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SĄSIEDZI – WROGAMI?
Dla kroczącej już od ćwierćwiecza dro-
gą niepodległości Litwy, ciągle jest ak-
tualne pytanie, jak uregulować stosunki 
z sąsiadami, by ci najbliżsi nie byli uzna-
wani za wrogów. Należy przyznać, że 
praktycznie żadnej z rządzących ekip 
nie udało się tego dokonać, chociaż z 
ręką na sercu należy też przyznać, że 
praktycznie nikt z kolejnych przywód-
ców państwa za bardzo się o to nie sta-
rał. Politolodzy są zgodni co do tego, że 
jednak najgorzej w tej materii sprawy 
zaczęły wyglądać za rządów obecnej 

Dzień Dziecka i 
tatusiów

Tego roku na Litwie Międzynarodowy Dzień Dziecka zbiegł się z Dniem Ojca, który jest u nas obchodzony w 
pierwszą niedzielę czerwca. Szczególny wydźwięk mają te dwa święta w bieżącym Roku Rodziny. Bo rodzina – 
to mama, tato i dzieci, którzy razem tworzą bezpieczny, spokojny dom. Dziecko, by prawidłowo się rozwijało i 
umiało kochać, powinno być kochane, a gdzież jak nie w rodzinie może się miłości nauczyć.
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NA PORANEK POETYCKI PRZYBYŁO MNÓSTWO DZIECI

pani prezydent. Wiadomo, Rosja wraz 
ze swoją odradzającą się polityką wiel-
komocarstwową nie mogła – szczegól-
nie w okresie ostatniego półrocza – być 
zaliczona do grona przyjaciół. Gorzej z 
Polską – strategiczny partner, mocny 
i wierny sojusznik, jak się okazało w 
obliczu rosyjskiej agresji i kryzysu na 
Ukrainie – nie przestaje być postrze-
gana na Litwie jako państwo wrogie.
Ostatnio przeprowadzone badania 
opinii publicznej na zamówienie por-
talu DELFI wykazały, że 72,5 proc. 
obywateli uczestniczących w ankie-

towaniu uznają za wrogi kraj Rosję 
i 26,8 proc. – Polskę. Więc z badań 
tych wynika, że prawie trzecia część 
obywateli widzi w sąsiadce zagroże-
nie. Większość ekspertów przyzna-
je, że jest to wynik ukierunkowanej 
pracy mediów litewskich, jak też po-
szczególnych, notorycznie antypol-
skich polityków. Niestety, stosunek 
pani prezydent do sąsiedniego kra-
ju (przypomnijmy, nieobecność Dalii 
Grybauskaitė na obchodach Niepod-
ległości 11 listopada, propozycję cza-
sowego wyhamowania obopólnych 

kontaktów) również nie przysporzył 
Polsce przyjaciół na Litwie. 
Wielu Litwinów próbuje twierdzić, że za 
taki stan rzeczy są odpowiedzialni pol-
scy politycy na Litwie, którzy „przeko-
nali” Polskę, by chociażby pośrednio 
uzależniała swoje relacje z Litwą od sytu-
acji mniejszości polskiej. Prawda jednak 
jest taka, że Polska wreszcie zechciała 
zauważyć, że Litwa nie jest skłonna re-
alizować zapisów Traktatu polsko-litew-
skiego, który akurat dobił do 20-lecia.
Jakie by jednak nie były przyczyny tak 
negatywnego stosunku wobec partne-

ra z NATO i UE tak licznej rzeszy oby-
wateli, wydaje się, że najwyższy czas 
– szczególnie w kontekście napiętej sy-
tuacji w regionie – ze wszech miar za-
dbać o to, by Polska nie tylko przestała 
być wrogierm nr 2 na Litwie, ale też „za-
służyła” sobie na większą sympatię niż 
obecnie deklarowane 12,68 proc. Kto 
ma ku temu się przyczynić? Wszyscy 
razem i każdy z osobna. Oczywiście 
za przykładem przedstawicieli najwyż-
szych władz, którzy powinni sobie co i 
raz powtarzać przysłowie: „Zgoda bu-
duje, a niezgoda rujnuje”. 
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PRAWA DZIECKA
Tego roku obchodzimy kilka 
jubileuszy związanych z wyda-
rzeniami, które zarówno prawa 
dzieci, jak i wzmożoną troskę o 
nie postawiły na ważne miejsce 
w  życiu cywilizowanych krajów. 
Otóż przed 90 laty – w 1924 roku 
– w Genewie, na wniosek Mię-
dzynarodowego Związku Po-
mocy Dzieciom została przyjęta 
Deklaracja Praw Dziecka. Gło-
sowali na nią przedstawiciele 
ponad 50 krajów połączonych 
w ówczesnej Lidze Narodów.

