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INTERNACJONALIZM  
W DZIAŁANIU
Starsze pokolenie doskonale pamię-
ta to hasło z tytułu – było podstawą, 
rzec można, sowieckiej polityki narodo-
wościowej. Powszechnie się mówiło o 
tym, że Związek Radziecki jest tyglem, 
w którym wszystkie narodowości two-
rzą jeden stop – wielki naród radziec-
ki. Dlaczego przypominam te sowiec-
kie propagandowe twierdzenia? Otóż 
okazują się one być szczególnie ży-
wotne, nawet po upływie ćwierć wie-
ku rozpadu sojuzu. W Dniu Obrońców 
Wolności miała miejsce piękna akcja 
zapalenia światełek pamięci w oknach 
domów i urzędów, szkół i instytucji. Te-
lewizja Litewska   nadała reportaż z 
jednej z wileńskich szkół – „Saulėtekio” 
– o tym, jak jest tu obchodzona ta pa-
miętna data – 13 stycznia. Na wstępie 
dyrektor szkoły (rosyjskiej, czy rosyj-
skojęzycznej?), która, jak zaznaczo-
no, kieruje nią od grubo ponad 20 lat, 
w swojej wypowiedzi podkreśliła, że w 
jej placówce uczą się dzieci kilkunastu 
narodowości i nigdy nie słyszała, by 
któreś z nich spytało kolegę, jakiej jest 
narodowości. Pani dyrektor też zaak-
centowała, że jej wychowankowie de-
klamują i śpiewają piosenki w języku 
rosyjskim, litewskim, żydowskim, po-
znają historię Litwy, tradycje, uczą się 
patriotyzmu, obywatelskiej postawy w 
stosunku do  ojczyzny. Pięknie! Tylko 
nijak nie mogłam zrozumieć, dlacze-
go, zdaniem pani dyrektor, pytanie o 
narodowość jest nagannne? Klasycy 
literatury, filozofowie za długo do nas 
– i mam nadzieję po nas też – nieraz 
podkreślali, że jedynie człowiek, który 
szanuje swe korzenie, język, historię, 
czci tradycje własnego narodu potra-
fi z takim samym pietyzmem odnosić 
się do kultury, tradycji, ideałów człowie-
ka innej narodowości. Wydaje się, że 
nie narodowości trzeba się bać, a wła-
śnie tej „beznarodowości” – „mankurty-
zmu”. Pani dyrektor jest w tym wieku, 
że z pewnością poznała ten termin jako 
przedstawicielka inteligencji. W byłym 
ZSRR, dzięki twórczości wybitnego pi-
sarza, stał się właśnie symbolem prze-
ciwstawienia się „spławowi” – człowiek 
sowiecki. Czy szkoła rosyjska na Litwie 
ma wychowywać obywatela-beznaro-
dowościowca. Podobna rola, wydaje 
się, była wyznaczana dla szkół z pań-
stwowym językiem nauczania zakłada-
nych na Wileńszczyźnie dla miejsco-
wych, w tym też polskich dzieci. Jest to 
ciekawy fenomen: naród litewski, który 
w ówczesnym Związku Sowieckim po-
trafił zachować język i kulturę narodo-
wą, miałby odmawiać tego w wolnym 
i demokratycznym (prawda?) państwie 
innym narodowościom. 
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Litwa po raz kolejny uczciła Dzień Obrońców Wolności. Przed 24 laty, w nocy z 12 na 
13 stycznia na skutek akcji sowieckich wojskowych, litewska niepodległość złożyła w 
ofierze 13 ludzkich istnień. Obrońcy wolności, zupełnie jeszcze młodej, wykazali się  
determinacją, chroniąc przed sowieckim wojskiem parlament, starając się obronić 
gmach Radia i Telewizji i wieżę telewizyjną. Co roku ofiary tamtych dni są  
honorowane na Cmentarzu Antokolskim, gdzie większość z nich spoczywa. Również w 
Sejmie Litwy odbywa się 13 stycznia uroczyste posiedzenie, wystawy i konferencje  
poświęcone tragicznym wydarzeniom. Od kilku lat jest również przyznawana w tym 
dniu Pokojowa Premia dla osoby, która jest zaangażowana w rozwój demokracji,  
ochronę praw człowieka. Tego roku została ona wręczona Adamowi Michnikowi –  
działaczowi „Solidarności”, redaktorowi naczelnemu „Gazety Wyborczej”,  
dziennikarzowi, który przed 24 laty, 14 stycznia, tuż po tragicznych wydarzeniach był 
obecny w Wilnie w składzie polskiej delegacji. Wielki przyjaciel Litwy, przemawiając z 
trybuny sejmowej 13 stycznia br. nie omieszkał zaznaczyć, że brak rozwiązania takich  
kwestii jak oryginalna pisownia polskich nazwisk, czy używanie podwójnego  
nazewnictwa jest wielką przysługą tym, którzy stawiają sobie za cel, by stosunki  
pomiędzy Polską i Litwą miały słabe strony. Niestety, wielu decydentów na Litwie  
wydaje się tego nie rozumieć, nawet w obliczu wielce zatrważającej sytuacji geopolitycznej.
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Przeżyliśmy kolejny rok. Nowy – 2015 w pełni już wszedł w 
swoje prawa, przynosząc nam nowe wyzwania, zadania i, nie-
stety, stare problemy. Wraz z ubiegłym rokiem zamknęliśmy 
ćwierćwiecze swojej działalności na rzecz rozwoju i pielęgnowa-
nia polskości i tożsamości narodowej. W czasie jubileuszowych 
obchodów w kołach, oddziałach i na szczeblu krajowym napraw-
dę mieliśmy być z czego dumni i czym się cieszyć. Osiągnięcia 
organizacji są imponujące, ale tym większa jest odpowiedzial-
ność za dalsze losy Związku i wykonanie zadań, które nakreśli-
liśmy sobie obchodząc jubileusz 25-lecia. Szczególnie cieszyło 
nas to, że na zmianę starszego pokolenia – założycieli Związku, 
działaczy minionych lat – przychodzi młodzież: aktywna, wy-
kształcona, ambitna, mająca swoje cele i dążenia, patriotycznie 
nastawiona, gotowa wziąć odpowiedzialność za losy organizacji. 
Ci młodzi są gotowi stać na straży pogłębiania i ugruntowania 
polskiej tożsamości w naszym kraju.

Warunki naszej działalności nigdy nie były i raczej w naj-
bliższym czasie nie będą cieplarniane. Powinniśmy jednak 
stale trzymać rękę na pulsie wydarzeń politycznych, dążyć 
do prawdy historycznej, rozwijać kulturę narodową, pielę-
gnować i trwać w polskiej mowie, być wiernymi zasadom mo-
ralności chrześcijańskiej. A nowe czasy przynoszą też nowe 
wyzwania i musimy im sprostać, by nie okazać się na mar-
ginesie życia społecznego, a w konsekwencji – na śmietniku 
historii. Taki rozwój wydarzeń z pewnością przyniósłby na-
szej społeczności niepowetowane straty, które odbudować 
byłoby raczej niemożliwie.  

Ten rok będzie tym bardziej znamiennym dla naszej orga-
nizacji, że jest to rok kolejnego – XIV Zjazdu ZPL. W „Naszej 
Gazecie” był już opublikowany projekt uchwały o zwołaniu 
tego gremium 30 maja br.  Mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie zatwierdzi go Rada ZPL i przystąpimy do poważnego 
przygotowania się do tego ważnego wydarzenia w życiu or-
ganizacji.

