę zdaniem: Ten trup]uż nie zatańczy czar
dasza. Ta konstatacja jest dziś aktualna 
także dla całego marksizmu.

Drugim członem przywołanej tu opo
zycji jest nacjonalizm i znów sprecyzujmy, 
co się rozumie pod tym pojei-----

Spotyka się je często w di 
żnycn ze sobą znaczeniach. To jest jako 

!Ciem.
twóch rozbie-

tryny politycznej, stając się czymś więcej_- 
postawą duchową. Bo w ramach filozofii 1) są tacy ludzie, postawą duchową. Bo w ramach filozofii 

kapitalistycznej prymatu interesu narodowego w bycie 
społecznym mieszczą się różne konkretne

soc-

obowiązków wobec narodu (różnie defi-

Treść takiego nacjonalizmu zależy od 
definicji narodu. Przyjęcie definicji rasi
stowskiej rodzi skutki destruktywne i 
wszystkim znane, tak że zbędne jest roz
wodzenie się nad nimi. Warto zaznaczyć, 
że przyjęcie definicji zachodnioeuropej
skiej, tzn. utożsamiającej narodowość z 
obywatelstwem umożliwiłoby narodowi 
dominującemu w państwie asymilację 

, mniejszpści poprzez roztopiępiefjej
t 1 ii i}. L

wydarzenie, którego znaczenie będzie 
wciąż rozważane. Co znamiennego by tu 
wymienił ksiądz?

- Papież Jan Paweł II już wyrażając 
chęć przyjazdu na Litwę na uroczystości 
jubileuszowe 500-lecia Chrztu Litwy dał 
wyraz głębokiego szacunku dla tego kra
ju. Znamienne, że Watykan nigdy nie uz
nał inkorporacji Litwy do ZSRR. W Wa
tykanie modlono się o wolność Litwie, a 
gości stąd papież osobiście witał po litew
sku. To me byty tylko gesty. Papież dał 
słowo, że odwiedzi inne tereny na 
Wschodzie tylko po tym, kiedy będą spe
łnione warunki do odwiedzenia katoli
ków na Litwie. A miał przecież już przed
tem zaproszenie do Moskwy, z którego 
nie skorzystał. Pielgrzymkę do Wolnej 
Litwy niejako proroczo przewidział i sam 
tę wolno& jak mógł przybliżał.

Pielgrzymka papieża oprócz wszelkich 
innych wartości, jakie wniosła w życie 
mieszkańców Litwy ma i tę, że rozprasza 
nieufność jednych względem innych, uczy 
jak być tolerancyjnymi dla innych narodo

1wości, religii, uczy tolerancji wzajemnej 
szacunku. Uczy być wyrozumiafymi dla 
dziejów, uczy odnowy duchowej na dziś i 
w przyszłości. Uczy budować prawdziwą 
chrześcijańską wspólnotę osadzoną w 
kulturze chrześcijańskiej Zachodu, bo chrześcijańskiej 

t kilka wieków b'tam przez kilka wieków byliśmy, a teraz 
doświadczeni losem, o cierpienie mą
drzejsi wracamy.

nie Litwini w nimi właś

odrębności w magmie wspólnego obywa
telstwa. Polacy na Litwie chciefiby zostać 
Polakami - obywatelami Litwy, a nie jedy
nie Litwinami polskojęzycznymi, podob
nie Litwini w Polsce cnćą być nimi właś
nie, nie zaś litewskojęzycznymi Polakami. 
Kiedy Cćausescu ogłosił, ze w Rumunii 
nie ma Węgrów, a są tylko węgierskoję- 
zyczni Rumuni, wywołało to protesty Wę
grów.

A zatem jaki uniwersjalizm? Wydaje 
się, że warunkiem koniecznym musi być 
respektowanie przez każdą propozygę 
polityczną narodowych interesów tych, do 
których jest skierowaija. Wynika to z fak
tu, że narody Europy Środkowej chcą po
zostać sobą, odrzucając zarówno infer- 
nacjonalizm komunistyczny, jak i liberal
ną jego postać. W sferze polityki przeja
wiło się to w formie oporu zarówno prze- 

przez każdą propozydę 
(dowych interesów tych, do

wiło się to w formie oporu zarówno prze
ciw dominacji Moskwy, jak i przeciwTcon- 
cepcji twor^cej z nich prowincje rządzo
ne przez biurokratów z Brukseli. Brak
zrozumienia tego musi doprowadzić do 
reakcji chorobliwych. Ale to nie nacjona
lizm będzie im winien (w każdym razie nie 
tylko on), lecz ci, któr^ w imię kosmopo- 
litycznych idei narzucają całym narodom 
rozwiązania im obce. Które muszą być
odrzucone, jeśli są niezgodne z ducho
wością narodu. Zwłaszcza w obszarze, 
gdzie często idee ponadnarodowe, żąda
jące od narodów ofiary w imię wyżstych 
celów okazywały się usprawiedliwieniem
ofiar w imię interesów innegi 

Musimy pamiętać o współ
JO narodu.

Musimy pamiętać o wspólnocie kultu
ry Eurojpy i o strefie wspólnych interesów.
Istnienie tego nie unieważnia jednak in
teresów poszczególnych krajów Europy, 
bez których nie byłaby ona sobą. I me' 
można żądać w imię najpiękniej brzmią
cego hasła rezygnacji ze swojej tożsamos-
ci narodowej, c^li z siebie - za nic i w imię
niczego.

WYRÓŻNIENIA POLCUl FOUNDATION
Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 6 lipca 

1993 w Sydney (Australia) dyrekcja Fundacji f
POLCUL prz^nała doroczne dalsze 22 wyróż
nienia osobom zaangażowanym w ruchu kultu
ry i budowy społeczeństwa otwwatelskiego. Wy
różnienia otrzymali m.in. z Litwy - Genowefa 
Proniewicz - za pracę społeczną na terenie 
Kowna; Petras Yalickas - za pracę na rzecz 
przyjaźni polsko-litewskiej oraz z Łotwy - Hele
na Filipionok, Janina Głowecka, Zygmunt Ih- 
natowicz i ks. Leonard Kozłowski - za pracę 
społeczną.

Podziękowanie
p. Ka_L..;^____ ; cDziękujemy 

„Gazety Miechc
.azimierzowi Olchawie z

„Gazety Miechowskiej” za przekazanie na po
trzeby dwutygodnika „Znad Wilii” 100 tys. zł.

P. Waleni Sawickiej z Londynu za wpłace
nie na konto £ 5 w celu zasilania Funduszu im.
Prezydenta EiRaczyńskiego.' ■< i

TF-TT
Redakcja

Wybory do Sejmu i Senatu RP
w Wilnie wygrała wybory Unia Demokra

tyczna, zdobywając 25 proc, głosów. Drugie 
miejsce prwpadło Sojuszowi Lewicy Demokra
tycznej z 20 proc., za,ś na dalszych pozycjach - 
Unia Pracy i Kongres Liberalno-Demokratycz- 

1

ny - po 8 proc, głosów.
5-procentowy prC w Wilnieprocentowy próg wyborczy 

przekroczył także Katolicki Komitet Wyborczy 
Ojczyzna”, Bezpartyjny Blok Wspierania Re

form oraz PSL Waldemara Pawlaka.
Także w wyborach do Senatu zdecydowa

nie najwięcej głosów uwskali kandydaci Unii 
Demokratycznej Zofia Kuratowska - 287 i prof.
Findeisem - 180. / ' . • . .
inne niż w Polsce.

A więc w Wilnie wyniki były

W wyborach w Wilnie uczestniczyło ogó
łem 625 osób, z czego zdecydowaną większość 
stanowili uczestnicy wczasów w Ijruskienni- 
kach oraz wycieczek i pielgrzymek, przebywają
cych akurat na Litwie. Głosowali także pracow

jywatele 
Spośród

nicy ambasady i konsulatu, a także spora grupa 
pracowników „Budimexu”. Najmniejsze zain
teresowanie wyborami wykazali obywatele pol
scy stale mieszkający na Litwie. Śpośród ok. 
trustu uprawnionych do głosowania wzięło u- 
dział najwyżej kilkadziesiąt.

Z Suwałk
Wi;

Z inicjał
wałkach

igry - projekt
nicjatywy Wojewody Suwalskiego w Su- 
h podpisano akt notarialny powołujący 
Akcyjną "Wigry-Projekt".Spółkę Akcyjną "Wigry-Projekt".

Zadaniem spółki jest zaprojektowanie i bu-
dowa polskiego odcinka międzynarodowy i 
sy Via-Baltica od przejścia granicznego Kai 

—1.., Warszawy oraz prowa''-" 

tra- 
ilva-

rija-Budzisko do Warszawy oraz prowadzenie 
stref wolnocłowych, budowa i eksploatacja
obiektów ochrony środowiska, systemy łącz
ności i transmisji z telewizją włącznie. Spółka 
dysponuje kapitałem założycielskim w wyso
kości 15,5 mldzł. (ok. 800 tys. USD). Udziatow-----------cami spółki są: Towarzystwo Handlowe "Elek- 
trim" S.A, MOSTOSTAL S.A, ELEKTRO- 
MONTAZ S.A., Polsko-Litewska Izba Gospo
darcza, WPS KOLBET, UNICOM Sp. z o.o., 
PROFIL Sp. z 0.0. Skarb państwa reprezentują 
Wojewoda Suwalski i Łomżyński.

Wstępny koszt budowy liczące budowy ficzącej 295 lub 333 
km trasy‘oszacowano na 6 bilionów zł. Reszta
pieniędźy ma pochodzić m.in. z banków za
chodnich, które już teraz zgłaszają chęć party
cypowania w kosztach budowy i eksploatacji 
trasy. Droga szybkiego ruchu będzie przebie
gać od Budziska przez Suwałki, Augustów, 
Grajewo, Łomżę, Ostrów Maz. i Wyszków (wg 
wariantu I) lub przez Białystok (wg wariantu 
II). Spółka zainteresowana jest również włącze
niem się w budowę-trasy po stronie litewskiej.

Nowa Fundacja
Pierwsza w Polsce Fundacja Rozwoju

Przedsiębiorczości została powołana w Suwa
łkach. Kolejne takie instytucje, których celem 
jest zwalczanie bezrobocia przez wspieranie 
przedsiębiorczości, powstaną niedługo w Rze
szowie i Starachowicach.

Przy fundacji będzie działał Ośrodek wspie
rania Małej Przedsiębiorczości, w któiym przy-.-w.... J
szły biznesmen nauczy się zasad prowadzenia 
firmy, oraz fundusz umozliwiajaA’ zaciąganie 
kredytów na bardzo korzystnych warunkach. 
FRP zajmie się także promocją regionu i po
szukiwaniem partnerów zainteresowanych in
westycjami w województwie suwalskim.

Więzi z rejonem wileńskim
8-10 września br. w województwie suwal- 

skim 
wem

przebywała delegacja pod przewodnict- 
Andrzeja Silko, prezesa Rady Samorządu

Rejonu Wileńskiego na zaproszenie Wojewody 
Suwalskiego. Efektem wizjt)' była obustronna 
umowa o współpracy i wymianie doświadczeń. 
Przedstawiciele obu stron, tj. Wojewoda Su- 

jmiku Śamorzado-

nawiązał

walski i Przewodniczący Sejmiku Samorządo
wego Województwa Suwalskiego oraz Prezes 
Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowili 
nawiązać kontakty w dziedzinach współpracs' 
gospodarczej, kultury, turystyki i sportu, wspt5- 
tpracy samorządowei.