Zaś po trzydziestu latach, w 
roku 1954, powstała po II woj-
nie światowej Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych (ONZ) 
uchwaliła rezolucję, która zale-
ciła wszystkim państwom człon-
kowskim obchodzenie Dnia 
Dziecka.

Kolejnym krokiem zwróce-
nia uwagi na prawa dzieci do ży-
cia, rozwoju, nauki, miłości było 
uchwalenie przed dwudziestu 
pięciu laty – w roku 1989 – Kon-
wencji Praw Dziecka. Niestety, 
doskonale wiemy, że najlepsze 
ustawy i uchwały pozostają tylko 
na papierze, o ile wysiłkiem swo-
ich umysłów i serc nie zadbamy 
o to, by stały się bodźcem do po-
stępowania w myśl ich zapisów.

Jak wynika z ogłoszonych w 
przededniu Dnia Dziecka da-
nych Departamentu Statystyki, 
na Litwie zmniejsza się liczba 
dzieci: tego roku w kraju miesz-
ka 532,6 tys. dzieci w wieku do 
18 lat i stanowią one 18,1 proc. 
wszystkich mieszkańców.  Na po-
czątku stulecia  – w roku 2001 – 
liczba dzieci stanowiła 24,4 proc. 
Tendencja jest taka, że z roku na 
rok rodzi się mniej dzieci: np. w 
ub.r. przyszło na świat 29,9 ty-
sięcy niemowląt, czyli o 1,9 proc. 
mniej niż w roku 2012.

Dzień Dziecka i tatusiów

Doskonale też wiemy, że 
obok spadku liczby narodzin, 
również emigracja kilkuset ty-
sięcy obywateli jest poważnym 
czynnikiem starzenia się nasze-
go społeczeństwa. Dziś na Litwie 
świadczenia związane z wiekiem 
emerytalnym otrzymuje 685 tys. 
obywateli, czyli praktycznie co 
czwarty mieszkaniec republi-
ki. Kiedy do tej statystyki doda-
my jeszcze ponad 250 tys. osób 
otrzymujących inne niż związa-
ne z wiekiem emerytalnym za-
siłki, to nietrudno obliczyć, że 
każdy dorosły, zdolny do pracy 
członek społeczeństwa ma na 
utrzymaniu osobę niepełnolet-
nią lub emerytę.

Taki stan w wielkim stopniu 

obliguje, że o powszechnym do-
brobycie, a nawet godnym życiu 
dla większości obywateli, trud-
no jest marzyć. Stąd też wypływa 
kolejna statystyka: ponad 20,7 
tys. dzieci na Litwie żyje w ro-
dzinach zwiększonego ryzyka, 
a w domach dziecka – 4,4 tys. 
Zarówno to, jak i ogólny stan 
bezpieczeństwa w kraju rodzi 
kolejną niezbyt optymistyczną 
statystykę, która nie może cie-
szyć w Dniu Dziecka: w ubie-
głym roku na Litwie zaginęło 
1375 dzieci.

Innym poważnym proble-
mem, też pośrednio związanym 
ze stanem finansowym rodzin 
jest to, że rośnie nam pokaźny 
odsetek analfabetów. Jak poda-

je statystyka, przy powszech-
nym obowiązku uczęszczania 
do szkoły do lat 16, jej progu 
nie przestąpiło 13222 dzieci 
(a w wieku do lat 18 – 15716). 
Co gorsza – w państwowych re-
jestrach nie można się doliczyć 
1295 dzieci, które nigdy nie 
przekroczyły progu szkoły.