 Chodzi o to, aby na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
w kołach wzięło udział jak najwięcej członków Związku i by te 
zebrania były zdolne wybrać odpowiednich prezesów i wyłonić 
liderów; wytypować delegatów na konferencje rejonowe i Zjazd 
ZPL. Trzeba jednoznacznie uświadomić sobie, że praca w kołach 
wymaga nowych rozwiązań, sprzyjających aktywizacji środo-
wiska. By na fora rejonowe i krajowe byli wydelegowani ludzie 
odpowiedzialni, którzy nie zawiodą zaufania i wezmą aktywny 
udział w przygotowaniu i obradach zjazdu. 

W ciągu minionych 25 lat społeczność polska, w tym też 
związkowa, poprzez popieranie AWPL osiągnęła znaczne suk-
cesy, jednak wiele problemów wciąż pozostaje nierozwiąza-
nych i aktywna postawa społeczna, wyrażanie opinii wieloty-
sięcznej rzeszy Polaków – obywateli Litwy – mogą i muszą być 
ważkim argumentem na drodze do ich rozwiązywania. Nadal 
od każdego z nas zależy los polskich szkół. O ile zadbamy o 
to, by każde polskie dziecko uczęszczało do polskiej szkoły, 
to będzie to najmocniejszym argumentem do ich istnienia. 
Jeżeli będziemy dbali o poprawność języka i używali go na co 
dzień również publicznie, będzie trwał na tej ziemi. Trady-
cje, kultura pielęgnowane i rozwijane przez każdego Polaka 
na Litwie pozwolą zająć należne im miejsce w społeczeństwie 
państwa, którego jesteśmy obywatelami. Pierwszorzędna rola 
ZPL w tych kwestiach była, jest i pozostanie. Żadne struktury, 
czy interesy wąsko polityczne nie mogą i nie zamienią aktyw-
nej, świadomej społecznej postawy obywateli, którzy w wa-
runkach demokracji mają prawo i powinni być prawdziwymi 
gospodarzami swego kraju.

Obchodząc 25-lecie przypominaliśmy przyjęte na I Założy-
cielskim Zjeździe ZPL pięć prawd Polaków. Mają one być nie tyl-
ko cytowane na uroczystościach, ale też drogowskazem w życiu 
codziennym każdego Polaka:
•	 Jesteśmy	Polakami.
•	 Litwa	–	Ojczyzną,	Polska	–	Macierzą	naszą.
•	 Ziemia	ojców	–	naszą	ziemią.
•	 Mowa	i	wiara	dziadów	–	mową	i	wiarą	wnuków.
•	 Polak	Polakowi	i	ludziom	wszystkim	–	bratem.

Michał Mackiewicz,
prezes Związku Polaków na Litwie 

WYRAŹNY BRAK 
POTENCJI KADROWEJ 
NAJWIĘKSZYCH PARTII 
NA LITWIE DAŁ SIĘ 
WYRAŹNIE ODCZUĆ 
PODCZAS WYBORÓW 
PREZYDENCKICH

WKRACZAJĄC  
W JUBILEUSZOWY ROK
Wraz z przyjściem Nowego – 
2015 Roku – Litwa weszła w 
jubileuszowy okres – ćwierć-
wiecza swej niepodległości. 
Przed 25 laty, 11 marca, po 
raz drugi w XX wieku porwa-
ła się na odrodzenie państwo-
wości i potrafiła swoje dążenia 
urzeczywistnić. Przyglądając 
się kondycji państwa u progu 
jubileuszej daty – jest to naj-
bardziej wdzięczna okazja do 
czynienia wszelkich podsu-
mowań i bilansów – słucha-
jąc komentarzy i wypowiedzi 
ekspertów, politologów rodzi 
się dość kontrowersyjny obraz. 
Bezspornym osiągnięciem Li-
twy jest to, że potrafiła zbudo-
wać podwaliny współczesnego 
państwa, co pozwoliło jej stać 
się członkiem Unii Europej-
skiej, ugruntować swe bezpie-
czeństwo poprzez wejście do 
NATO. Po  latach kryzysu, go-
spodarka kraju znów nabiera 
obrotów i podstawowy wskaź-
nik jej wyjścia z zapaści – PKB 
ma mieć dość istotne tempo 
wzrostu (Ministerstwo Finan-
sów prognozuje 3,4 proc., zaś 
Konfederacja Przedsiębiorców 
Litwy – 2,6 proc., co jest w Eu-
ropie godnym pozazdroszcze-
nia). W przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca kraju stanowi 
on trzy czwarte średniego do-
brobytu „starego” Europejczy-
ka i to jest sukces.

Pieniądze europejskie po-
zwoliły zmodernizować szereg 
dziedzin, zainwestować w in-
frastrukturę. Prawda, może ona 
stać się wielce problematyczna, 
kiedy skończą się fundusze eu-
ropejskie i ze szczupłego budże-
tu samorządów trzeba będzie ją 
utrzymać w należytym stanie.

Bilans zysków i strat

Jednym z optymistycznych 
(chociaż bardzo drogich) ak-
centów ubiegłego roku stało się 
uruchomienie terminalu gazu 
skroplonego wraz ze statkiem 
tak pięknie się mianującym  
„Independence”. Ma on Litwie 
zapewnić niezależność energe-
tyczną. Chociaż w dużej mierze 
jest nie tylko obiektem gospo-
darczym, ale też politycznym.

Ostatnim mocnym akordem 
w życiu Litwy na pożegnanie 
starego i powitanie nowego, 
jubileuszowego roku, stało się 
wprowadzenie euro. Szkoda, 
że 25-lecie niepodległości kraj 
będzie witał bez tak przed laty 
(lity wprowadzone zostały w 
1993 roku) upragnionej wła-
snej waluty. Jednak przystąpie-
nie do strefy euro – jako dzie-
więtnastego jej członka – ma 
ułatwić krajowi (pamiętajmy, 
że Estonia i Łotwa już to uczy-
niły) integrację do systemu eu-
ropejskiej gospodarki, sprzyjać 
inwestycjom, rozwojowi kon-
taktów gospodarczych, wymia-
nie handlowej na kierunku za-
chodnim, co szczególnie jest 
aktualne, kiedy na wschodzie 
mamy wyraźne utrudnienia w 
związku z zaistniałą sytuacją 
geopolityczną. 

JAK MIECZ DAMOKLESA
Jednak w ogólnym, rzec moż-
na minorowym, nastroju oceny 
kondycji kraju, nie można za-
pominać o bilansie prowadzo-
nej polityki i działań gospodar-
czych, które już dziś, jak miecz 
Damoklesa, unoszą się nad na-
szym dobrobytem i nie pozwa-
lają tworzyć bardziej optymi-
stycznego wizerunku, a za kilka 
lat mogą stać się poważnym ha-
mulcem rozwoju kraju.

Bardzo poważnym proble-
mem staje się na Litwie sytuacja 
demograficzna. Według wcze-
śniejszych prognoz ekspertów 
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, spadek mieszkańców 
poniżej 3 mln mieliśmy mieć 
dopiero w roku 2035. Nieste-
ty, przekroczyliśmy ten rubikon 
w roku 2012. Dziś Litwa liczy  
2 mln 945 tys. mieszkańców. 
Niski, nie zapewniający należy-
tego wzrostu przyrost natural-

ny, wysoka śmiertelność i jedna 
z największych plag – emigracja 
– według długofalowych pro-
gnoz – mają już w 2040 roku 
dać krajowi zaledwie 2 mln 
mieszkańców. Jak zaznacza-
ją eksperci, nie tyle straszą te 
dwa miliony, co struktura spo-
łeczeństwa, które się gwałtow-
nie starzeje. Jeżeli w 2004 roku 
mieliśmy 53 tysiące 18-latków, 
to po dziesięciu latach – 37 tys., 
zaś za pięć lat będzie ich zale-
dwie 26 tys. Biorąc pod uwagę, 
że część z nich opuści kraj, to 
staje bardzo poważne pytanie: 
kto będzie zasilał rynek pracy, 
płacił podatki, z których finan-
sowane są zobowiązania socjal-
ne, a także cały aparat państwa 
i  infrastruktura.