Pierwszym przedsięwzięciem będzie orga
nizowana przez samorząd - gminę rudomińską 
wystawa sprzętu dla gospodarstw farmerskich, 
warzywnictwa i sadownictwa, która odbędzie 
się w dniach 18-24 listopada br. W ekspozycji 
będą brały udział firmy z województwa suwal-
skiego.

(A.M.)

Znad Wilii
Radio 73.34! 103.8 FM
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Sylwetki młodych spod znaku biznesu
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- Jest Pan młodym dyrektorem, młodym człowiekiem, czyli 
prawdziwym reprezentantem swego pokolenia. Tym niemniej 
zacznijmy od curriculum vitae.

- Pochodzę z solecznickiego, ukończyłem Jaszuńską Szkołę 
Średnią. Potem był Uniwersytet Wileński, wojsko, no i praca. Z 
zawodu jestem prawnikiem. W sp^ce pełnię funkcje dyrektora 
drugi rok, jestem od początku jej istnienia.

- Poprzednio Pan też już pracował?
- Tak, byłem pracownikiem biura posła R.Maciejkiańca,

potem przez pół roku wykładałem teorię prawa dla słuchaczy 
Uniwersytetu Polskiego, w spółkach byłem radcą, tu staż mam
jeszcze nieduży właściwie, ale rozumiem, że jestem na właściwej 
drodze. W komercji prak^cznie niewiele mam doświadczenia, 
ale firma zaczyna się rozwijać, mieliśmy 10 pracowników, obec
nie 30. Zajmujemy się komercją hurtową, naszym inwestorem 
jest przedstawiciel z Polski, współpraca się układa dobrze.

- Co to znaczy być dobrym kierownikiem?
- Dbać nie tylko o interesy firmy, ale i pracowników, tak bym

najkrócej to określił. Chodzi też o dobrą organizację pracy.' 
- Jak Pan ocenia wejście w życie czynne dla młodzieży?

i 
i
1

Umieć walczyć o własną przyszłość
Z Piotrem Gierasimowiczem, dyrektorem spółki kapitału zagranicznego 

„Nordtrade” w Wilnie rozmawia Danuta Piotrowiczowa
jako takich, mimo wszystko dotąd jeszcze to nie jest ten poziom
dawania wiedzy do nowych wymagań życia gospodarczego w 
warunkach wolnego rynku. Nawet jeszcze podręczniki sa tech wolnego rynku. Nawet jeszcze podręczniki są ti 

kiedyś wykorzystywano, z byłych Czasów. Często, gdzie 
^ło pojęcie „socjalistyczne”, zamienia się na „kapitalistyczne”. 
To nie jest ten nowy, postępowy jeszcze duch. Dzisiejsza mło-

same, co

dzież, ta myśląca, pragnie innej wiedzy - zgodnej z duchem czasu. 
Młodzież swoją drogą też powinna mieć chęć, predyspozycje do 
odpowiednich czynności w życiu, a przede wszystkim wytyczony 
cel i do niego dążyć, musi konkretnie czegoś chcieć.

- Jak wyglądały kwestie formalno-prawne przy zakładaniu- Jak wyglądały kwestie formalno-prawne przy zakładaniu
biznesu, chodzi mi o przejście poprzeczek biurokratycznych.

- Mam to za sobą oc^wiście i wiem, że pierwsza sprawa, to 
lokal. Jest z tym dość trudno. Faktycznie jest sporo lokali, to nie
jest tajemnicą, ale jak uważam, należą one do pewnych sił i 
niełatwo zdobyć pomieszczenia. Druga rzecz, to załatwianie 
wszystkich papierków. Tego jest sporo, niestety. Uważam, że 
wiele jest nawet niepotrzebnych. Jeżeli ktoś chce coś robić, to
wszystkich papierków. Tego jest 
wiele jest nawet niepotrzebnych.
niech robi i niech tylko płaci podatki dla państwa. Formalnie 
wyszliśmy z socjalizmu, ale jeszcze faktycznie jakbyśmy nie po
trafili się znaleźć w wolności. Nie chciałbym mówić tu o tej 
strasznej generacji decydującej o pewnych sprawach, ale trochę 
jest jakby kilka lat do tyłu, takie myślenie, stan mentalności.

- Wróćmy na chwilę do spraw terenu wiejskiego, nade 
wszystko naszej Wileńszczyzny, skąd Pan rodem. Zna Pan stan

jeszcze faktycznie jaktwśmy 
iści. Nie chciałbym mówić tu o tej

rzeczy. Jak Pan widzi wyjście jej do jakiejś nowoczesności?
- Znam dobrze sprawy. Ludzie żyją, ale to jest takie „przeży

wanie” tylko, C7N „wyżywanie”, wegetacja. Przekazać ziemię 
rolnikom to mało. Praktycznie w swej większości nic się nie 
zmieniło, bo te - zamiast kołchozów powołane - spieki lo nic 
innego tylko to, co było. Kierują nimi przecież ci sami ludzie, a 
więc 1 porządki, układy są takie same. Szeregowych ludzi nadalwięc 1 porządki, układy są takie same. Szeregowych ludzi nadal 
się wykorzystuje za marny grosz, nadal nie brak złodziejstwa_ wykorzystifie za marny grosz, nadal nie brak złodziejstwa coj 
oszukiwania Chłop jest bezbronny, bo nie wic, jak dalej sobie 
radzić samodzielnie, jest skazany na łaskę państwa, czy innychnajKrócej to oKresiit. Chodzi tez o dobrą organizację praęy- radzić samodzielnie, jest skazany na łaskę państwa, czy innyc

' Pan ocenia wejście w życie czynne dla młodzieży? kierowników. Nieszybko, się tu da zmienić w dobrym kierunki
, . - Uwzględniając moje własne doświadczenie, mogę powie- Wieś po prostu wymaga kapitału i nowego gospodarza.

dzieć, ze jest dość trudno, zwłaszcza na początku, ale nie znaczy, . . |,y Pan robił, gdyby Panu przyszło znaleźć się, na
że jest tak całkiem źle. Po prostu trzeba być aktywnym. Dziś ■ • • ..............................
jakkolwiek firmy prywatne prosperują nieźle, jest ich dość dużo, 
faktycznie będą już stanowić konkurencję. Stąd nie każdy może 
pracować w tym układzie, brak przygotowania zawodowego to

przykład, na stołku ministra rolnictwa?

u.

- Pani żartuje... Ale szukałbym śrixlków, by zaradzić. Myśla-

- Pod tym względem czuję się całkiem pewnie jako obywatel
Litwy i nie mam żadnych kompleksów. W sferze pracy nie czuję 
się, że jestem jakiś inny, inaczej traktowany. Może gdzieś wśród 
Litwinów wyłącznie towarzysko, ale mam poczucie, że jestem 
Europejc^kiem. To że jest potrzebny litewski w państwie litew
skim uważam za rzecz normalną. Rozumiem, że trudniej z tym 
ludziom starszym, którzy nie w stanie przełamać bariery 
językowej. Ale młodzi powinni się dostosować do realiów i to w 
normalnym porządku rzeczy. Ci, którzy uważają, że może być
inaczej, śą w błędzie. Jako obywatele powinniśmy aktywnie brać 
życie w tym państwie, w jakim mieszkamy, niezależnie kim jes-
teśmy z narodowości. Tak to rozumiem.

- Został Pan ostatnio zwycięzcą w konkursie Mister Litwy,
co to było, jak to było, proszę opowiedzieć.

- konkurs taki zorganizowany został nazorganizowany został na Litwie no raz picr- 
;go agencja reklamowa „Vildora ’. Pozu tymwszy. Podjęta się tego agencja reklamowa „Yildora’’. Pozu tym 

firma „Karolina’’, inni sponsorzy. I .itwa otrzymała z kolei zapro
szenie na taki konkurs do Niemiec, gdzie ma przysłać swego 
wybranego. Zgłosiło się więc do konkurencji kilkunastu panów, 
ostatecznie stanęło do niej 11. Mnie wypadl zaszczyt wygrać.
Zasady były mniej więcej ogólnie przyjęte - przedstawienie się, 
zaprezcnlowanic się, z.atańczenie, no tężyzna, kondycja urtKiy 
męskiej. Kilka pytań juty. Stało się, jestem mister. Tak ze /.achę- 
całbym, aby chłopcy, w tym i nasi Polacy, aktywnie uczestniczyli
na przyszłość w takich imprezach.

- Kto narodowościowo dominował?
- Bytem jedynym Polakiem, reszta chyba wyłącznie I .ilwini. 

Chcę dodać, że przystępując do tej przygiKly, raczej chcialem 
sprawdzić siebie, lrix;hę pójść w nieznane, znaleźć się w czymś 
zupełnie innym. Myślę, że mi to nie zaszkodzi. Właściwie szansa
pracy w reklamie jest, ale już. bym uważał, że na to trzeba jednak 
mieć te 20, a nie moje już troszkę więcej. Myślę, że do wyboru 
nowego pana na to miejsce pobęuę w lej roli naj.^ego pana na to miejsce pobędę w lej roli naj.

- Jeszcze pytanie, co by Pan radził tym młodszym od Pana
na starcie. Kozumiem, że uczyć się...

- Tak, uczyć się, ale... trzeba po prostu żyć, normalnie żyć.

ogranicza. Na razie jest sporo takich, gdzie ludzie jeszcze tylko 
jakby się przymierzają do nowych warunków, brak konkretnych 
kwalifikacji. Jednak trzeba walczyć o własną przyszłość, zdoby
wać kwalifikacje, uczyć się nie tylko sztuki prowadzenia interesu, 
ale też jęwków. To wszystko stwarza start. Po prostu potrzeba 
dużo wiedzy, to po pierwsze. To jest najważniejsze.Tnłr rw A w* IV« , H

iakby się przymierzają do nowych 
kwalifikacji. Jednak trzeba walczy

łbym o pozyskaniu wiedzy, doświadczenia przez rolników, kiero
wałbym na naukę do innych krajów, do Polski, by ptxlpatrzyli jak 
wygląda organizacja rolnictwa gdzie indziej. Np. takie państwa 
słynne z dobrze postawionej gospodarki rolnej, jak I lolandia.gospodi 

nero w n

korzystać z. wiedzy. Uheieć czegoś w życiu, marzyć, nakreślać cele 
i dążyć do ich realizacji. Uczyć się na dobrą sprawę nie każdy 
może, /. różnych względów, ale może szukać swego miejsca, 
każdy przecież, jest do cz.ego.ś zdolny, coś może zrobić i to 
wykorzystać. Teraz często obserwuje się łych osiemnaslolalków 
i czasami żal, że się marnują. Mam na myśli i Uariunai, dobrze, 

u„.i.. .. 1-:..--------- ; ..i, piymilyw.

ale

- Jak z tym w Pańskim przypadku Jest?
- Właśnie odczuwam braki wykształcenia w tej mierze. Za

mierzam nie poprzestać na tym, co już mam. Pragnę kontynuo
wać studia w dziedzinie menadżmentu, taki kierunek ma już 
Uniwersytet Wileński, ale to już płatne i dość drogo. Na razie
jeszcze nie mogłem na nie pozwolić. Są też różne inne kursy. To 
dobrze, bo mimo wszystko do praktycznej działalności we
współczesnych warunkach jest potrzebna też i wiedza nowoczes
na. Nie chcąc niczego złego powiedzieć o uczelniach na Litwie

W kwietniu br. Warszawa uroczyście złożyła hołd pamięci
ofiar tamtejszego ludobójstwa Żydów dokonanego w getcie przez 
nazizm. Dziś Wilno odnotowuje równie żałobną datę - 23 wrześ- 

......., j------ •------------mieście. Z tą tra-
tdwileńskie Ponaiy. W

nia - ostatecznego zlikwidowania getta w i 
B rocznicą nieodłącznie się wiążą pot

1941-1944 zginęło tu 100 tys. osób. Jeszcze nikt nie spor
ządził imiennej listy tych ofiar i me wiadomo, kiedy taka będzie. 
Las ponarski pochłonął około 70 tys. Żydów, około 20 tys. Ro- 

'i tu rozstrzelanych. W jednym gi
Las ponarskipochłonęit około 70 tys. Żydów, około 20 tys. Ro
sjan, tysiące Cyganów i innych tu rozstrzelanych. W jednym grobie 
sptoct^ii też wykonawcy bezpośrednich zbrodni.