To te dzieci, nastolatkowie 
pozostają poza kręgiem szczęśli-
wego dzieciństwa, które jednak 
istnieje. Mamy coraz lepiej wypo-
sażone placówki przedszkolne i 
szkoły, działają koła zaintereso-
wań. Tysiące dzieci uczęszczają 
do szkół muzycznych, plastycz-
nych, sportują. Mają pomyślne, 
kochające rodziny i naprawdę 
piękne dzieciństwo.

TATUSIEM BYĆ
W związku z tym, że tego roku 
na Litwie Dzień Dziecka zbiegł 
się z Dniem Ojca, obchodzonym 
w pierwszą niedzielę czerwca, 
warto odnotować, że coraz wię-
cej młodych ojców włącza się do 
codziennej opieki nad dziećmi. 
To oni przychodzą na zmianę po-
koleniu tatusiów, którzy wystę-
pują w roli pomocników mam, 
czy też głów rodzin, którzy za 
swoją misję uważają dbanie o do-
brobyt materialny, pozostawia-
jąc codzienną troskę o dzieci i 
ich wychowanie na barkach żon.

Jak głosi statystyka, jeżeli 
przed dziesięciu laty zaledwie 
2 proc. mężczyzn korzystało z 
urlopów na wychowanie dziecka, 
to obecnie procent ten wzrósł do 
16,1. Jest to, prawda, zaledwie 
5,8 tys. mężczyzn. No i daleko 
jest nam z tymi wskaźnikami do 
tak przez nas lubianych krajów 
skandynawskich, czy Islandii, 
w której urlop rodzicielski jest 
dzielony tak, że w ciągu trzech 
miesięcy przyznawany jest mat-
ce, kolejnych trzech – ojcowi, zaś 
pozostałe trzy – do wyboru.

Warto przypomnieć, że 
Dzień Ojca początek swój miał 
19 marca 1910 roku w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i jego 
patronem był św. Józef. Orędow-
nikiem obchodów tego świę-
ta był syn mężczyzny ze stanu 
Waszyngton, którego ojciec po 
śmierci żony wychowywał sze-
ścioro dzieci.

W Europie Dzień Ojca jest 
obchodzony bardzo różnie: w 
Niemczech np. panowie idą so-
bie na łono przyrody i tam świę-
tują w męskim towarzystwie. W 
Polsce Dzień Ojca przypada 23 
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Z KLAUNAMI DZIECIOM BYŁO BARDZO CIEKAWIE

fot. Irena Brazis 

TAK JAK PRZYSTAŁO NA ŚWIĘTO – DZIECIAKI OTRZYMAŁY BALONY
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DO WARSZAWY,  
NA UROCZYSTOŚCI  
PRZYBYLI PRZYWÓDCY  
18 KRAJÓW I  
PRZEDSTAWICIELE  
40 PAŃSTW

czerwca, a na Litwie w pierwszą 
niedzielę czerwca.

Na tle niezbyt różowych 
przykładów roli ojca w rodzi-
nie, z wielką dumą można podać 
przykład ojca z kiejdańskiego re-
jonu, który samotnie wychowu-
je dziesięcioro dzieci. Pan Vidas 
Kilijonas został sam z gromadką 
dzieci przed trzema laty, kiedy 
zmarła mu żona. Ten 44-letni 
mężczyzna wraz z dziećmi  pro-
wadzi gospodarkę, ale też znaj-
duje czas na obcowanie z nimi. 
Dzieci z kolei  cieszą ojca dobry-
mi wynikami w nauce i podzię-
kowaniami za wzorowe zacho-
wanie. 

Janina Lisiewicz

DZIECIĘCY PORANEK 
POETYCKI „CZY TO  
BAJKA, CZY NIE  
BAJKA...” 
Obchody radosnego Święta 
wszystkich Dzieci w Domu Pol-
skim rozpoczęły się w południe w 
restauracji „Pan Tadeusz“. Przy 
wejściu czekały na dzieci Teletu-
bisie, które witały każde dziecko 
uśmiechem, bańkami mydlany-
mi i lizakami. Dzieci zaproszono 
na dziecięcy poranek poetycki, 
podczas którego młodzi aktorzy 
Teatru Dramatycznego w Bia-
łymstoku czytali wiersze Marii 
Konopnickiej. Pomagały im w 
tym lalki z Teatru Lalek w Bia-
łymstoku. W przerwach muzycz-
nych brzmiały piosenki dziecięce 
do tekstów Marii Konopnickiej, 
wykonywane przez dzieci zespo-
łu „Wilenka”.