Z przyszłych dwóch milio-
nów obywateli ponad połowa 
będzie na utrzymaniu płacą-
cych podatki. Litwa staje się 
już obecnie krajem najrzadziej 
zaludnionym w Europie. No i 
traci tworzone w ciągu powo-
jennych  lat – kosztem rozwo-
ju przemysłu w miastach i mia-
steczkach różnych regionów 
– równomierne rozmieszczenie 
mieszkańców. Teraz aktywni na 
rynku pracy ludzie skupiają się 
w wielkich miastach i jest tak, 
że w 19 z 60 rejonowych samo-
rządów, mamy po 12,5 osoby 
na 1 km kw.

W ciągu lat niepodległości 
straciliśmy – przez emigrację 
– 788 tys. mieszkańców. Nie 
możemy pochwalić się też dłu-
gowiecznością. Jeżeli średnia 
wieku w UE sięga 79,2 lat, to 
na Litwie – 74,1. Trudno mó-
wić o zatrzymaniu fali emigra-
cji, czy bardziej realnych licz-
bach powracających, kiedy 
minimalna płaca zarobkowa 
(która ubiegłego roku, a i tego 
ma rosnąć) oscyluje w grani-
cach nieco ponad trzystu euro, 
co stanowi zaledwie piątą czy 
szóstą część wynagrodzenia w 
Wielkiej Brytanii, Danii, Ho-
landii, a od średniej w skali ca-
łej UE jest mniejsza 4,2 raza. 

Czynnikiem zapaści może 
się już wkrótce stać zwlekanie 
z  reformowaniem struktural-
nym sektora publicznego. We-
dług danych statystycznych, w 
państwowym sektorzy obecnie 
pracuje trzecia część czynnych 
zawodowo osób: z 1186 tys. – 
339 tys. To ich oraz emerytów 
i dzieci utrzymuje 847 tysięcy 
zatrudnionych w sektorze pry-
watnym. Powoduje to, że siła 
robocza jest zbyt wysoko opo-
datkowana.

Zarówno poprzednie, jak i 
obecny rząd w ciągu dwuletniej 
kadencji nie  zabrał się do po-
ważnego reformowania gospo-
darki, reformy podatkowej. I, 
co jest najsmutniejsze, w ciągu 
pozostałych dwóch lat, tyle rzą-
dząca koalicja ma szansę trzy-

Nasze 
drogowskazy
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Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy nazwiska ofiaro-
dawców:

•	 Jadwiga Smarzek – 20 LTL (Polska)

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić 
na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

PRAGMATYCZNY, A 
NIE EMOCJONALNY 
CHARAKTER 
POLITYKI JEST WE 
WSPÓŁCZESNYM  
ŚWIECIE BARDZIEJ 
POŻĄDANY

mania steru władzy, raczej tego 
nie uskuteczni. Chociaż róż-
nego rodzaju komisji, badań 
i przygotowywanych studiów 
tworzono bez miary. Rząd But-
kevičiusa zasłynął jako ten „od 
komisji”.

PREZYDENT  
KRYTYCZNA  
I… NIEOMYLNA
Swoiście podsumowała poten-
cjał i perspektywy rządu pani 
prezydent podczas noworocz-
nej konferencji prasowej, któ-
ra stała się jej swoistym expo-
se. Otóż określiła pracę rządu, 
zresztą nie po raz pierwszy, jako 
tego, kto przynajmniej nie po-
psuł rozpoczętych spraw. Przede 
wszystkim: budowy gazoportu 
oraz wprowadzenia euro.

Pytana o dalsze jego poczy-
nania, dość cynicznie stwier-
dziła, że nie spodziewa się ini-
cjatyw oraz reform i raczej ich 
nie oczekuje. Bowiem jej zda-
niem, potencjał i zdolności in-
telektualne ekipy raczej temu 
nie służą. Wątpliwym uspra-
wiedliwieniem takiej opinii 
miało być stwierdzenie, że nie 
pomaga w pracy rządu taka, a 
nie inna koalicja. Prezydent 
życzyła gabinetowi ministrów, 
by doprowadził do pomyślne-
go zakończenia ważne projek-
ty związane z uruchomieniem 
łączy elektrycznych ze Szwe-
cją i Polską oraz umożliwiające 
przekazywanie gazu – jako ko-
lejne kroki na drodze do ener-
getycznej samodzielności. 

Prezydent praktycznie 
sama sobie zadała pytanie (i 
odpowiedziała na nie), czy 
nie popełniła błędów. Zrodzi-
ło się ono w związku z tym, że 
oznajmiła, iż na kolejną kaden-
cję nie będzie wystawiała ani 
kandydatury obecnego proku-
ratora generalnego, ani szefa 
urzędu bezpieczeństwa pań-
stwowego. Oboje byli przez nią 
„odkryci” i mianowani na sta-
nowiska jako ci, którzy mają 
dokonać potrzebnych reform 
(dotyczyło to prokuratury) 
oraz zmiany stylu pracy wo-
bec nowych zagrożeń (bez-
pieka). Niestety, obaj kierow-
nicy nie spełnili pokładanych 
w nich nadziei. Jednak prezy-
dent była daleka od tego, by 
bić się w piersi i przyznać ka-
drową pomyłkę. Powiedziała 
wręcz: nie, nie omyliłam się. 
Dodając, że podejmuje decy-
zje oceniając posiadaną infor-
mację w konkretnych realiach. 
A wiadomo, sytuacje się zmie-
niają, życie przecież nie stoi w 
miejscu. Co do tego  możemy 
przyznać pani prezydent stu-
procentową rację.

Rację ma też głowa państwa 
co do tego, że ma wzrastać mi-
nimalne wynagrodzenie i mu-
szą być kompensowane eme-
rytury. Już nie po raz pierwszy 
(jednak bez większego skutku) 
akcentuje pani prezydent wal-
kę z korupcją i z ciągle „nie-

uchwytnymi” klikami oligar-
chów…

Prezydent akcentowała 
też konieczność troski o bez-
pieczeństwo państwa. Po raz 
kolejny powtórzyła twierdze-
nie o tym, że wschodni sąsiad 
wykazuje cechy państwa ter-
rorystycznego. Wzmacnianie 
wojska, współpraca ze strate-
gicznymi partnerami, poparcie 
dla dążeń Ukrainy – Litwa nie 
powinna być pasywna, a aktyw-
nie uczestniczyć w kształtowa-
niu nie tylko swego bezpieczeń-
stwa, ale też  Europy i świata.

Szczytne są to cele. Jed-
nak przyznać należy (na ten 
temat wypowiadali się zarów-
no krajowi, jak też zagranicz-
ni politycy i komentatorzy), 
że budowanie bezpieczeństwa, 
zarówno pokojowego jak i go-
spodarczego, wymaga rozwa-
gi i dyplomacji, z którymi to 
definicjami mało mają wspól-
nego niektóre sformułowania, 
jakie pani prezydent pozwa-
la sobie kierować m. in. pod 
adresem Rosji. Nawet z nie-
bezpiecznym i nieprzewidy-
walnym sąsiadem, jakim jest 
Rosja, raczej trzeba budować 
w miarę poprawne stosunki, 
bowiem każde ich zaostrzenie 
odbija się negatywnie na róż-
nych dziedzinach życia.