Polska daleko niepełna lista imienna ofiar, ustalona przez 
badaczkę przedmiotu H.Pasierbską, wynosi ok 2 tysiące osób.

Pojechaliśmy tam prawie tak, jak dotąd penetrowaliśmy inne 
okolice Wilna. A jakie są te podwileńskie zakątki wie naprawdę 
tylko ten, kto na własnych nogach je przedeptał. Chłonie się je 
wswstkimi zmysłami, wypełniając błogim zmęczeniem ciało, a 
nade wszystko zapładniając myśl, wzbogacając gamą uczuć. 
Myślę, że ta ziemia jest jakaś nadzwyczajna. A może dlatego, że
ją tak kochamy? Bo, że i gdzie indziej jest piękna równie, wręcz 
atrakcyjna, to też wiadomo. Ale bez tego własnego ciepła serca 
do niej niewiele to znaczy. Widocznie ziemia grzeje, kiedy ją też 
się grzeje nie tylko promieniami słońca.

Pojechaliśmy do Ponar. Wsiada się do autobusu 20 na Łaz-ijechaliśmy do Ponar. Wsiada się do autobusu 20 na Łaz- 
Potem poszliśmy na wyczucie wzdłuż torów wysoko nasy-dynai. Potem poszliśmy na wyczucie wzdłuż torów wysoko nasy

panych. Las jak las, prześwietlony słońcem tego dnia, ale i jakiś 
niesamowity. Im dalej, ogarniał jakiś wewnętrzny chłód. Torów 
tu się okazało kilka, robiły jakieś trójkąty, pojawiały się jakieś 
wiadukty. W przewodniku niby prosto - 8 km od Wilna, tu na 
lewo, tam na prawo. W plenerze z tej strony ani strzałki, ani 
drogowskazu, ani orientacyjnego znaku. To widocznie tylko
mnie się zdawało, że tu zza każdego drzewa.
kamienia leśnego powinno ws^stko krzyczeć, 
bić na alarm. Ale tu cisza i nie cisza; pociągi 
kursują, to gwizd lokomotyw, to wagony suną, 
suną... Ruch pod malowniczym, kłębiastym
niebem.

Napotkana koło tutejszych obejść kobieta 
informuje chętnie, że idziemy nie w tym kierun
ku, ale że tu blisko: przejść te tory, trochę przez 
łąkę i już wyjdziemy na ową Agrestową, a tam 
zobaczymy duży napis. Istotnie wdrapujemy sięzobaczymy duży napis. Istotnie wdrapujemy się 
jeszcze znów na tory, łąka i przez asfalt jesteś
my na prostej. Cóż powiedzieć? Cudowny, raj
ski zakątek jeszcze jeden podobny podf Wil- 
----- n t+„i. :-- nic! Od razu się widzi.

’ jeszcze

ski zal^teł 
nem? Tak i’'przeciez nie! t)d razu się widzi, 
wręcz się narzuca analogia do lasku w Katyniu. 
Pozorny spokój dziś i tamten koszmarny 
sprzed półwieku. Cmentarz narodów. Miejsce 
kaźni dziesiątek tysięcy istnień. I wciąż to pyta
nie i pytanie; za co? Co to za amok nienawiści.

■ co go powoduje? Że ręka ludzka w tak nieludz
ki sposób dokonuje tej zbrodni? Historycy na 
chłodno niby zapisali wszystko, niby znamy fak-
ty. Ale czy tego wystarczy? Są pomniki, stoi w 
Ponarach gmaszek ze skromną ekspozycją. Ale

Szkoliłbym pilnie naszych farmerów na miejscu.
- Niech mi Pan powie, to, co Pan osiągnął to wszystko? Czy 

jest Pan usatysfakcjonowany w pełni.
- To, co osiągnąłem mnie cieszy, ale myślę, że to nic w,szy- 

stko. Moj-----------------* ----------- --- ------- ----- '--• ■
niłem. Cl
cielem 
szłość.

)ją ambicją jest właśnie jeszcze się kształcić, jak nadmie- 
Inciałbym w przyszłości być nie dyrektorem, ale właści- 
' ■ T firmy. To jest inna pozycja społeczna i inna przy-jakiejś firmy. To jest inna pozycja społeczna i inna przy

lałam krytyczne podejście, znam swoje braki i wiem, ze 
mi jeszcze wiele trzeba uzupełnić luk. No, ale może kiedyś...

-Jak Pan dziś jako Polak czuje się na Litwie, mam na myśli
Pana jednostkowe odczucia jako obywatela w porównaniu z 
kompleksami, o jakich często piszemy lub mówimy.

Martyrologia wileńska

P O N A R Y
chodząc od dołu do dołu wypatruję sosen, które by wiekowo 
mogły widzieć te koszmarne działania - szalonego rozkazodawcy
i ślepego wykonawcy. Sosny - świadkowie milcz.i|. A kiedy jęczą 
jesienną pluchą?

... W gablocie duże zdjęcie rodziny Jochelcsów. I .iczna rod
zina z wileńskiego Antokola. Rasowy Żyd, senior, obok o sub
telnej, raczej nie żydowskiej urodzie seniorka, w otoczeniu licz-telnej, raczej nie żydowskiej urodzie seniorka, w otoczeniu lii 
nej progenitury. Pozostał kruchy papier, odbitka. A żywi
ponarskiej ii 
Bóg wybraŁ

W
jamie, a polem z dymem poszli... Do nieba? Czy ich 

lóg wybrał, powołał?
... Gablotka z proporczykiem biało-czerwonym. Parę dzie

siątków zdjęciowych oblic^ osób znanych polskiemu sercu.
Droga ta sama - do nieba z dymem. Też powołani? Sio tysięcy,/-vŁri rtl rZ.1^ o z-łz-vl«, >..zxX..% • zx ..I z. I . z., . . m... . .. . z.. . z. .Xpowołanych? Cztery doły porośnięte zieloną murawą, czerwień 
begonii dziś. W jednym - młoda dziewczyna grabiami przewraca 
skoszoną trawę. Doprawdy sielanka, gdyby nic brzemię wiedzy 
o przeszłości tego skrwawionego zakątka. Piąty dół - obrzeża;rwawioncgo zakąf 
murowane odsłonięte, pośrodku koparka, oczywiście ziemia 
rozkopana dookoła i ów, jak i w tamtych czlerech cokół z 
napisem litewsko-rosyjskim, że tu „palono odkopane irujiy”. Z 
tego właśnie dołu więźniowie ucickli i światu poświadczyli lo, co 
tu czyniono. Zapędzani do piekielnych czynności - palenia ciał 
ludzkich, choć i nieżywych - nocami robili podkop dla uwolnienia

jeżeli będą z niektórych biznesmeni, ale 
'Nie d^ Boże, lak na cale życie.

la Pan hobby?
- 'l ak, dziwne dość. Krawaty...
- To znaczy Pan je kolekcjonuje, czy w sensie użytkowym?
-Jedno i drugie.
- Ale Pan się zrujnuje na nich, podejrzewani...
-... lubię czytać, ale więcej leki uly lżejsze. Ud czasu do czasu

jednak coś głębszej natury, powiedzmy, ż lilozolii. Najczęściej z 
biznesu, ekonomii.

- Sztuka Pana interesuje?
- Muzyka klasyczna najbliżej mi leży.
- życzę Panu .sukcesów zawodowych, no i osobistych.
- Dziękuję bardzo.

W Ponaraeh.sloi dziś 5 pomników - sowiecki, krzyż, z polskim 
napisem, litewskim, Stella żydowska i znów obelisk z czasów 
sowieckich. Lo znaczy len gest dla uwiecznienia otchłani ich
ludzkiego cierpienia! Ale kto wie, kto potrafi inaczej to wyrazić? 
Módlmv sic za ich dusze czeSciei!Módlmy się za ich dusze częściej!

... Sosny potulne, w zieleni piiźnych traw jeszcze poziomki 
migają, co wzrosły na ich krwi. Ziąb przebiera'ciało i duszę... Z
niewypowiedzianym uczuciem niepokoju wychodzimy na łąki. 
Trawa na wysokości człowieka kryje dojście na teren. Znów ani 
śladu wczorajszej zbrodni. Tylko w sercu pozoslaje krecha.

Pilnujmy się od złego.

Daniitii Piotrowiczowu
yi' '

ZZ

się z tej jaskini szatana. Trwało to kilka miesięcy, cud uratował 
więc niektórych.

W '

4;-

W Ponarach - w sercu martyrologii Żydów; grupa kombatantów przy Krzyżu, wzniesionym przez społeczność polską dla upamiętnienia pomordowa
nych Rodaków. Fot. Bronisława Kondratowicz
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Prasa polska w latach powojennych na Litwie
We wszelkich publikacjach o Polakach na Litwie wspomina 

się, że była to jedyna republika w b. ZSRR, gdzie systematycznie 
wydawano kilka tytułów gazet w języku polskim. Warto więc
może podkreślić, jak wyglądała ta kwestia w całym okresie po- rejon), „Iskra Kołchozowa” (Landwarów), „Praca Stachanow- 
wojennym. ' ” ' . _ . .. - . - ■ - ~ ” ■ ■

kiedy w lipcu 1944 wojska sowieckie we współpracy z Armią 
Krajową wyparły z Wilna hitlerowskich okupantów, kilka dni po 
tym ukazał się pierwszy powojenny numer gazety „Prawda Wi
leńska”. Wydawana ona była od roku 1940, kiedy Litwa stała się 
republiką radziecką. W tamtym czasie współpracowało z nią 
kilka znanych osób. M.in. był to jeden z wileńskich poetów 
Teodor („Dorek”) Bujnicki, czy znany pisarz Leopold Tyrmand. 
Była to więc kontynuacja tytułu ukazującego się w latach 1940- 
1941. Do roku 1949 było to też jedyne czasopismo w języku 
polskim na Litwie. W tym samym czasie liczba wszelkich czaso
pism wydawanych na Litwie wzrosła z 17 w roku 1944 do 73 w 
roku 1949. To oczywiście automatycznie zmniejszało procent, 
jaki stanowiło wydawnictwo w języku polskim do wszystkich 
publikacji. W roku 1944 było to 7,69 %, w 1949 zaś już tylko 2%. 
W roku 1947 na pewien czas zaczęło się ukazywać pisemko 
„Młode Zastępy”, jako dodatek do gazety „Prawda Wileńska”. 
Był to jednak krótki epizod wydawniczy.