Młodzi widzowie przygoto-
wali też wiersze i bardzo chęt-
nie recytowali je do mikrofo-
nów, za co otrzymywali książki 
i słodkie niespodzianki. Chęt-
nych do mówienia wierszy było 
tak dużo, że nie sposób było wy-
słuchać wszystkie dzieci, za co 
organizatorzy bardzo przepra-
szają i obiecują zorganizowanie 
poetyckiego poranka dla dzieci, 
gdzie nasze dzieciaki będą mogły 
bawić się poezją, mówić wiersze 
i śpiewać piosenki.

„BAJKOWY  
ŚWIAT FANTAZJI” 
Po poranku poetyckim dzieci za-
proszono do sali koncertowej DKP, 
gdzie rozpoczęła się zabawa. Przy-
były do dzieci dwa wesołe klauny 
i czarodziej, by zabrać dzieci w fa-
scynującą podróż po porach roku. 
Piosenki, magiczne sztuczki, kon-
kursy towarzyszyły tej podróży. Na 
milusińskich czekała też zwario-
wana dyskoteka dziecięca z nauką 
tańca „Mamo, Tato! Zatańcz ze 
mną”, podczas której dzieci i ich 
rodzice nauczyli się tańca czeko-
lady i wesołej gitary.

W tęczowy dzień uśmiechu 
i radości nie zabrakło balonów 
i słodyczy, a także książek dzie-
cięcych, które można było na-
być podczas kiermaszu książki 
w Domu Polskim. 

Irena Brazis

Właśnie 4 czerwca 1989 
roku w powojennej historii Pol-
ski odbyły się częściowo wol-
ne wybory do Sejmu (35 proc. 
mandatów poselskich przezna-
czono dla wolnych wyborów). 
Zostały też przeprowadzone 
po raz pierwszy od zakończenia  
II wojny światowej całkowicie 
wolne wybory do odrodzonego 
Senatu – wyższej izby parlamen-
tu. Właśnie w Senacie „Solidar-
ność” zdobyła 99 miejsc ze stu. 
Zdobyła też 35 proc. miejsc w 
Sejmie.

Zmiany te mogły nastąpić w 
wyniku decyzji Okrągłego Sto-
łu, kiedy w wyborach wystar-
tował Komitet Obywatelski 
„Solidarność”. To jego kandy-
daci wygrali wybory, pokonując 
przedstawicieli z tzw. listy krajo-

Gdy w Polsce  
skończył się  
komunizm… 

wej. Dzięki takim, a nie innym 
wynikom wyborów, zjawiła się 
możliwość utworzenia nieko-
munistycznego rządu, którego 
pierwszym premierem został Ta-
deusz Mazowiecki. Kraj wkro-
czył na drogę zmian i reform, 
które doprowadziły do całko-
witego upadku rządów komu-
nistycznych i odrodzenia kraju.

Uroczyste obchody tej zna-
miennej nie tylko dla Polski, 
ale też całej Europy daty, mia-
ły miejsce w ciągu dwóch dni: 
3 i 4 czerwca. Do Warszawy, 
na uroczystości przybyli przy-
wódcy 18 krajów i przedstawi-
ciele 40 państw. Był wśród nich 
prezydent USA Barack Oba-
ma, jak też m. in. Francji Fran-
cois Hollande, Niemiec Joachim 
Gauck, Czech Milosz Zeman, 
Słowacji Ivan Gaszparovicz, 
Węgier Janos Ader, Litwy Da-
lia Grybauskaitė i in.

W ramach święta odbyło 
się posiedzenie Zgromadze-
nia Narodowego, na którym 
orędzie wygłosił prezydent. 4 
czerwca na Placu Zamkowym 
– w sercu stolicy –  przemówie-
nia wygłosili prezydenci Polski 
i USA: Bronisław Komorowski i 
Barack Obama. Podczas pobytu 
w Polsce (spędził tu 27 godzin),  

3 czerwca spotkał się on również 
z przywódcami 9 państw Europy 
Środkowej i Wschodniej: Łotwy, 
Litwy, Słowacji, Chorwacji, Wę-
gier, Rumunii, Bułgarii, Estonii 
i Polski. Rozmowa ta odbywała 
się za zamkniętymi drzwiami, 
ale wiadomo, że dotyczyła sy-
tuacji na Ukrainie i stanowiska 
wobec Rosji.