Pragmatyczny, a nie emo-
cjonalny charakter polityki 
jest we współczesnym świe-
cie bardziej pożądany. Pani 
prezydent nie potrafiła na-
wiązać należytych kontaktów 
również z o wiele mniej „pro-
blematycznymi” niż Rosja, 
sąsiadami. Dotyczy to zarów-
no Białorusi, jak krajów bał-
tyckich i, oczywiście, Polski. 
Polska jest w dzisiejszej sytu-
acji geopolitycznej jednym z 
głównych gwarantów wspól-
nego bezpieczeństwa państw 
– członków NATO w naszym 
regionie. Uznając to i współ-
pracując w dziedzinie obron-
ności, Litwa nijak nie może 
przestąpić nakreślonej w świa-
domości (czy też wyobraźni) 
granicy, by realizując m. in. 
zapisy dwustronnego traktatu 
i składanych w ciągu lat obiet-
nic, rozwiązać kwestię pisow-
ni nielitewskich nazwisk swo-
ich obywateli, czy podwójnego 
nazewnictwa w taki sposób, 
jaki jest już od dawna uzna-
ny w Europie (i nie tylko) za 
normę. O tym, że przy do-
brej woli można nawet ostre 
kwestie dość sprawnie  roz-
wiązać, świadczyć może fakt 
z nazwami ulic na Wileńsz-
czyźnie. Tak wiele emocji bu-
dziły tabliczki z ich nazwami 
w języku polskim, jednak zna-
leziono kompromis. Wydaje 
się, że przy pozytywnym za-
angażowaniu pani prezydent 
do spraw m. in. pisowni w ory-
ginale nazwisk i podwójnego 
nazewnictwa, też takowy nie 
sprawiłoby większych trudno-
ści osiągnąć. 

PARTIE – SŁABE  
OGNIWO NASZEJ  
DEMOKRACJI
To, że w republice parlamentar-
nej prezydent dość dyktatorsko 
zachowuje się w stosunku do 
poszczególnych partii świad-
czy nie tylko charakterystyka 
rządzącej koalicji, historia for-
mowania rządu oraz „afera” z 
wiceministrami, ale też ostat-
nie mianowania szefów w resor-
cie energetyki oraz spraw we-
wnętrznych, kiedy ministrowie 
zostali wybrani nie z partyjnego 
stricte klucza. Wszystko to jed-
noznacznie wskazuje, że partie 
polityczne na Litwie są w sła-
bej kondycji pod względem ide-
ologii i kadr. (Czego raczej nie 
można powiedzieć o sytuacji fi-
nansowej).

Wyraźny brak potencji ka-
drowej największych partii na 
Litwie dał się wyraźnie odczuć 
podczas wyborów prezydenc-
kich. Żadna z nich (na czele z 
socjaldemokratami) nie potra-
fiła znaleźć charyzmatyczne-
go lidera, który mógłby stawić 
czoła ubiegającej się o drugą 
kadencję Dalii Grybauskaitė. 
Nie tylko zresztą podczas wy-
borów, ale też w codziennym 
życiu, pracy sejmowej, w rzą-
dzie trudno jest o kompetent-
nych liderów potrafiących 
forsować idee, wypracowywać 
strategie, modele rozwiązywa-
nia aktualnych dla państwa 
problemów.

Zbliżające się wybory sa-
morządowe, wysuwanie kan-
dydatów na merów, którzy 
mają być po raz pierwszy na 
Litwie wybierani bezpośred-
nio, znów potwierdziły  brak 
osobowości w arsenale partii. 
Wyraźnie widać, że nie tyl-
ko w pierwszych szeregach, 
ale taże w „rezerwie” trudno 
wypatrzeć mniej lub bardziej 
zdolnych polityków. O czym 
to świadczy? Chyba jednak za 
długo, bo praktycznie w cią-
gu całego ćwierćwiecza, ob-
sadzane przez „weteranów” 
pierwsze miejsca na partyj-
nych listach nie dawały szan-
sy nowicjuszom się wykazać. 
Najwidoczniej się zniechęci-
li – wyemigrowali lub zajęli 
się biznesem. Czy powrócą? 
W tym już głowa partyjnych 
bosów, o ile nie chcą być je-
dynie statystami na politycz-
nej scenie.

Janina Lisiewicz 
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UBIEGAĆ SIĘ O 
PRZESIEDLENIE MAJĄ 
PRAWO POLACY I ŻYDZI, 
KTÓRZY DO DNIA 17 
WRZEŚNIA 1939 ROKU 
BYLI OBYWATELAMI 
POLSKIMI

CENA SOJUSZNICZEGO 
ZWYCIĘSTWA
Wędrówka ludów, jaka nastąpi-
ła w wyniku działań wojennych 
i decyzji politycznych podję-
tych w końcowej fazie II woj-
ny światowej, objęła kilkanaście 
milionów mieszkańców Europy. 
Do najbardziej ruchliwych ob-
szarów bezspornie można zali-
czyć tereny znajdujące się po-
między ustalonymi granicami 
ówczesnego Związku Sowiec-
kiego i Niemiec. W najwyż-
szym stopniu objęły one Pola-
ków i Niemców. Jedni i drudzy 
na skutek przesuwania granic 
Polski (z tym, że ci drudzy hi-
storycznie w tym procesie za-
winili) musieli opuścić swe ro-
dzinne strony.

Do dziś proces ten nie jest 
jednoznacznie definiowany. W 
latach powojennych i władzy 
radzieckiej był najczęściej okre-
ślany jako repatriacja. Ale wca-
le przecież nie był powrotem 
do Ojczyzny. Bo Ojczyzna tych 
przesiedleńców pozostawała 
za ich plecami. Termin „prze-
siedlenie” był bardziej trafny, 
jednak najbardziej istotnie od-

Wielka wędrówka ludów

dającym treść tych działań wy-
daje się być słowo ekspatriacja 
– wydalenie kogoś z kraju, wy-
gnanie, także dobrowolne jego 
opuszczenie. W Związku So-
wieckim często stosowano taki 
typowy dla tamtego ustroju zle-
pek słów „dobrowolno-prinu-
ditielnyj”. Właśnie taką wyda-
je się być ekspatriacja ludności 
polskiej z terenów II Rzeczypo-
spolitej, które zostały w wyni-
ku politycznych ustaleń przy-
znane trzem byłym republikom 
ZSRR: Litewskiej, Ukraińskiej 
i Białoruskiej. W ich wyni-
ku Polska straciła 178,8 tys.  
km kw.: województwa – wileń-
skie, nowogródzkie, poleskie, 
wołyńskie, tarnopolskie, stani-
sławowskie oraz częściowo bia-
łostockie i lwowskie. 

Według szacunkowych da-
nych z 1939 roku, tereny te 
zamieszkiwało 11 600 000 
obywateli polskich, z czego w 
przybliżeniu 4 mln Polaków i l 
mln Żydów. W wyniku działań 
wojennych liczba tej ludności 
mogła zmniejszyć się dwukrot-
nie i na czas podpisanych poro-
zumień wynosić 2,5 mln osób. 
Na „uzyskanych” w postaci tzw. 
Ziem Odzyskanych 101 tys. km 
kw.: części Prus Wschodnich, 
Prusach Zachodnich, czyli Po-
morzu Zachodnim, Ziemi Lu-
buskiej, Dolnym Śląsku oraz 
niemieckiej części Górnego Ślą-
ska i Opolszczyzny zamieszki-
wało około 3 mln Niemców i 
około l mln tzw. „autochto-
nów” i oni musieli opuścić te 
tereny. Przesiedlenia miały też 
dotyczyć ludności narodowo-
ści białoruskiej, ukraińskiej, li-

tewskiej z terenów, które przy-
znane zostały Polsce. Przed II 
wojną światową powierzchnia 
Polski wynosiła 389,7 km kw., 
zaś po wojnie – 311,8 km kw.