Czy gazeta „Prawda Wileńska” była gazetą polską? Raczej 
nie, lepiej pasuje do niej określenie „polskojęzyczna”. Był to 
organ partii komunistycznej, jak i wszelkie inne gazety w tamtych 
latach. Zwracała się po prostu do części społeczeństwa Litwy, w 
jej ojczystym języku, aby lepiej upowszechniać sowiecką propa
gandę i agitację.

Fakt, że do roku 1949 ukazywała się na Litwie tylko jedna 
gazeta w języku polskim należy tłumaczyć ówczesną sytuacją na 
tym terenie. Był to bowiem okres przesiedlania ludności polskiej 
na Zachód, co tworzyło atmosferę tymczasowości wśród tej 
ludności. Tak samo widziano Polaków przez władze. Dopiero 
ustabilizowanie się sytuacji, kiedy się wyjaśniło, że według ów
czesnego podziału administracyjnego są na Litwie trzy rejony 
(wileński, solecznicki i ejszyski), gdzie Polacy stanowią totalną 
większość bezwzględną, natomiast w rejonie trockim stanowią 
większość względną, wykazało, że istnieje potrzeba wydawania 
większej ilości gazet w języku polskim. Oczywiście wszystko po 
to, aby łatwiej dotrzeć z propagandą do tej grupy ludności.

W roku 1949 „Prawdę Wileńską” zastąpiła więc gazeta „Szla
kiem Lenina”, natomiast od następnego roku zaczęło się ukazy
wać kilka gazetek rejonowych. Były to kolejno: „Sztandar Zwy
cięstwa” (Troki), „Przykazania Lenina” (Niemenczyn), „Czło
wiek Pracy” (Podbrodzie), „Iskry Leninowskie” (Nowa Wilej- 
ka), „Sztandar Lenina” (Szyrwinty). Zaczęto też 5^dawać spec
jalne czasopismo dla propagandystów „Notes Agitatora” (Wil
no). Łącznie więc w 1950 r. ukazywało się 6 tytułów polskich.

W roku 1951 doszły jeszcze: „Ojczyzna Radziecka” (Solecz- 
niki) i „Czerwony Sztandar” (Ejszyszki). Obok nich pojawiły się 
też gazety wydawane w ramach stacji maszynowo-traktorowych 
(MTS): „Czerwony Sztandar” (Rudomino), „Praca Kołchozo
wa” (Rudziszki), „Praca Stachanowska” (Bezdany), „Szlakiem 
Kołchozowym” (Czerwonodwór), „Szlakiem Stalina” (Micku- 
ny), „Sztandar Pracy” (Dziewieniszld). W następnym roku ko
lejne MTS otrzymały swoje; „Czerwona Gwiazda” (Wilno -

Aleksander Srebrakowski

ska” (Jaszuny), „Szlakiem Lenina” (Ejszyszki), „Życie Kołcho
zowe” (Podbrzezie) i „Traktorzysta Radziecki” (Podbrodzie).

Wszystkie te gazety były tłumaczeniami na język polski gazet 
litewskich lub rosyjskich. Często zamieszczane w nich plakaty 
propagandowe pozostawiano nawet bez przetłumaczonych ha- 
seł.

Same gazety te mało różniły się między sobą. Wszystkie były 
składane według tego samego schematu, z jednakowych tek-
Stów. Różne częściowo były artykuły wstępne, ale robione były 
na podstawie jednakowych konspektów. Zmianom ulegały też 
podpisy pod rysunkami satyrycznymi. W jednej gazecie piętno
wano w ten sposób przykładowo tow. Kowalskiego, w innej - 
tow. Nowakowskiego. Wiadomości zawarte w tych gazetach 
pozbawione były właściwie całkowicie informacji o Polakach i 
Polsce. Jeśli zaś się ukazywały, to były oficjalne komunikaty 
TASS i ELTA.

W roku 1952 zaczęto wydawać polską mutację magazynu 
„Kobieta Radziecka”, gdzie czasami ukazywały się nawet teksty 
pisane specjalnie. W tym samym roku pojawiły się też polskie 
tłumaczenia gazet „Pionier Litwy” oraz „Młodzież Litwy” (dla 
komsomolców). Łącznie w sumie było już 25 tytułów, w języku 
polskim, nie mówiąc tu o jakości. Apogeum jednak odnotowano 
w 1953 r., kiedy po pojawieniu się republikańskiego dziennika 
„Czerwony Sztandar” ukazywało się już 26 tytułów przeznaczo
nych dla Polaków. Po tym jednak następuje gwałtowny spadek. 
Po likwidacji MTS, w roku 1954 pozostało 15 czasopism po 
polsku. Do roku 1961 liczba ta zmalała jeszcze do 7 tytułów.

W1962 r. następuje sztuczny wzrost, spowodowany pojawie
niem się nowych tjiułów zastępujących lub kontynuujących 
wydawane poprzednio; wileńska „Szlakiem Lenina” zastąpiła 
„Przyjaźń”, trocki „Sztandar Zwycięstwa” - „Przodownik”, ej
szyski „Czerwony Sztandar” - „Przykazania Ixnina”. Po tych 
wszystkich zmianach od roku 1963 do 1988 ukazuje się tylko 5 
polskojęzycznych tytułów. Z tych pięciu z czasem jedynie o 
.Czerwonym Sztandarze” można zacząć mówić jako o gazecie 

polskiej. Redaktorzy jej przez długie lata starali się na swoich 
łamach zajmować się sprawami Polaków z Litwy. Właśnie więk
szość inicjatyw, które ostatecznie doprowadziły do utworzenia 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie 
(SSKPL) przekształconego następnie w Związek Polaków na 
Litwie (ŻPL) wywodziło swe korzenie z inicjatyw dziennikarzy 
redakcji „Czerwonego Sztandaru”.

Dopiero zmiany polityczne pozwoliły w roku 1989 pojawić się 
nowej prasie polskiej. Były to dwutygodniki „ Nasza Gazeta” i 
,Znad Wilii”, rok później dołączył „Magazyn Wileński”. W 
1989 r. ukazał się też jedyny numer gazety drukowanej po 
połsku przez Sajudis, była to „.Ziemia Trakajska”. Po połsku w 
łatach 1989-90 wydawano też gazetę zakładów "Ełfa" - „Ełfo- 
wiec”.

Doszło do zlikwidowania dotychczasowych gazet rejonowych 
na Wileńszczyźnie. W 1988 r. trockiego „Przodownika” zastą
piła gazeta „Gałwe”, w 1991 r. sołecznickie „Przykazania Leni

na” (do roku 1972 ukazywały się w Ejszyszkach} zastąpiła uka
zująca się od 1990 roku „Szalcza”, także w 1991 r. wileńską 
„Przyjaźń” zastąpiła „Wilnia”. Powodem tego był „zbyt proko- 
munistyczny” ich profil.

Przez pewien czas po 13 stycznia 1991 roku do sierpniowego 
puczu zaczęto publikować gazetę, która mieniła się kontynua
torką „Czerwonego Sztandaru” jako gazety KC KPł.. Zachowa
no dawną numerację tego periodyku, jej forma graficzna też 
była podobna do tej, jaką miał ten dziennik w czasach sprzed 
transformacji w „Kurier Wileński”.

Dodać należy czasopismo parafii kościoła Św. Ducha pt. 
„Spotkania”, składane na bazie „Znad Wilii”. Przedtem w po
dobny sposób ukazało się kilka numerów „Gazety Harcerskiej", 
będącej obecnie dodatkiem do „Kuriera Wileńskiego”. Ukazuje 
się również polska wersja organu chadecji Litwy „Przegląd” 
(„Apżvalga”). Istnieją zamiary co do nowych tytułów.

Wydawano na Litwie także książki w języku polskim. Zajmo
wały się tym odpowiednie redakcje przy litewskich wydawnict
wach „Mintis”, „Vaga” i „Śviesa”. Wydawały one literaturę 
agitacyjno-propagandową, literaturę piękną i podręczniki szkol
ne. Najkrócej istniała na początku lat 50. pólska redakcja wy
dawnictwa „Vaga”. Przez trzy lata wydała ona kilka tytułów 
polskich klasyków, jak Mickiewicz, Reymont, Orzeszkowa, Prus 
oraz kilka tłumaczeń z literatury radzieckiej czy litewskiej. Za
przestano tej pracy, gdyż uznano, że zapotrzebowanie na litera
turę piękną dla Polaków na Litwie pokrywa import z Polski.

Do łat 70. funkcjonowały więc już tylko dwie polskie redakcje, 
wydając literaturę propagandową, w tym też ateistyczną, w języ
ku polskim oraz nadal podręczniki dla szkół z polskim językiem 
nauczania. Po zlikwidowaniu polskiej redakcji wydawnictwa 
»•„Mintis” wszystkie te obowiązki przejęła redakcja przy wydaw
nictwie „Śviesa”.

Wielką zasługą tej redakcji była publikacja po wielkich tru
dach pierwszej antologii poezji „Sponad Wilii cichych fal". Pre
zentowała ona dorobek poetów wileńskich działających w ra
mach koła literackiego przy redakcji „Czerwonego Sztandaru”. 
Jednocześnie była to pierwsza powojenna polska publikacja 
literacka przygotowana i wydrukowana na Litwie! Dzisiaj sytuac
ja w tym względzie jest znacznie lepsza. Redakcja „Magazynu 
Wileńskiego” wydaje w ramach swojej „Biblioteczki" szereg 
tomików autorskich miejscowych poetów, jak i pozycji historycz
nych. Po polsku wydają również wydawnictwa prywatne.

Po dokładnym prześledzeniu danych umieszczonych w’ tabeli 
widać wyraźnie, że apogeum polskojęzycznej działalności wy
dawniczej na Litwie przypada na Itfa 1952-53, kiedy to ukazy
wało się jednocześnie ponad 20 tyi ułów gazet w języku polskim. 
Mimo że tych czasopism było tak wiele, trudno je było nazwać 
polskimi. To władze wtedy decydowały, co Polacy mogą dostać.

Ponowny wzrost liczby wydawanych czasopism po roku 1989, 
tym razem w większości polskich, a nie polskojęzycznych, jest 
odzwierciedleniem siły polskiej diaspory na Litwie oraz jej po
trzeb. Zaś fakt częstych polemik między różnymi polskimi gaze
tami dowodzi tylko, że Polacy na Litwie są normalną liczną 
zbiorowością, w której można znaleźć przedstawicieli różnych 
opcji politycznych, różnie widzących przyszłość współrodaków.