Prezydent USA spotkał się 
również z premierem Donal-
dem Tuskiem, ministrem  Ra-
dosławem Sikorskim. Rozma-
wiano zarówno o Ukrainie, jak 
i o tym, czy Europa jest goto-
wa, by „przyjąć więcej Amery-
ki”. Jeszcze na lotnisku, pod-
czas przemówienia powitalnego 
i spotkania z pilotami załóg F-16 
Barack Obama powiedział, że 
Stany Zjednoczone nie mają 
lepszego przyjaciela niż Polska. 
Wyraził też zdanie, że chciałby 
zwiększyć obecność żołnierzy i 
sprzętu i na ten cel ma być prze-
znaczone l mld dolarów. Praw-
da, uwzględniając to, że USA 
wydają na obronę 600 mld, nie 
jest to zawrotna suma.

Obiecując pomoc i wspar-
cie, Barack Obama podkreślił, 
że również inne kraje człon-
kowskie NATO powinny prze-
znaczyć na obronę deklarowa-
ne 2 proc. produktu krajowego 
brutto. Obecnie taki wskaźnik 
ma Estonia, Polska – 1,8 proc. 
Na spotkaniu z rządem była 
też mowa o dywersyfikacji źró-
deł dostaw energii. Prezydent 
USA zaznaczył, że zostały wy-
dane pierwsze licencje eksportu 
gazu. Polska chciałaby z kolei, 
by Stany udzieliły jej wsparcia 
w wydobyciu gazu łupkowego 
oraz by nastąpił wzrost współ-
pracy gospodarczej. Dziś np. jest 
ona o wiele większa pomiędzy 
Polską a Belgią, niż USA.

W programie obchodów zna-
miennej rocznicy było otwar-
cie przez marszałek Sejmu Ewę 
Kopacz wystawy pt. „Polska, na 
jaką zasłużymy” oraz nadanie 
sali komisyjnej nr 23 imienia by-
łego premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego.

Wieczorem, 3 czerwca, od-
była się uroczysta gala na Zam-
ku Królewskim, podczas której 
prezydent Bronisław Komorow-
ski wręczył Nagrodę Solidarno-
ści, ustanowioną przez MSZ. 
Otrzymał ją Mustafa Dżemilew 
– legendarny przywódca krym-
skich Tatarów. Nagroda ta zo-

stała wręczona po raz pierwszy. 
Ma ją otrzymywać osoba, która 
kierując się zasadami solidarno-
ści przyczyniła się do szerzenia 
demokracji.

Ruch, któremu przewodni-
czy Mustafa Dżemilew, w cią-
gu kilkudziesięciu lat prowadzi 
walkę o prawa krymskich Ta-
tarów bez przemocy i przelewu 
krwi. Nagroda ta została już 
nazwana polskim Noblem, jej 
wysokość – to 1 mln euro. Pie-
niądze te nie będą własnością 
nagrodzonego, ale on zdecydu-
je na co zostaną przeznaczone. 
Na uroczystej gali jej wręczania 
był obecny m. in. Lech Wałę-
sa, szefowie polskiej i szwedz-
kiej dyplomacji, ukraiński pre-
zydent-elekt Petro Poroszenko. 
W drugiej jej części miała miej-
sce uroczysta kolacja w Arka-
dach Kubickiego, w której wziął 
udział prezydent Barack Oba-
ma.

We wtorek wieczorem świą-
teczne uroczystości wieńczyło 
widowisko „Taniec Wolności”. 
40-minutowe plenerowe przed-
stawienie w Multimedialnym 
Parku Fontann było opowieścią 
o polskiej drodze do wolności: 
były zarówno występy grup in-
scenizacyjnych jak i wyświetlane 
oryginalne kroniki filmowe z lat 
1945-1989. W końcówce zaś – 
pokaz sztucznych ogni. 