Przesunięcie granic ZSRR 
i Polski na tzw. linię Curzona 
Stalin wymógł na partnerach z 
Wielkiej Trójki jeszcze podczas 
konferencji w Teheranie, któ-
ra odbywała się na przełomie 
listopada i grudnia 1943 roku. 
Był to niezwykle dogodny okres 
dla uzyskania takich ustępstw: 
Związek Sowiecki miał już za 
sobą znaczące wygrane bitwy 
i przesilenie w wojnie sowiec-
ko-niemieckiej, a alianci wciąż 
jeszcze nie uruchomili drugiego 
frontu. Pomimo tych ustaleń, 
zarówno rząd Polski w Londy-
nie, jak i Polacy zamieszkują-
cy tereny podlegające „zwro-
towi”, jeszcze się łudzili, że 
walka z bronią w ręku o wyzwo-
lenie terenów należących do  
II RP, może zmienić powojen-
ny układ granic. Akcja „Burza” 
i wileńska operacja „Ostra Bra-
ma”, Powstanie Warszawskie... 
Niestety, fakty dokonane nie 
zmieniły planów „sojusznika” 
– ZSRR.

W Jałcie w sprawie granic 
przyjęto taki oto komunikat: 
„(...) Szefowie trzech rządów 
uważają, że wschodnia granica 
Polski powinna biec wzdłuż li-
nii Curzona z odchyleniem od 
niej w pewnych okolicach od 
pięciu do ośmiu kilometrów na 
korzyść Polski. Uznają oni, że 
Polska powinna uzyskać istotny 
przyrost terytorialny na półno-
cy i na zachodzie. Uważają oni, 
że we właściwym czasie trzeba 

będzie zasięgnąć opinii nowe-
go polskiego Rządu Tymczaso-
wego Jedności Narodowej co do 
wielkości tego przyrostu oraz, 
że ostateczne ustalenie zachod-
niej granicy Polski będzie odro-
czone do konferencji pokojo-
wej”. Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone potrzebowały 
militarnej potęgi ZSRR i poli-
tycznego poparcia w dzieleniu 

powojennego świata, więc mu-
siały zapłacić określoną cenę. 
Część tej ceny stanowiła spra-
wa polska. 

DOKĄD I Z CZYM
Już 27 lipca 1944 roku, a więc 
po pięciu dniach od ogłoszenia 
przejęcia władzy, Polski Komi-
tet Wyzwolenia Narodowe-
go podpisał umowę o grani-
cy polsko-radzieckiej, chociaż 
większa część Polski, w tym jej 
stolica, były pod okupacją nie-
miecką, a rząd ZSRR formal-
nie uznał PKWN 1 sierpnia. 
Identyczne umowy o granicy 
podpisano również z rządami 
Białoruskiej SRR i Ukraińskiej 
SRR 9 września, a po niespełna 
dwóch tygodniach – 22 wrze-
śnia 1944 r. – z Litewską SRR. 

Pożoga wojenna ledwie wy-
gasła na tych terenach, a w 
przypadku Litwy, trwały jesz-
cze działania wojenne na jej za-
chodnich obszarach, a już przy-
stąpiono do exodusu ludności. 
Od pierwszych praktycznie dni 
„wyzwolenia” rozpoczęły się 
areszty „wrogich elementów” – 
żołnierzy AK, inteligencji oraz 
masowe wywózki w głąb ZSRR. 
Taka swoista „czystka” terenu 
miała sprzyjać ustanowieniu 
nowej władzy, jak też była jed-
ną z form „zachęty” do tego, 
by Polacy z większym „entuzja-
zmem” przyjęli decyzje o prze-
siedleniu. 

Należy przypomnieć, że te-
reny, na które to przesiedlenie 
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W DRODZE DO „ZIEMI OBIECANEJ”
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OD PIERWSZYCH 
PRAKTYCZNIE DNI 
„WYZWOLENIA” 
ROZPOCZĘŁY SIĘ ARESZTY 
„WROGICH ELEMENTÓW” 
– ŻOŁNIERZY AK, 
INTELIGENCJI

Wielka wędrówka ludów
miało się odbywać: Pomorze 
Zachodnie, Warmia, Mazury, 
Gdańsk oraz Górny i Dolny 
Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia 
Lubuska nie były jeszcze wy-
zwolone. Nie mówiąc o tym, 
że ich mieszkańcy nie zdąży-
li ich opuścić. Terror i gwał-
ty stosowane wobec ludności 
niemieckiej procesy te „znacz-
nie przyśpieszały”. M. in. to te 
tereny mieli wyzwalać młodzi 
ludzie z byłych Kresów RP. Po-
bór do wojska odbywał się w 
trybie przymusowym, jak i do-
browolnym. Dla wielu walka 
z hitlerowskim okupantem w 
ludowym wojsku była lepszą al-
ternatywą niż sowieckie więzie-
nia i łagry. Tak z Wileńszczyzny 
do Armii Berlinga trafiło około 
40 tys. żołnierzy.

Umowy o „dobrowolnym 
przesiedleniu” przewidywa-
ły, że każda rodzina może za-
brać 2 tony bagażu, kwoty pie-
niężne nie przekraczające 1 tys. 
złotych i rubli, sprzęt domowy, 
inwentarz gospodarczy, przy-
rządy potrzebne do wykony-
wania zawodu, biżuterię. Nie 
można jednak było wywozić 
mebli, samochodów, motocy-
kli, szlachetnych metali (nie w 
postaci biżuterii), dzieł sztu-
ki, aparatów fotograficznych, 
map, planów, zdjęć, o ile nie 
były wyłącznie rodzinnymi. 
Pozostawiony majątek nieru-
chomy: domy, ziemia miały być 
rekompensowane na nowych 
terenach, jak też oddane plo-
ny. Gwoli prawdy historycznej 
należy przypomnieć, że wysie-
dlani z tzw. Ziem Odzyskanych 
Niemcy mogli wziąć ze sobą od 
20 do 50 kg rzeczy na osobę.  
Zarówno Polacy na Kresach, jak 
i Niemcy pozostawili praktycz-
nie cały swój dobytek, dorobek 
życiowy państwu, z którego te-
renu byli ekspatriowani.

Zakładano, że przesiedleńcy 
mają możliwość wyboru miejsca 
osiedlenia, jednak to w prakty-
ce nie zawsze było realizowa-
ne. W zasadzie ludność z Wi-
leńszczyzny była przesiedlana 
na Pomorze Zachodnie, War-
mię, Mazury, w okolice Gdań-
ska i Szczecina, zaś z Ukrainy 
– na Dolny i Górny Śląsk... 
Osoby, które miały się przesie-
dlać zwalniano z podatków za 
lata 1944 i 1945, co miało być 
stosowane też na terenie Pol-
ski. Obiecywano pożyczkę w 
wysokości 5 tys. złotych, któ-
ra musiałaby być zwrócona w 
ciągu 5 lat.

KTO I JAK PODĄŻY  
DO OJCZYZNY
W umowach określano, że 
ubiegać się o przesiedlenie 
mają prawo Polacy i Żydzi, 

którzy do dnia 17 września 
1939 roku byli obywatelami 
polskimi. Otwarta pozostała 
kwestia deklarowania  naro-
dowości. I to właśnie ona oka-
zała się w poszczególnych re-
publikach trudnością nie do 
pokonania dla wielu Polaków. 
Poza tym takie założenie po-
zostawiało poza możliwością 
wyjazdu obywateli polskich 
narodowości m. in. karaim-
skiej i innych. Należy też pod-
kreślić, że tzw. repatriacja, 
umowy o niej, dotyczyły jedy-
nie Polaków przebywających 
w tym okresie na terenach 
zachodnich republik ZSRR. 
Poza nimi pozostawali roda-
cy z głębi Rosji, Syberii, Ka-
zachstanu. Umowę o ich „re-
patriacji” podpisano dopiero 
w lipcu 1945 roku i dotyczy-
ła ona jedynie obywateli pol-
skich sprzed 1 września 1939 
roku. Jej zasady nie obejmo-
wały Polaków, którzy mieszka-
li na terytorium ZSRR przed  
II wojną światową.