Ilość czasopism wydawanych po polsku na Litwie 
w latach 1944-1990

Ilość książek wydawanych po polsku na Litwie 
w latach 1944-1990 i

Rok
Ilość tytułów wszelkich 

czasopism
Ilość tytułów gazet Rok Ilość tytułów

1944 
1945
1946 
1947
1948 
1949 
1950
1951 
1952
1953 
1954
1955 
1956
1957 
1958
1959 
1960
1961
1962 
1963
1964 
1965
1966 
1967
1968 
1969
1970 
1971
1972 
1973
1974 
1975
1976 
1977 
1978
1979 
1980
1981
1982
1983
1984 
1985
1986 
1987
1988 
1989 
1990

we wszystkich 
językach

17
39
45
52
54
73
108
258
281
285
156
162
162
182
198
210
174
162
216
155
152
163
172
180
196
220
214
211
210
246
275
244
240
249
252
252
250
252
254
256
251
255
263
272
292
375
483

Po polsku

1 
1
1 
2
1 
1
7 
14 
25 
26 
15 
14 
13 
13 
10 
10
7 
7
11 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
5
5 
9
9

We wszystkich 
językach

13
31
37
41
43
50
86

236
256
259
121
121
118
125
134
139
101
102
137
73
73
80
80
84
86
91
91
88
88
98

104
109
113
118
122
123
124
126
130
130
132
134
138
140
147
240
324

Po polsku
Procent gazet 

w języku polskim

Łączny nakład 
w tys. egz.

Procent całej produkcji 
książek na Litwie

1 
1
1 
1
1 
1
6 
13 
23 
24 
12 
12 
11 
11
8 
8
6 
6 
10
4 
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
8 
8

7.69% 
3.23 % 
2.70 % 
2.44% 
2.33% 
2.00% 
6.98 % 
5.51 % 
8.98 % 
9.27% 
9.92% 
9.92% 
9.32% 
8.80% 
5.97% 
5.76% 
5.94% 
5.88% 
7.30% 
5.48 % 
5.48% 
5.00% 
5.00 % 
4.76% 
4.65% 
4.40% 
4.40% 
4.55% 
4.55 % 
4.09% 
3.85% 
3.67% 
3.54% 
3.39% 
3.28% 
3.25% 
3.23% 
3.17% 
3.08% 
3.08% 
3.03% 
2.99% 
2.90% 
2.86% 
2.72%
3.33 %
2.47%

1944 
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 
1960
1961
1962
1963 
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976 
1977
1978
1979 
1980
1981
1982 
1983
1984
1985
1986
1987
1988 
1989
1990

3 
0
0
1
1
3
15
99
118 -
142
172
171
133
70
72
41
50
74
59
52
44
67
54
41
38
41
49
49
42
39
36
48
36
27
27
22
38
27
29
24 .
25
34
39
38
33
24
36

14.0 
0 
0

5.0
5.0 
19.0 
72.0 

263.5 
241.4
404.8 
411.8 
405.4 
241.0 
122.3
241.9 
78.6
106.5 
198.0 
208.8 
138.1 
159.5
218.1 
194.4.
117.4 
78.6 
85.2
114.4 
211.3
135.9 
102.5
127.4 
186.7
108.6 
60.7 
62.8 
78.4
73.7
71.9
40.8
87.9
44.4 
109.0
156.2 
61.4
171.8 
176.3
147.3

8.33 
0 
0

0.18 
1.72 
0.31
1.42 
6.65 
9.45 

10.64
9.74 
9.23 
7.23 
3.83 
4.02 
1.92
2.27 
3.90 
3.01
2.64 
2.15
3.10 
2.31
2.01 
1.75 
1.88
2.24 
2.60 
2.33
2.37 
1.93
2.56 
2.44
1.78 
1.55
1.28 
2.27
1.33 
1.26 
0.98 
0.96 
1.21
1.36 
1.29 
1.09 
0.89
1.44

Uwaga: Wydawnictwo Lienivos TSR spaiidas slalislika 1940- 
1955, yilniits 1957, 5. 45 podaje, że w r. 1955 wydano po 
polsku 172 książki w łącznym nakładzie 407.4 tysi egz.
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Andrząj Lam
realizmu socjalistycznego, Stanisław nalizmu była wtedy lewicowość, a w „Do- tych:
Stomma - publitystą „Tygodnika Powsze- linie Issy” wykazał, jak bardzo jest przy- 
chnego” i w późniejszych latach posłem wiązany do kultury litewskiej. Była to jed-
na Sejm z ramienia koła „Znak”. Wszy nakże lewicowość inna niż w wydaniu ra
stkich tych postaw zalążki można już od- dzieckim, gdzie górę brał coraz wyraźniej

. naleźć w przedwojennym Wilnie. bezwzględny aparat przemocy. Może
Stanisław Pigoń, kurator Koła Poloni- właśnie z trudności w znalezieniu własnej

stów, objął katedrę literatury polskiej na drogi dla Polski, mającej za sąsiadów 
Uniwersytecie Stefana Batorego w 1921 zmierzające do hitleryzmu'Niemcy i 

latem 1992 r. zaraz, po habilitacji na Uniwersytecie wchodzący w okres stalinizmu Związek
Środowisko „Żagarów”, najświetniej- Jagiellońskim. Tu powstały jego prace o Radziecki, brała się ta szczególna mie- • 

szej grupy literackiej międzywojennego młodym Mickiewiczu i rówieśnikach szanka marzeń o szczęśliwym społeczeń- 
Wilna, zostało już szczegółowo opisane w „Głosy sprzed wieku. Szkice z dziejów stwie i katastrofizmu, który był wynikiem 
licznych studiach, wśród których wyró- procesu filareckiego”, szkice obyczajowe przeczucia, że siły destrukcyjne wezmą
żniają się dwie książki: Andrzeja Zienie- 
wicza „Idące Wilno” (od podtjdułu mie-

i literackie „Z dawnego Wilna” i studia przecież górę, wbrew wszelkim wysiłkom
nad realiami „Pana Tadeusza”. Zastąpił zażegnania katastrofy, a może dlatego, że 
go w 1932 r. Manfred Kridl, który jako skrycie jej się pożądało. Poeci „Żagarów”sięcznika „żagary”) i Stanisława Beresia _ . . ......

„Ostatnia wileńska plejada”. Są to zarysy twórca tzw. metody integralnej stał się pa- byli świadkami międzyepoki, wsłuchiwali
monograficzne, wyprzedziły je pomniej- tronem nowej szkoły literaturoznawczej, się w jej groźne symptomy, wyostrzali za-
sze prace naukowe i krytyczno-literackie, akcentującej wartości estetyczno-formal- równo intelektualne, jak zmysłowe po-
a także wspomnienia uczestników i ne dzieła literackiego; wywierała ona silny strzeganie świata i odczuwali własną te-
świadków tego niezwykłego ruchu, który wpływ na młodzież polonistyczną, a z cza- raźniejszość na szerokim tle dziejów i mi-
wkrótce po swoim powstaniu wyraźnie sem doprowadziła do powstania struktu- tów ludzkości, do czego erudycyjne pod-
zaznaczył się w skali ogólnopolskiej, ralizmu. Wkrótce przybył Konrad Górski, stawydawaiaAlmaMaterWilnensis,apoe-
Dzięki zaś późniejszemu rozgłosowi autor pracy o młodym Mickiewiczu, roz- tyckie - złowróżbny duch czasu historycz-
twórczości Czesława Miłosza dostąpił no- patrujący literaturę na szerokim tle prą- nego. Odrzucali zarówno sentymentalną
bilitacji w wymiarze literatury powsze- dów umysłowych. Cechą życia uniwersy- uczuciowość skamandrytów, jak przero-
chnej. teckiego było przenikanie się różnych kie- sty techniczno-formalne awangardzistów

Jest jeszcze jeden powód szczególnego runków studiów i na zebrania Koła Polo- 
znaczenia poetów z kręgu „Żagarów” (co nistów w skromnym lokaliku przy ul. 
ta nazwa znaczy dosłownie, nie trzeba na Zamkowej 11 przychodzili też studenci snych poetyk i nie gardząc formami kla-
Litwie tłumaczyć) dla naszej współcze- innych wydziałów. Tym bardziej odnosiło sycznymi, które w zderzeniu z nowator-
sności. Czesław Miłosz jest jednym z bar- się to do Sekcji Twórczości Oryginalnej stwem zmieniały swoje funkcje i znacze-
dzo już nielicznych, bo przerzedzonych (STO) utworzonej w 1927 r. i animowanej nia. żapewniło im to odrębne miejsce
upływem czasu, żyjących i ciągle tworzą- przez Teodora Bujnickiego, w której stu- wśród poetów lat 30, najbardziej zbliżone 
cych pisarzy, którzy formowali literaturę denci spoza polonistyki stanowili nawet do poetyki Józefa Czechowicza, ale o bo
li Rzeczypospolitej w latach 30. Fakt ten większość. Wśród członków szybkę zaczę- _ J “ / ;
ma żnaczenie symboliczne, ponieważ oz- li się wyróżniać studenci prawa Jerzy ża- między awangardyzmem (grupę wileńską 
nacza istnienie żywego pomostu między górski, Czesław Miłosz i Aleksander _ _ .,
tamtymi i naszymi czasami, na przekór Rymkiewicz oraz polonista Jerzy Futra- klasycyzmem jest kolejnym paradoksem 
wszystkim okolicznościom historycznym, nient (z nich tylko pierwszy nie urodził się żagarystów.
które zachowaniu tej ciągłości nie sprzy- na Litwie), czołowi twórcy grupy „Żaga- Przywiązani do swojego środowiska, 
jały. Najwcześniej, niemal 50 lat, zginął rów”. - nie chcieli być poetami regionalnymi. Jest
wskutek tragicznego wyroku Teodor Buj- Dembiński i srUDa wymowne, że byli stowarzyszeni z Klu-

■ ■ ■ ' . . bem Włóczęgów pod przewodnictwem
„wariata” (tak go nazwano) Wacława 
Korabiewicza i odbywali nie kończące się 
wędrówki po Wileńszczyźnie, jak gdyby 
wzorem młodych niemieckich romanty
ków spod znaku Josepha von Eichendor- 
ffa. Ale bliskie okolice im nie wystarczały. 

pwtwuiuY.iv bardziej działainnscią programową w Korabiewicz dał przykład trampowskiej
Lubelskiego Irena Sławińska i Czesław wielkim stylu Był czynny najpierw w ka- przedsiębiorczości, wyruszając z kolega- 
żgorzelski. Wymieniamy ich dlatego, aby tolickim „Odrodzeniu”, notem próbował wyprawę kajakarską przez Dunaj

na Litwie), czołowi twórcy grupy „Żaga-
rów”.

.... Dembiński i grupa
nicki, nazwany przez Miłosza - i w ślad za Można by napisać historię tej grupy,
nim przez Beresia - ostatnim bardem - - ....................zbudowaną z samych paradoksów, które
Wielkiego Księstwa, poeta najbardziej okazały się w rezultacie niezwykle twór- 
może popularny w ówczesnym Wilnie. (.^e. Na ideowego przywódcę wysunął się

Zyją też" jeszcze ci, któr^ uzyskiwali przybyły do Wilna z Oszmiany student 
wtedy magisteria na wileńskiej polonisty- prawa i filozofii Henryk Dembiński, 
ce i rozpoczęli pracę naukową, wśród nich mniej zainteresowany twórczością literac- 
profesorowie Katolickiego Uniwersytetu j^ą bardziej działalnością programową

żgorzelski. Wymieniamy ich dlatego, aby tolickim „Odrodzeniu”, potem próbował 
przypomnieć rolę Uniwersytetu Wileń- .... .. •godzić katolicyzm z marksizmem, opo

wiadając się za radykalnymi rozwiązania
mi kwestii społecznych, i wreszcie założył

skiego, beż którego dobroczynnych im
pulsów nie mogłoby powstać tak prężne 
śr^owisko literackie. Związek Lewicy Akademickiej „Front”,

Zaczątkiem „Żagarów” była słynna który żartobliwie nazywano Kołem Matki
Sekcja Twórczości Oryginalnej Koła Po- Boskiej Kazetemowskiej. Jego płomienne 
lonistów, założonego w 1922 roku pod artykuły, postulujące wysoko zorganizo- 
opieką Stanisława Pigonia. Tu nie mogę - ■
powstrzymać się od akcentu osobistego: 
kiedy w 1947 roku zacząłem studiować 
polonistykę na Uniwersytecie Jagielloń
skim, kuratorem Koła Polonistów był ten 
sam profesor, a w ówczesnym życiu lite-

wane społeczeństwo radosnej pracy dla 
dobra ogółu (najbardziej z nich znany to
.Defilada umarłych bogów”), silnie od-

działywały na rówieśników i nawet budziły 
czujną reakcję kół rządowych, a z czasem

. . -, - doprowadziły autora, już jako redaktora
rackim wyróżniały się postaci związanego radykalnego czasopisma „Poprostu”, do 
z „Tygodnikiem Powszechnym” żagarysty politycznego'procesu. Dembiński był też 
Antoniego Gołubiewa, który wydał właś- 'wraz ze Stefanem Jędrychowskim czynny 
nie pierwsze tomy swojego cyklu powieś- piłsudczykowskim Legionie Młodych, 
ciowego o Bolesławie Chrobrym, żywe który miał stanowić przeciwwagę dla 
były echa „Ocalenia” Miłosza, najwybit- .................................... ■ - - - ■
niejszego tomu poezji polskiej wśród wy-

młodzieży endeckiej, ale w niektórych oś
rodkach sterował silnie na lewo wbrew

danych zaraz po wojnie i od razu wpro- intencjom organizatorów, 
wadzonego przez Kazimierza Wykę na -
uniwersyteckie seminaria, głośna była też 
powieść Jerzego Putramenta „Rzeczywi-

Niezależnie od stopnia radykalizmu 
społecznego i ideologicznego, jedno łą-
czyło młodzież z STO i z grupy Dembiń-

stość , przedstawiająca proces lewicowej skiego: zdecydowane przeciwstawienie się 
młodzieży wileńskiej z 1937 roku. Pisarze ................. - - -
„Żagarów” robili wtedy kariery dyploma
tyczne (i polityczne): Putrament był po
słem polskim w Szwajcarii i ambasado
rem we Francji, Miłosz pracownikiem 
konsulatu w Nowym Jorku, attache kul
turalnym w Waszyngtonie i pierwszym se
kretarzem ambasady w Paryżu, Stefan Ję- 
drychowski, krytyk i publicysta wileński - 
ministrem i potem wicepremierem. 
Miłosz w 1951 r. wybrał emigrację. Putra
ment był zdeklarowanym rzecznikiem
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i deklaratywność kwadrygantów, swobod
nie korzystając ze zdobyczy nowocze-

gatszej skali możliwości. Ta oscylacja

zaliczano do tzw. drugiej awangardy) a

do Stambułu, a ośmieleni przezeń Jędry- 
chowski, Miłosz i Zagórski wybrali się 
przez Pragę, gdzie nabyli czółno kanadyj
skie, do Paryża, z zamiarem spławienia się 
Jeziorem Bodeńskim i Renem; mimo że 
czółno wraz z całym dobytkiem utonęło 
na jakiejś katarakcie, udało im się inną 
drogą dotrzeć do celu. W „Rodzinnej Eu
ropie” Miłosz opisał to osobliwe poczucie 
łączności prowincji, o której świat mało 
co wiedział, ze światem, o którym wie
dziano na tej prowincji bardzo dużo, po-

wszelkim odmianom nacjonalizmu. Wil- i 
no było miastem, gdzie i historycznie, i I 
współcześnie krzyżowały się różne wpfy- I 
wy, zamieszkałym przez siedem narodo- | 
wości: Polaków, Litwinów, Białorusinów, | 
Żydów, Rosjan, Tatarów i Karaimów, | 
miastem świątyń różnych religii i obrząd- 
ków, zachowującym pamięć o heroicznej ś 
historii Litwy, o jej ludowej mitologii i | 
obrzędowości - i takim miało pozostać | 
wbrew buńczucznym hasłom Młodzieży | 
Wszechpolskiej, którą Dembińskiemu | 
udało się odsunąć od władzy w akademie- I
kiej Bratniej Pomocy. Miłosz napisał 
latach, że je^ą przeciwyyagą dla

po,

zostawało jednak go zdobyć. Rymkiewicz 
pisał w „Potopie”, łącząc wizję pradawnej 
przeszłości z przyszłościową utopią i cywi
lizacyjne wyzwanie z urokiem rzeczy pros-

Tutaj palono bory, wycięto plemiona 
przy huku bębnów, przy gi\’izdach 

piszczałek 
i w ziemię kładziono wodzów w ciemnych 

całunach.
Budowle błyszczą dzisiaj wyniesione 
przez ciemne fale ludzkich rąk.
Pociągi na srebrnych torach, 
okręty na wielkich wodach, 
a księżyc o wieczorach 
na stołyproste pada.

Środy Literackie
w klasztorze Bazylianów, w pomie

szczeniu sąsiadującym z celą Konrada, 
żwiązek Literatów organizował od 1929 
roku słynne Środy Literackie, wkrótce 
zdominowane przez młodych poetów. Z 
tych spotkań wyłonił się Klub Intelektua
listów, który odbywał swoje posiedzenia w 
knajpce przy ulicy Królewskiej kolo Zau
łka Oranżeryjnego, a za główny cel uznał 
powołanie do życia własnego pisma. Aby 
kolejnemu paradoksowi stało się zadość, 
propozycję wydawania dodatku literac
kiego zgłosił Stanisław Cat-Mackiewicz, 
redaktor konserwatywnego „Słowa”, i tak 
w kwietniu 1931 narodziły się „Żagary” - 
osiem bulwersujących numerów, jakie 
zdołano wydać do marca następnego ro
ku. Po zerwaniu z Mackiewiczem redak
torzy przenoszą się do „Kuriera Wileń
skiego^’, gdzie ich dodatek nosi tytuł „Pio
ny”. I wreszcie między listopadem 1933 i 
marcem 1934 „Żagary” usamodzielniają 
się jako odrębny miesięcznik, kontynuu
jący jednak numerację poprzednich wer
sji. Potem wspólne inicjatywy przestały 
już być potrzebne, tym bardziej że doś
wiadczenia innych pism, gnębionych - gdy 
okazywały się niewygodne - przez cenzurę 
i sądy, nie były zachęcające. Młodzi poeci 
zadebiutowali książkami zauważonymi 
przez krytykę w całym kraju i odtąd każdy 
zmagał się ze swoim losem literackim na 
własną rękę. Wieści dochodzące zza 
wschodniej granicy utemperowaly też ich 
młodzieńczy radykalizm.

Wićle można odczytać już z samych ty
tułów książek poetyckich: Bujnickiego - 
„Po omacku” i „W połowie drogi”. Zagór
skiego - „Ostrze mostu”, „Przyjście wro
ga” i „Wyprawy”, Miłosza - „Poemat o 
czasie zastygłym” i „Trzy zimy”, Rymkie
wicza - „Tropiciel” i „Potoki”, Putramen
ta - „Wczoraj powrót”. Poczucie zamąco
nej ciągłości i zagrożenia, niepokój po
szukiwania, tymczasowość istnienia. 
Wszystko objawiało się w dziwnie wyo
strzonym, nienaturalnym świetle, jak w 
profetycznych wizjach lub w dręczących 
snach. żLarówno postrzeganie zmysłowe, 
jak praca wyobraźni osiągają gorączkową 
ruchliwość i pełen napięcia dramatyzm.

Środowisko poety może być pojmowa
ne rozmaicie. W znaczeniu dosłownym

i .

: jeifyną przeciwy/agą dla ńa®jo- < ł^iećałdpoęzja wileńska ipspjrowanąbyfa Adamem Mackiewiczem..', 
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Fabryka Samochodów Osobowych 
zaprasza do swoich salonów na terenie Polski

• Salon sprzedaży 
bezpośredniej

FSO Brama Nr 9 
Warszawa 

ul. Stalingradzka

• SP „MOTOTRANSPORT” 
ul. Wierzbowa 6 15-743 

Białystok 
tel. 51-25-58

• „POLMOZBYT” 
ul. Wojska Polskiego 98 

16-400 Suwałki 
tel.26-76

• FSO „Zakł. Elektr. 
Motoryz.” ul. Bema 2 
19-300 Ełk tel. 32-41

• „MOTEL” Sp. 2 0.0. 
ul. Mazurska 4 

16-300 Augustów 
tel. 24-76

□ silnik Citroena 1,9 (DIESEL)
D 7 litrów ropy na 100 km w ruchu miejskim
D trzyczęściowy tłumik przystosowany do montażu 

katalizatora
□najnowocześniejsza technologia zabezpieczenia 

antykorozyjnego
□elektiyczne podnośniki szyb
□ autoalarm z blokadą zapłonu

1 która by to miano uzasadniała; był nato
miast poetą ziemi wileńskiej, i to z takim 
jej uposażeniem, jakiego substrat i dziś 
jeszcze istnieje. Nie widać więc też powo-

'i
du, aby nazywać go w tej roli poetą ostat-
nim - co nie narusza sądu, że potrafił wy-

t’

Nagrobek Teodora Bujnie kiego na wileń
skim cmentarzu Rossa.

razić urok ziemi litewskiej z niełatwą do 
prześcignięcia sugestywnością:

Jeziora szeleszczą trzciną ocierająca się 
o brzeg.

Dzikie kaczld chmurami lecą. Z 
pagórków spełzają ścierniska.

Bydło ryczy. Liczymy dni falujących bieg 
jarmarkami we środy i piątki, festami 

bliskich kościołów.
Dymią kominy czarnych chat. Uieś. 

wyległa na kartofliska.
Deszcze zgnoiły pokosy. Zboże 

spaliła rdza.