Obie strony – Polska i 
ZSRR chciały przyśpieszyć ten 
proces z różnych zresztą powo-
dów. ZSRR pragnęło metodą 
faktów dokonanych – faktycz-
nym zamieszkaniem ludności – 
zapewnić wynegocjowane jesz-
cze w czasie wojennym granice, 
które ostatecznie potwierdzi-
ła Konferencja Poczdamska 
z sierpnia 1945 roku. Pol-
ska chciała ludność z Kresów 
uchronić przed sowieckim ter-
rorem i zagospodarować nowe 
ziemie. Ponadto, o ile PKWN i 
rząd emigracyjny w Londynie 
różniły się co do przebiegu gra-
nicy na wschodzie, to zgodne 
były co do tego, że nowa Polska 
ma być w zasadzie państwem 
narodowym.

Pośpiech i zbyt optymistycz-
na ocena możliwości zarówno 
agitacyjnych jak i logistycznych 
spowodowały wyznaczenie na 
przesiedlenie całkiem niereal-
nych terminów. Otóż najpierw 
chętni wyjazdu z miejsca za-
mieszkania musieli się zareje-
strować. Układy z Ukrainą i 
Białorusią głosiły, że rejestra-
cja ma potrwać od 15 września 
do 15 października 1944, zaś 
proces przesiedlenia – od 15 
października 1944 do 1 lutego 
1945 roku. Z Litwą zaś odpo-
wiednio: rejestracja od września 
do 31 grudnia 1944 roku, zaś 
wyjazdy – od grudnia 1944 do 
1 czerwca 1945 roku.

Układy przewidywały osoby 
i cały aparat biurokratyczny do 
przeprowadzenia przesiedleń w 
postaci pełnomocników stron 
na terytorium partnera i przed-
stawicieli stron na ich teryto-
rium własnym. Polscy przedsta-

wiciele byli w Łucku (USRR), 
Baranowiczach (BSRR) oraz w 
Wilnie (LSRR). Ich partnera-
mi byli przedstawiciele rządów 
tych republik. Ze strony pol-
skiej całość prac nadzorował 
Główny Pełnomocnik PKWN 
ds. Ewakuacji. Po utworzeniu 
zaś Tymczasowego Rządu Jed-
ności Narodowej i dopełnieniu 
umów o repatriację Polaków z 
głębi ZSRR i innych państw, 
pełnił je Urząd Generalnego 
Pełnomocnika Rządu ds. Re-
patriacji. Zajmował się on mi-
gracjami zewnętrznymi, zaś 
PUR – Państwowy Urząd Re-
patriacyjny – wewnętrznymi w 
państwie.

Na terenie Polski PUR po-
siadał punkty etapowe: wloto-
we – na granicy, które zajmowa-
ły się powitaniem i udzieleniem 
pierwszej pomocy materialnej 
i żywnościowej; przelotowe – 
wzdłuż linii kolejowych udzie-
lające pomocy; przeładunkowe 
oraz docelowe. 

Oto jak wyglądała często sy-
tuacja na takich punktach w 
okresie nasilenia fali przesie-
dlenia: „(...) Punkt w Toru-
niu przedstawia mankamenty 
przede wszystkim pod wzglę-
dem zaopatrzenia żywnościo-
wego. Przez punkt ten przeszło 
29 transportów, kierowanych 
przeważnie na Bydgoszcz, 
Piłę, Szczecinek. Na punk-
cie znajdowało się 1500 osób, 
gdy pojemność jego obliczo-
na jest na 1000. Dotychcza-
sowy przydział żywności dla 

punktu wynosił 4 tony karto-
fli, 750 kg chleba i niedosta-
teczny przydział mleka w ilości 
10 litrów tygodniowo. Wynika 
to głównie z braku transpor-
tu na punkty i w mieście. Za-
rząd Miejski dysponuje zaled-
wie kilku końmi i nie posiada 
żadnego taboru samochodowe-
go. Lekarz punktu dr Pigulew-
ski z Wilna stwierdził nasile-
nie biegunek, które mogą być 
zapowiedzią dalszych epide-
mii brzusznych. (...) W osad-
nictwie wiejskim aktywność 
dostateczna, szwankuje nato-
miast osadnictwo miejskie na 
skutek ksenofobii miasta. Do 
Torunia przybyła większa gru-
pa, około 700 osób ze związku 
inwalidów wileńskich, którzy 
odmówili wyjazdu na Zachód. 
Zlecono specjalnie zaopieko-
wać się tym elementem i uzy-
skać przychylność władz miej-
scowych dla osiedlenia tych 
ludzi na miejscu. (...) Na sta-
cji kolejowej w Bydgoszczy 
zastano około 300 wagonów 
z różnych kierunków. Okaza-
ło się, że to zatkanie wynikło 
między innymi z tego, że repa-
trianci nie chcieli udać się na 
Zachód z braku dostatecznego 
bezpieczeństwa na tych tere-
nach, jako też twierdząc, że los 
tych ziem nie jest dostatecznie 
przesądzony na rzecz Polski”. 
(Sprawozdanie z objazdu służ-
bowego pracowników PUR z 
maja 1945 roku).

Na terenach trzech repu-
blik pełnomocnicy ds. repa-

triacji mieli swe punkty w: 
Duksztach, Ignalinie, Święcia-
nach, Podbrodziu, Landwaro-
wie, Jaszunach, Druskienikach, 
Rzeszy, Szumsku, Trokach, N. 
Wilejce, Rudziszkach, Olkieni-
kach i Wilnie (Litwa); Kowlu, 
Włodzimierzu, Rawie Ruskiej, 
Lwowie, Samborze, Drohoby-
czu, Stryju, Chodorowie, Stani-
sławowie, Tarnopolu, Kamion-
ce Strumiłowej, Czortkowie 
(Ukraina); Brześciu, Berezie 
Kartuskiej, Grodnie, Kobryniu, 
Lidzie, Pińsku, Prużanie, Słoni-
miu, Wołkowysku (Białoruś).  

Oczywiście, jak i było do 
przewidzenia, w warunkach 
trwających jeszcze działań wo-
jennych tak szybkie przepro-
wadzenie rejestracji, a tym bar-
dziej przesiedlenia  dokonać nie 
było sposobu. O tym, jak się od-
bywał ten proces w poszczegól-
nych republikach – w następ-
nym odcinku.

Opracowała  
Janina Lisiewicz
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W okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
spotkania łączą ludzi, którzy 
tworzą lokalne społeczności. Je-
zioroski Oddział Rejonowy ZPL 
ma swą siedzibę w Turmontach, 
tu działa również szkółka języ-
ka i kultury polskiej. Znajdują 
się one w budynku, w którym 
mieści się Dom Kultury. To są-

Jak w zgodnej rodzinie

W Nowych Święcianach 
działa niedzielna szkółka języka 
i kultury polskiej. Jest ona w ge-
stii Związku Polaków na Litwie. 
Obecnie zajęcia szkółki odbywa-
ją się w miejscowym progimna-
zjum. Uczniowie nie tylko uczą 
się języka i poznają Polskę, ale 
też aktywnie uczestniczą w życiu 
lokalnej społeczności, kościoła.

W przedświątecznym okre-
sie uczniowie szkółki wraz z ka-
techetką progimnazjum Giedrė 
Umbražiūnienė wzięli udział 
w akcji zbierania zabawek dla 
dzieci z rodzin, którymi opieku-
je się w ramach Centrum Dzie-

Młodzież w darze lokalnej społeczności

siedztwo owocuje wspólnymi 
inicjatywami.

Właśnie Turmonty stały się 
miejscem świątecznego spotka-
nia członków ZPL oraz jego 
przyjaciół, miejscowej władzy, 
sponsorów: posła na Sejm RL 
Algimantasa Dumbrawy, dyrek-
tora administracji samorządu 
rejonu jezioroskiego Ramūnasa 

Keršysa, starosty Jezioros Olgi 
Padolskienė oraz wiernego 
sponsora oddziału Rimvydasa 
Padolskisa.

Salę Domu Kultury, w 
której odbywała się impreza, 
upiększyli uczniowie z nie-
dzielnej szkółki kierowanej 
przez Annę Łotoczko. Młod-
sze dzieci przygotowały rów-

nież program artystyczny: 
piosenki i tańce. Z kolei do-
rośli mieszkańcy miasteczka 
wystawili noworoczną bajkę, 
której reżyserowania podję-
ła się kierownik DK Tatiana 
Jemieljanowa. W prezentacji 
wziął również udział zespół Je-
zioroskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL „Srebrne Pasemko” 
(kierownik Walerij Bogomol-
nikow), który wykonał kolędy 
w trzech językach.

Obecni na świątecznym spo-
tkaniu mogli też oglądać wysta-
wę robótek ręcznych. Wykonali 
je uczniowie niedzielnej szkółki 
pod kierunkiem Renaty Czaban. 

Pani Renata prowadzi z nimi 
zajęcia po lekcjach. Cieszą się 
one popularnością wśród dzieci 
i młodzieży.

Tego  popołudnia nie za-
brakło też odwiedzin Świętego 
Mikołaja – przyniósł on prezen-
ty dla uczniów szkółki. Dalsza 
część spotkania odbywała się 
w siedzibie naszego oddziału, 
gdzie przy świątecznym stole 
kontynuowano wesołe biesia-
dowanie.

Weronika Bogdanowicz,
prezes Jezioroskiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

cięcego miejscowy oddział „Ca-
ritasu”. Zabawek przytulanek 
zebraliśmy tak dużo, że część z 
nich postanowiliśmy ofiarować 
starszym samotnym ludziom. 
Ich adresy udostępniło nam sta-
rostwo.

Do akcji odwiedzania samot-
nych seniorów włączyli się wraz 
z sześciorgiem uczniów niedziel-
nej szkółki, katechetka Giedrė 
Umbražiūnienė, pani Wan-
da Miłosz (gra na akordeonie) 
oraz dyrektor Centrum Kształce-
nia Dodatkowego pan Stanisław  
Podwojski, który wystąpił w roli 
kierowcy, użyczając nam swego 

busa. W takim składzie odwie-
dziliśmy mieszkania dziesięciu 
seniorów. W każdym domu wi-
tano nas bardzo mile, częstowa-
no słodyczami i świątecznym cia-
stem. Młodzież gospodarzom 
deklamowała wiersze, śpiewa-
ła kolędy pod akompaniament 
akordeonu. Niejednemu z od-
wiedzanych seniorów łza się za-
kręciła w oku.

Należy zaznaczyć, że odwie-
dzaliśmy zarówno Polaków jak i 
Litwinów, śpiewaliśmy i dekla-
mowaliśmy też w dwóch języ-
kach. Warto dodać, że tymi wi-
zytami byli wzruszeni nie tylko 

ludzie w podeszłym wieku, ale 
też młodzież, która mogła się 
przekonać o tym, jak ważną rze-
czą jest okazywanie serdeczno-
ści i uwagi ludziom, jak wielka 
może być radość dawania cząstki 
siebie innym... Postanowiliśmy, 
że w kolejne święta obowiązko-
wo znów odwiedzimy seniorów. 

Uczniowie naszej szkółki 
tradycyjnie na Święto Trzech 
Króli wystawili jasełka w ko-
ściele pw. św. Edwarda. Przy-
gotowaliśmy inscenizację na-
rodzin Jezusa oraz przybycia 
Trzech Mędrców ze Wschodu 
z udziałem chóru aniołów, śpie-

wającego kolędy. W ich przygo-
towaniu pomagał nam organista 
miejscowego kościoła Gytis Šal-
na wraz ze swymi dziećmi, które 
grały na fujarce i flecie. Śpiewa-
ła też z nami była uczennica na-
szej szkółki Vitalija Vinciūnaitė, 
chętnie udziela się ona w co-
rocznym przygotowaniu jasełek.

Wierni, którzy tego dnia 
byli obecni w kościele, z wiel-
ką uwagą oglądali inscenizację 
i słuchali śpiewu, który rozpo-
częliśmy od wykonania kolędy 
„Cicha noc”.

Dzięki hojności pana po-
sła Zbigniewa Jedzińskiego, 
uczniowie szkółki, którzy pil-
nie uczęszczają na zajęcia, brali 
aktywny udział w świątecznej 
akcji oraz wystawieniu jasełek, 
zostali obdarowani słodyczami. 

Na zajęcia szkółki, które od-
bywają się w piątki i niedziele, 
uczęszcza tego roku sporo dzie-
ci z klas piątych i szóstych – są 
aktywni i żądni wiedzy. To oni, 
mam nadzieję, będą godnie kon-
tynuowali tradycje naszej szkół-
ki, w tym też artystyczne. Obec-
nie wszyscy szykujemy się do 
zaprezentowania swych umie-
jętności podczas otwarcia Domu 
Polskiego w Nowych Święcia-
nach, na który z niecierpliwo-
ścią czekamy.

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka niedzielnej 

szkółki języka  
i kultury polskiej  

w Nowych Święcianach
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UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ Z NAUCZYCIELKĄ I KSIĘŻMI

NA ŚWIĄTECZNEJ SCENIE „SREBRNE PASEMKO”

PANI RENATA PRZY PRACACH SWOICH UCZNIÓW
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JEST NADZIEJA,  
ŻE Z KAŻDYM ROKIEM 
PIĘKNA INICJATYWA 
BĘDZIE TEŻ NA GRUNCIE 
WILEŃSKIM NABIERAŁA 
POPULARNOŚCI

WYKONAŁ  
ON CAŁY CYKL RZEŹB NA 
TEMAT  
„DROGA LNU”. 
PRZEDSTAWIA  
ON DŁUGĄ, CIĘŻKĄ  
PRACĘ

W okresie świąt gościliśmy 
u wędziagolanina, rzeźbiarza w 
drzewie, Stanisława Waszkiewi-
cza, który wkrótce przekroczy 
dziewięćdziesiątkę. Żyje on na 
tej ziemi już wiele lat, doskona-
le pamięta okres przedwojenny. 
Podczas drugiej wojny światowej 
w szeregach Wojska Polskiego 
walczył przeciwko hitlerowskim 
Niemcom pod dowództwem ge-
nerała Władysława Andersa. Po 
zakończeniu działań wojennych 
– przeciwko UPA na Ukrainie.

W gościnie u pana Stanisława

Jest to człowiek, który był 
świadkiem wielu wydarzeń, 
wiele wycierpiał. Jego życiorys 
jest trudny i ciekawy. Na szczę-
ście pan Stanisław jest pełen ży-
cia i z optymizmem patrzy w 
przyszłość, wszystko dosko-
nale pamięta i nie żałuje rad 
i pouczeń. Goszcząc u niego 
słuchaliśmy wspomnień i opo-
wiadań o jego rodzicach –  rol-
nikach, którzy żyli w parafii wę-
dziagolskiej. Te wspomnienia 
są również odzwierciedlone w 

rzeźbach pana Stanisława. Wy-
konał on cały cykl rzeźb na te-
mat „Droga lnu”. Przedstawia 
on długą, ciężką pracę: od sie-
wu – do przędzenia i tkania.