Stać na zawsze) tamte pierwsze wrażenia, 
na przemian wyrzucane z pamięci i niby 
kod genetyczny odtwarzane w kolejnych 
słojach poetyckiej biografii:

To co pisałem nagle się wydało 
błazeństwem. Znaleźć nie mogłem 

wyrazów.
Patrzyłem na świat olbrzymi, tętniący, 
z łokciami o kamienną poręcz opartemi. 
Płynęły rzeki, pruły chmurę żagle, 
mdlafy zachody. Wszystkie piękne kraje, 
wszystkie istoty, których pożądałem

wzeszły na niebo jak wielkie księżyce. 
W te lampy dziwnie ruchome wpatrzony, 
licząc ich luki astrologiczne, 
szeptałem: świecie, giń, litości, tonę, 
żadna na piękność nie wystarczy mowa. 
Widziałem w sobie rozleje doliny 
i mogłem stopą brązem uskrzydloną 
iść ponad nimi na szczudłach

z powietrza. 
Ale to gasło, noc niespamiętana. 
Cz. Miłosz, „To co pisałem”

Niewody ciągną ubogi połów.
Wieczorem jeziora stygną w surowy ołów.
Na łąki osiada mgła.
Na melancholijne piękno tego impre

sjonistycznego pejzażu nasuwa się smuga 
cienia, pojawiają się znamiona zagłady, 
ale przecież w swojej jakości estetycznej 
nie zmienił się on aż tak bardzo i nadal 
trwają łuny nad horyzontem, terkotanie
świerszczy i odleje szczekanie czujnych 

jest ono po prostu tym, co go otacza, miej- psów folwarcznych, nawet gdy folwark 
scem w określonym czasie i przestrzeni, nazwalibyśmy dziś jakoś inaczej. Tym na- 
Ale można też temu pojęciu nadać szer- tomiast, co byłoby trudne do odtworze- 
sze znaczenie, obejmujące świat symbo- nia, jest ów klimat duchowy, w którym 
liczny, który się na tę rzeczywistość nakła- intensywność przyrodniczego trwania i 
da. Wtedy są to również przywoływane spokój wiejskiego zacisza zmienia się w 
przez poetę wzorce kulturowe, wyobrażę- męczący sen, w ekspresjonistyczną wizję 
nia, sny i obsesje, które służą do komuni- topielca.
kowania się z otoczeniem. Zagaryści nie - - - ...............................Poeci „Żagarów” nie tyle byli piewcami
byli poetami swojego środowiska w pier- czy bardami swojej ziemi, co żegnali się z 
wszym znaczeniu. Nietrudno natomiast nią, odchodząc ku innym przeznacze- 
byłoby odszukać takie wiersze, w których niom. Kiedy Miłosz pisał w wierszu.z pa- 
t rwa ją przetworzone obrazy ziemi lilew- miętną frazą początkową W mojej ojczyź- 
skiej, odległe od poetyckiego regionalizm „ie, do której nie wrócę... o leśnym jeziorze, 
mu, ale wyposażone w charakterystyczne rozdartych chmurach, szepcie płytkich 
szczegóły otoczenia przyrodniczego i pej- ' ' ' ..... .
zażowego, zwłaszcza u poetów chłoną
cych len pejzaż wszystkimi zmysłami od

wód, krzyku mew i świście cyranek, to 
pochylał się nad tym jeziorem i widział na

. . . jego dnie zarówno blask swojego życia,
dzieciństwa, a ci stanowili przecież więk- jak to, co miało go bez końca straszyć i 
szość. Stanisław Bereś przesadził zapew- dręczyć. Bo przecież nawet w wierszu pi- 
nc, przypisując Bujnickiemu miano ostat- sanym w 1934 roku w Paryżu na wspania- 
niego harda Wielkiego Księstwa, bo ani nie )ości dalekiego świata, na blask wielkiego.
uderzał on w tony barda, ani nie wpro-
wadzał motywów historycznych w skali,

miasta nakładały się (i tak miało już pozo- Większość poetów ze środowiska "Żagarów"związana była z mitrami Uniwersytetu Wileńskiego, 
Fot. Bronisława Kondratowicz i archiwum
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końcu, to przynajmniej z korą w klareczkę

Wi
g 
ł

i z liliska^

naciętą, bo tak zgrabniej. 
Drzwi z desla obitejobitej dwustronnie sza-

lówką w jodetke lub dzwonke, ozdobni^ 
wokm okien, wybrzuszone, znów smukleją-
ce kolumienki ganków - to nieodzowne

Spotkanie ponadhistoryczne

Wielkie Księstwo w Warszawie
W Warszawie w dniach 15-17 paź-

cg'«nzfa o/rąjzajćjce do/71. Wzrok ślizga się dziernika br. w Starej Kotłowni (ul. 
po ciesiel^m pryniitywie ścian, zęby na Łowicka 23/25) na Mokotowie odbędzie 
chwilę zatr^niaćsię na cackach stolarskiej gję ciekawa impreza zatytułowana " Wiel- 
\^riiyslności; odpo^ąc, zdziwić się, leciec Xięstwo". W roli organizatora wystę- 
dalejpowklęsłej dróżce ruchu uszczelniają- pyjg Fundacja Aśram Anavim, Ekume-
cegohołączeniesąsiednich bierwio/t.

Ijomokrążca obrazf roznosił. Świętych, 
oczywiście, wizerunki. Takie z fabrycznych 
seriL Żywymi barwami słodkawo grające

S rozwijaniu z ruloników. Gospodarz 
tera jednego - patrona swego imienia.Na każdą jasność

Na wsi każda rzecz ceniła się przede Bojeszcze u sufitu za Matką i Synem Bożym 
wszystkimza jej użyteczność. Uchwyty,rącz- jest miejsce, będzie też dobra---------

niczny Klasztor Sztuki.
Jak wynika z programu, nazwa impre

zy odwołuje się do nazwy dawnego pań
stwa, a równocześnie ma sens ponadhi- 
storyczny jako Wielkie Księstwo ducho
wej tradycji i wyobraźni twórczej, a ma być 
ukazany potencjał twórczy sąsiadujących

mzystfamzajej u^tecmosc. uenwyty, rącz- jest miejsce, będzie tez doł^a prezencja, ^e sobą odmiennych kultur, perspektywy 
rękojeśapowinny były dobrze polegać Cztery listwy pod spust, az wióry -heblowiny zbliżenia i współdziałania w otwiera-

do dłoni. Obuwie miało być wygodri^z za- się kłębią, rogi przyciąć, połąc^ć. Rama jącej się nowej epoce dziejów Europy. Ma 
pasem objętości na okres zinwwy. Ubranie gotowa: mocna,ładna iprosta. Trochę ma- jg więc być spotkanie z Litwą i spotkanie 

swobotfy ruchów pr^ loweniti^  ̂kolor juz tąnitych, wiszących. Białorusią, dawną i dzisiejszą bliską i
nieznaną, z przypomnieniem również= kultury Żydów, Starów i Karaimów.

sienią surową oblekającą tyJko funkcyjną ptzyrządu specjalnego. Ale radai na to jest. jednocześnie będzie to spotkanie z 
J • j tkj • • T i. f Ostry kawał krzemienia znalezionego W muzyką, teatrem, tańcem, obrzędami, ta-

la, rękojeści powinny były dobrze przylegać Cztery listwy pod spust, aż 
do dłoni. Obuwie miało być wygodne, z za- się kłębią, rogi przyci

jednak było inaczej. Jakaś wewnę- połu rołę noża odgrywa. Mówią, że taki 
trzna potrzeba na piękno zmuszała te kszta- kamień z nieba spada. Prowadzony równo 
by surowe przedmiotów użytku nawet naj- pod rękodziełną linijkę rysę znaczy, najłe- 
bardziej codziennego jakoś urozmaicać, oz- piej obustronnie. Spracowana ręka bierze 
dabiać. Brzegi kołyski dziecięcej zawiesza- kamyk i delikatnie, dokładnie opukuje 
nej na końcu giętkiej żerdki umocowanej białą dróżkę na szkle. Suchy trzask pęknię- 
pod belką były rzeźbione chociażby dłutem cia, następnie głębszy oddech z ulgą, że na- 
w najprostrzy ornament skośnych krzyży- stąpiło ono tam, gdzie trzeba.
ków. Wygładzone były krawędzią kawałka Módłcie się (^mównicy do oszkłonego 
szkła, doszłifowane piłnikowatą rośliną świętego, a ty. Święty, módl się za nami, 
chwoszczem zwaną, jeżeli nie znalazło się którzy pracują, któ^ ozdabiają, którzy lu- 
papieru ściernego. Małe wodziło zaśłinio- bią patrzeć wyżej niz pod nogi, a wybiegać 
nym pałuchem po takiej rzeźbionym węży- wzrokiem na koronę drzew, na obłok nad 
ku, pytało „cio, to?”, a częstokroć nie otrzy- dachem, na drogę młeczną w ciemne wie- 
mując wyczerpującej odpowiedzi wkładało czoty, na każdąjasność, która wszędzie jest, 

gdzie innym się wydaje, że to tyłko mrok i 
otchłanie.

pod belką były rzeźbione chociażby dłutem 
w najprostrzy ornament skośnych krzyży-jprostfzy ornament skośnych krzyży- 

Wy^aazone były krawędzią kawałka

jemnymi źródłami kultury, pierwotnymi 
formami folkloru i żywioną przez nie 
sztuką współczesną.

Część składowa litewska przewiduje 
się b. bogata. Będzie tu włączona muzyka 
i malarstwo M.K.Ćiurlionisa, obrzęd 
"Rozmowa ze zmarłym" prowadzony

przez reż. J.Yaitkusa, śpiew zespołów
*Seduva", "Kikilis" i "Yerdingis". ZaiSeduva , Kikilis i Yerdingis . Zagra, 
zaśpiewa, zatańczy zespół "Yybrada". Do
dajmy jeszcze "Intakas" z Wilna, kilka 
imion: kompozytorzy " 
ćius, Algirdas Klora,

Bronius Kutavi-

Martinaitis.
poeta Marcelius

Przytoczmy tu motto z programu: 
Wielowiekowe zaszłości historyczne i zwią
zana z nimi złożoność historii naszej i na
szych sąsiadów mogą budować lub rujno
wać byt narodów. Zagrożeniem jest pohiid- 
zanie na nowo do życia stereotypów, nie
chęci i fobii, utrwalonych w świadomości 
zbiorowej. Ocaleniem jest budowanie sieci 
powiązań, poszukiwanie wspólnego języka 
i porozumienia wolnego od dawnych uraz.

Myślę, że będący w Warszawie w tym 
czasie o tej imprezie wiedzieć powinni i 
choć część tego zobaczyć powinni, bo stro
na białoruska i polska wnosi do niej też 
rzeczy arcycickawe. ,

Autorami projektu są uznane autory-
tety: teoretyk sztuki Janusz Bogucki i ar
chitekt Antonina Smolarz-Bogucka. W
grupie przygotowawczej projektu progra
mu figuruje wilnianka Alwida Rolska-
Bajor.

wyczerpującej odpowiedzi wkładało 
z powrotem palec do buzi Poczucie wypu
kłości i wklęśnięć tak przenoszone nabie
rały szczególnego smalat.

Rzeźbiona była też laska - podpora lu- 
dziom starym. Jeżeli nie z gałką -^wką na

Wojciech Radłowski

Z kolekcji aforyzmów "Znad Wilii"
Dopiero wtedy, kiedy nogj wszystkich stoją na jednakowej wysokości, można rozstrzygnąć, kto 

wyrasta ponad innych.
Bertold Brecht

Godność nie jrrzeszkadza brać napiwków; przeszkadza tylko za nie podziękować.
AbelBonnard

Dobre wychowanie, to umiejętność łączenia znakomitych wyobrażeń o sobie samym, z niezbyt 
pochlebną opinią o wszystldch innych.

Mark Twain

Lew nawet na czele stada boranów jMtrafi dokonać wielkich rzeczy, natomiast stado lwów pod 
wodzą barona - zbaranieje.

Napoleon

W.P.

Od nowa

WRZEŚNIOWE SKANDALE
telncgo postępowania obywatelskiego 
tam, skąd ów wzór ma promieniować.tam, ską^d ów wzór ma promieniować. 
Moglibyśmy zacisnąć zęby i przez pewien

5 min USD), z kióryeh nie potrafi się 
■■"/tłumaczyć głov.' Banku Litewskiego - 
dfaczego właśnie o' zyinał je jeden z. wyb
ranych banków. 1 i •'miast rtiz.mawiaćję
zykiem cyfr i faktów, rozpoczyna się gad-

wyi 
dla

czas być o Chlebie i wodzie, gdybyJimy 
wiedzieli, że jutro będzie lepiej. Naza-

pielgrzymce Ojca Świętego na Lit- dzieliśmy, że dowódca jest od 15 lipca jutrznaiomiasimoz.esięokaz.ać,z.ek()lej- 
) głębokiej refleksji nad Jego słowa- zwolniony za nadużycie obowiązków słu- nydygnilar:yiic potrafi doliciyć.sięmilio-

mi, nadziei na lepsze, bardzo chciałem żbowych. Jak więc mógł dowodzić? Skąd forsy. Zamiast iść do więzienia, bę- 
napisać «e«zra/ny 1 pogodny felieton. Ale dojście do broni? Czyzby wreszcie ci lu- nr...,,,.,,.
nie da się przecież zamknąć oczu, kiedy w dzie poprzez odezwy o solidarność kiero- 

X . . . . . e do swych towarzyszy w wojsku

Po
wie, po głębokiej
mi, nadziei na 1

na Lit-
z.ykiem cyfr i faktów, rozpoczyna się gad
kę o... porachunkach politycznych! Tak się 

. społeczeń

nie da sie pr 
lesie pod Kownem zbuntowało się około 
60 ocnotników ze służby ochrony kraju

kę o...poraehunl 
rozpolitykowała czę; 
w każdym postępku doszukuje się dywer
sji przeciwników^

połeczeństwa, że

dzic zwoływał konferencje prasowe, w 
gorszym przypadku uzyska status męczen
nika r~’----------- ‘ -----politycznego. A my będziemy płacić 

zwiększę podatki, patrzeć, jak harują 
psi grosz w nadgodzinach nasi bliscy. 

Tymczasem'Sejm musiaTodłozy^^ w Tymczasem jak grzyby po deszczu będą 
, ____________ stronę inne zagadnienia, stworzyć spec- wyrastać wille, jak fatamorgana przem-

sfciego wszczyna się sprawę karną. Kiedy jalną komisję, która negocjowała z leśny- knie przed nosem dobrobyt ulepionych z 
Prokuraturze Generalnej zarzuca się wz. Były wiece, pojawiafi się solidaryzują- '^nej gliny.
przelanie na prywatne konto zagraniczne ct z OHnrownzkzzznz. Był temat dla prasy.
znacznej sumy. Kiedy w biały dzień na Dreszczyk przebiegał przez społeczeń- ••u-ixx 
spokojnych do niedawna ulicach Wilna stwo, czym to wszystko się skończy. A zęby żądać równości
rozlegają się strzały, a bez łapówki nie da skończyło się polubownie: po tygodniu tkich-juz to przerabialiśmy - 
się niczego załatwić. Kiedy... buntu chłopcy zwrócili broń, ale znowuż przez cały cz.as nic może być ślepa i głu-

Skanaal na skandalu, na skandalu podobno część wróciła w leśne knieje... cha. Nic słychać, zęby ci, którzy coś przes-

ze służby ochrony kraju 
zęby, w tym w 133 pisto-uzbrojonych po zęby, w tym w 133 pisto 

lety maszynowe. Kiedy przeciw zdymisjo
wanemu prezesowi zarządu Banku Litew-

przelanie na prywatne konto zagraniczne 
znacznej sumy. Kiedy w biały dzień na

skandału, na skandału

wane
chefeli doprowadzić do destabilizacji, a 
nawet wojny domowej? W imię czego?

zagadnienia, stworzyć spec- 
ę, Która negocjowała z łeśny-

corazwięl
7.a

pojawiafi się solidaryzują-
nrńL Rvł temat dla nrasv. Mówi się, ze pierwszego miliona w 

sposób uczciwysię nic/.arobi. Nic bądźmy 
naiwni, żeby z^dać równości dla ws>^s-1. A----------- U-. .-z—.. .aiePemida

■ buntu chłopCT zwrócili broń, ale znowuż przez cały ci^s nic może być ślepa i głu- 
podobno część wróciła w le^ne knieje... fha Nie słychać, zęby ci, którzy coś przes- 
Choć do takich przypadków w państwach krobali, ponieśli kary, zęby za jiowazne 
cywilizowanych nie dochodzi, swoją dro- ctnnfKi,,™...

skandal, a na tym skandalu jeszcze Jeden _____ _ .. , -r- ,
skandal - tak wygląda rzeczywistość, jaka cywilizowanych nie dochodzi, swoją dro- przestępstwa komuś został .skonfiskowa-
się wytworzyła na naszych oczach. Brutal- gą jestem ciekaw, w jaki sposób rozwią- "Y majątek. Bezkarność, możliwość Czer
na i pełna niebezpieczeństw. Cóż z tego, załyby podobny problem, na przykład, pąnia różnych korzyści na górnym szczc^
że prawo oparte jest na najlepszych wzór- Stany Zjednoczone. Całe szczęście, że na blu władzy sprawia, ze obserwujemy laki
cach światowych, skoro nie jest ono prze- Litwę nie wprowadzono rozjemczych owczy pęd do hyc/flAsz/n^. Powszechna

;, ze na
cacn światowych, skoro nie jest ono prze- Litwę nie wprowadzono rozjemczych 
strzegane i pozostaje prawem kaduka. oddziałów ONŻ.

Niektóre zdarzenia żywo przywodzą Incydent jest ostrzeżeniem, iż wojsko 
..X. r,. . . j potrzebuje poważnych zmian. Ile już byłona myśl lekturę z Dzikiego Zachodu potrzebuje poważnych zmian. Ile już b' 

sprzed 1(X) lat temu czy porachunki ple- nieporozumień, kiedy w ruch szłabroń'na 
mienne w egzotycznych buszach. Nie do potańcówkach w Hubach i przy styczności 

........ z ludnością cywilną. Wiadomo, że do woj- 
■ ska się idzie niekiedy w celu zrobienia

owcyy pęd do bycia kimś. Powszechna nie
mal korupcja doprowadziła do tego, że 
bezprezentu dziś trudno załatwić najdrob
niejszą sprawę. I to w państwie budują
cym demokrację!

Nic dziwnego, że normalna gdzie in
dziej praca zatraca swój szlachetny cel.pomyślenia, żeby w samym środku Stare- ...____.................. . .............. ..V.t xi' * ■ u ■ • ■ -.z

go Kontynentu, po symbolicznym i nie- ska się idzie niekiedy w celu zrobienia będzie dalej, wkrótce
maljuż faktycznym wyjściu ostatniego ob- szybkiej kariery, stąd wielu odgrywa rolę nauczyciela, lekarza, dzic 
cego żołnierza doszło do wewnętrznego komandosów, lak w przygotowanych fil- L^/ostaną jedyni--------  -----u -z j—. Góra drabiny społecznej (raczej 

posiadania władzy niż intelektu) 
słej współpracy z zaprzyjaźnionymi ffrma- 
mi postanowiła na Litwie zbudować kapi-

puczu wojskowego. Oto do lasu udaje się mach. Z drugiej strony, nie brakuje tam i 
uzbrojony oddział mężczyzn, którzy sta- naiwnych chłopaczków, którzy po prostu 
wiają w formieprare^fti jakieś mętne żąda- nie potrafili wykupić się od czynnej służ- 
nia (natury ogólnej, w tym, że w wojsku by. Doskonale widać, ilu to kaleków, niez-
brak dysCTpliny!), zaś politycy starają się dolnych do służby świetnie prosperuje w 

;go dopasować kontekst polityczny, podejrzanym biznesie, sypie pieniądzem i

w zawo-
i, dziennikarza

ie nawiedzeni idealiści.
w sensie
przy ści-

talizm na wzór niektórych państw trzccic- 
' ' ' 'j wobecgo koszyka, z ogromną przepaścią 

własnego narodu.
do tego dopasować kontekst polityczny, podejrzanym biznesie, sypie pieniądzem i 
choć wiadomo, iż przywódca zbuntowa- wyżywa się na libacjach. Niewątpliwie, le- 
nych - jak podaje publicznie jedna z gazet piej też jeździć mercedesem niz być - 
opierając się na fakty - to pospo/ziy prze- nym w ciężarówce wojskowej. ......

------------ _ Przygnębiające jest nie to - mówi szym podejściem, wchodzą najśniięlsi. 
poczciwy pan starszej daty, przyjaciel fe- 
lietonisty - że większość uczciwych i pra
cowitych ludzi żyje w takiej nęd:^, lecz to, 
że stajemy się państwem bezprawia. Że

stępca kryminalny o powiązaniu z mafią, 
na którego prokurator Kowna wydał san
kcję na areszt. Prawda, niedawno dowie-

wozo-
., .usnego narodu.

Siedzimy w niedogrzanych mieszka
niach. Do oszaciałych łazienek za pierw-

zaczyna brakować przykładów nieskazi-

kranach marzą dzieci i dorośli. Mężowie 
stanu cierpliwie tłumaczą, że nie ma pie- 
nięd^. Jednocześnie dowiadujemy się o 
kolejnej aferze z 20 milionami litów (ok.

Opinią publiczną wslrz.ąsnęła nicwi
Tiba wieść, jaka wydostała się z Proki 

alnei. W i ’
bomba

'm

ralury Generalnej. W tajemniczy sposób 
dokonała ona przelewu na prywatne kon
to w jednym z banków francuskich ponad 
pół miliona litów po uprzedniej ich z.a- 
mianie na 165949 USD. Operacji banko
wych podjęli się... byli kierownicy Banku 
Litewskiego. Podobno niektórzy dzienni-
karze zakładają się, cww prokuraturze m. 
Wilna znajdzie się jakiś porucznik Colo- 
...h,, lab komisarz Ćatanio, który odważy 

'achania prokuratora
mbo lub
się dokonać przesłuchania pi------------  
generalnego... A nuż. zarzuty okażą się 
.jczpodsiawne? Oczywiście, społeczeń-
generalnego, 
bez.podstawi

przy okazji dowie się o jakimś nadz
wyczajnym i wyższym celu (ego rodzaju 
przedsięwzięciu prokuratury,, —......  
nieodłącznym od realizacji dalekosiężnej 
polityki. Nie obejdzie się bez debat.

- Wszystkiemu winni zakamuflowani 
komuniści! - woła prawica.

-Jestgorzej niż.zakomuny! -odpierają

stwo

, znowuz

jej przeciwnicy. 1 la biedna Litwa jest 
rozdzierana przez opcje, zubożana przez
bezwzględnych budowniczych kapitaliz
mu kosztem narodu.

Ostatnio w niektórych działaczy wstą
piło pocieszenie, że nie jesteśmy osamot-
nieni, że po zwycięstwie lewicy w wybo
rach do Sejmu i Senatu w Polsce może być 
podobnie. Uchowaj nas. Boże. Chciałoby 
się wierzyć, że zarówno w Polsce, jak i na 
Litwie dojdzie wreszcie do szerokiej

nieni, ze po

współpracy na rzecz wspólnego dobra, że 
w tym regionie wyrównają się dyspropor
cje, znikną negatywne tendencie. Życząc 
sąsiadowi mocnego rządu i politycznegosąsiadowi mocnego rządu i politycznego 
porozumienia, nie przeszkadzajmy u nasporo 
tym. którzy dbają o godne miejsce i obli- 

..itwy na mapie Europy. Nie róbmycze Litwy na mapie Europy. Nie róbmy 
natomiast polityki tam, ^dzie ma się do 
---- pospolitymi machlojkami i 

Tomasz Bończa
czynienia z
chaosem.ZNAD WILII
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