Senior opowiadał też o wy-
chowaniu dzieci w dawnych 
czasach, pokazał prace przed-
stawiające to „nauczanie i wy-
chowanie”. Przypomnieliśmy 
również krzyże przydrożne 
z okresu jego młodości, któ-
re obecnie stały się u nas nie-
modne i prawie zanikają. Pan 

Stanisław ma wyciosanych ich 
sporo, więc z przyjemnością 
podarował nam jeden z nich. 
Obejrzeliśmy większość rzeźb 
pana Stanisława, które zosta-
ły wykonane w ciągu wielu lat. 
Wszystkie one mają swój ukry-
ty sens, temat, motyw, nazwę i 
dają pole do popisu dla naszej 
fantazji...

Czas jest nieubłagalny: 
zmieniają się epoki, zanika 
prawdziwa pamięć historycz-
na. Światli ludzie, patrioci tego 
regionu, odchodzą, a my po-
zostajemy, nie zdążywszy ich 
wysłuchać, poznać. Pozostaje-
my w pustce, bez historyczne-
go, kulturowego dziedzictwa, 
bez możliwości przekazania 

tożsamości, dawnych tradycji 
przyszłym pokoleniom. Jedy-
nym wyjściem jest zapisywanie 
wspomnień, fotografowanie i 
filmowanie tych ludzi. Właśnie 
to robimy...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

W Polsce tego roku po raz 
23 odbył się 12 stycznia finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej pomocy, kiedy to na ulice 
miast i w miejscach, gdzie się 
odbywało wielkie granie, po-
nad 120 tysięcy wolontariu-
szy z puszkami ozdobionymi 

Orkiestra grała też w Wilnie 

czerwonym serduszkiem, ta-
kież serca darowało tym, kto 
zechciał wesprzeć tych, kto 
wrażliwy na potrzeby  podjął 
się inicjatywy uratować, lub 
przynajmniej ulepszyć jakość 
życia ludzi zagrożonych cho-
robą. Tego roku  uzbierane  

datki mają wesprzeć oddzia-
ły szpitali, gdzie jest ratowane 
życie  chorych na raka,  kar-
diochirurgiczne, ratujące życie 
dzieci oraz seniorów oraz objąć  
wsparciem działania  reumato-
logów i pulmonologów.  

Jak co roku, zarówno w Pol-

sce, jak i na świecie, nie zabra-
kło szczodrych serc.  W dniu 
grania WOŚP zebrano 36 mln 
228 tys., bowiem w wielu pol-
skich środowiskach idee orkie-
stry znalazły gorące poparcie. 
Ostateczna kwota ofiarowa-
nych środków będzie znana w 
marcu, bowiem nadal napły-
wają datki dla tej akcji.

Od trzech lat również roda-
cy na Litwie mogą wziąć udział 
i ofiarować pieniądze na ten 
cel, biorąc udział w organizo-
wanych imprezach. Tego roku 
miejscem grania Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy był 
Dom Polski w Wilnie. Odby-
wały się tu warsztaty i gry dla 
dzieci oraz wystąpiły zespo-

ły „Wiosna” z podwileńskich 
Grygajć, „Serduszka” ze Szko-
ły Średniej w Leszczyniakach 
oraz „Nowe Wilno” i solist-
ka Monika Rynkiewicz. Orga-
nizatorzy – w większości na-
uczyciele ze Szkolnego Punktu 
Przedmiotów Ojczystych wraz 
z koordynatorem  Jackiem Ko-
marem łącznie zebrali około 
tysiąca euro. Imprezę hono-
rowym patronatem objął Jego 
Ekscelencja Ambasador Polski 
na Litwie Jarosław Czubiński, 
który też wziął w niej udział. 
Do Domu Polskiego zawitał 
również mer Wilna Artūras 
Zuokas, który wyraził słowa 
uznania pomysłodawcy akcji 
i pochwalił polską inicjatywę. 

Ciesząc się, że Wilno nie 
pozostało na uboczu szlachet-
nej akcji, trochę szkoda, że or-
ganizatorzy nie włożyli więcej 
inicjatywy do reklamowania 
imprezy, z pewnością  wileń-
skie granie WOŚP miałoby 
więcej uczestników i ofiaro-
dawców. Ale jest nadzieja, że 
z każdym rokiem piękna ini-
cjatywa będzie też na gruncie 
wileńskim nabierała popular-
ności.
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PAN STANISŁAW OPOWIADA O SWOICH RZEŹBACH 

fot. Ryszard Jankowski

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W DREWNIE
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MŁODOCIANI ARTYŚCI WSPIERAJĄ WOŚP
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej 
Gazety” informuje, 
że wszyscy członko-
wie Związku Polaków 
na Litwie osobiście, a 
także koła i oddzia-
ły Związku mogą nie-
odpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać 
pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, 
bądź inne informacje. 
Życzenia czy wyrazy 
współczucia członkom 
Związku bez opłaty 
mogą też dedykować 
inne urzędy, organiza-
cje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je nale-
ży na adres e-mailowy: 
naszagazeta@zpl.lt  
lub faks 233 10 56.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy na 2015 rok. Pre-
numerata na luty będzie trwała do 22 stycznia. 
Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Z	okazji	Pięknego	Jubileuszu	Urodzin	Sza-
nownej	Pani	Prezes	Jezioroskiego	Oddzia-
łu	Rejonowego	Związku	Polaków	na	
Litwie	Weronice	BOGDANOWICZ	ży-
czymy	dobrego	zdrowia,	aktywności	spo-
łecznej,	optymizmu	i	witalności.	Niech	opie-
ka	Boża	oraz	ludzka	życzliwość	 i	sympatia	
towarzyszą	Pani	każdego	dnia,	a	miłość	i	troska	
najbliższych	przynosi	radość.	Niech	kolejne	lata	Pani	
życia	będą	pogodne	i	jasne,	wypełnione	szczęściem	oraz	
uczuciem	satysfakcji	z	działalności	na	rzecz	Rodaków.

Zarząd	Główny	Związku	Polaków	na	Litwie

Serdeczne	pozdrowienia	z	okazji	przyj-
ścia	na	świat	oczekiwanego	synka	i	
wnuka	Marcina,	kierujemy	do	szczęśli-
wego	tatusia	Siergieja	Szepliakowa	oraz	
babci	Anny	i	dziadka	Siergieja.	Niech	ro-
śnie	zdrowy	i	zostanie	mądrym	i	szlachetnym	
człowiekiem	oraz	dobrym	Polakiem.

Koło	 ZPL	 w	 Tylży	 oraz	 Jezioroski	 Oddział		
Rejonowy	ZPL

Z	okazji	Pięknego	Jubileuszu	25-lecia	re-
dakcji	miesięcznika	,,Magazyn	Wileński’’	
oraz	Sz.	P.	Helenie	OSTROWSKIEJ	naj-
serdeczniejsze	życzenia:	zdrowia,	samych	
słonecznych	dni,	optymizmu,	twórczej	pracy	
oraz	miłości	i	wyrozumiałości	od	bliskich

składa	dyrekcja	i	pedagodzy	przedszkola	
„Kluczyk”

Z	okazji	Pięknego	Jubileuszu	Szanownej	
Pani	Prezes	Weronice	Bogdanowicz	wią-
zankę	serdecznych	życzeń:	zdrowia,	ener-
gii,	udanych	pomysłów	i	sukcesów	w	pracy	
społecznej	pod	opieką	Bożą

składają	członkowie	koła	ZPL	w	Turmontach