Wczesnym rankiem 4 czerw-
ca marszałek Sejmu Ewa Kopacz 
spotkała się z osobami, które 
głosowały 4 czerwca 1989 roku. 
A o godz. 8 rano w Archikate-
drze Warszawskiej została od-
prawiona Msza św. za wolność, 
którą celebrował Sekretarz Sta-
nu Stolicy Apostolskiej kard. 
Pietro Parolin.

Przed uroczystościami na 
Placu Zamkowym, prezydenci 
Polski, Niemiec, Czech, Słowa-
cji i Węgier wzięli udział w spo-
tkaniu z młodzieżą pod hasłem 
„1989 – Pokolenie Wolności”. 

W drugim dniu obchodów 
wspólnie obradował Sejm i Se-
nat RP. Na posiedzeniu byli 
obecni prezydenci państw 
członkowskich UE, przewod-
niczący parlamentów z krajów 
Unii oraz parlamentarzyści, 
którzy 4 czerwca 1989 r. zosta-
li wybrani do Sejmu i Senatu.

Jednym z towarzyszących 
obchodom elementów było 
nadanie autostradzie A2 sym-
bolicznej nazwy „Autostrada 
Wolności” – brali w nim udział 
w podwarszawskim Brwinowie 
prezydenci Polski i Niemiec, 
którzy zasadzili również sym-
boliczny „dąb wolności”. 

Obchody 25 rocznicy czerw-
cowych wyborów w Polsce stały 
się ważnym wydarzeniem, któ-
re przypomniało i podkreśliło 
rolę Polski w zmianach, jakie na-
stąpiły na naszym kontynencie 
na początku lat 90., kiedy to 
Rzeczpospolita  wskazała dro-
gę do wolności i demokracji 
dla państw Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Znamienne słowa o tym, że w Polsce  
skończył się komunizm, przed 25 laty nie 
padły z ust polityka – wypowiedziała je w  
I programie TVP aktorka Joanna  
Szczepkowska. I to był początek nowej  
rzeczywistości w historii Rzeczypospolitej. 
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Świąteczne obchody w Wisagini

31 maja Oddział Związku 
Polaków na Litwie w Wisagini 
– prezes Zygfryd Binkiewicz 
– świąteczną majówką uczcił 
25-lecie powstania ZPL. Od-
dział ten składa się z czterech 
kół, w których zrzeszonych 
jest ponad sto osób. Swoją 
siedzibę Polacy w Wisagini 
mają w centrum wspólnot na-
rodowych, gdzie też działa od 
paru dziesięcioleci niedziel-
na szkółka języka polskiego, 
a miłośników śpiewu i tańca 
łączy zespół ludowy „Tumie-
lanka”. 

Uroczystość jubileuszo-
wą rozpoczęto od Mszy św. 
w kościele w Gajdach, którą 
celebrował ksiądz Kazimierz 
Gwozdowicz. Następnie licz-
nie zebrani rodacy udali się 
do wsi Kukutany. Właśnie 
na łące na obrzeżach tej wsi 
(po przełożeniu linii wyso-
kiego napięcia zostało tu za-
ledwie kilka domów) już po 
raz osiemnasty, tradycyjnie w 

zespoły ludowe: polski –  „Tu-
mielanka” oraz białoruski – 
„Switanok”. 

Życzenia z okazji jubi-
leuszu organizacji człon-
kom Oddziału składali sta-
rosta gminy Rymsze Tatiana 
Jarutienė, radni Samorządu 
m. Wisagini Andrzej Pupinis 
i Oleg Dawidiuk oraz księża 
Kazimierz Gwozdowicz i Al-
fred Puszko. Najbardziej ak-
tywnym członkom Oddziału 
zostały wręczone Dyplomy 
Uznania, jako podzięka za 
pielęgnowanie ojczystej kul-
tury, języka i tradycji. Wśród 
wyróżnionych znalazła się  
m. in. wieloletnia wiceprezes 
Oddziału ZPL w Wisagini Wa-
lentyna Bojazitowa. 

Wesoła zabawa trwała do 
późnego wieczora. Nie zabra-
kło na niej nie tylko śpiewów i 
skocznej muzyki, ale też pysz-
nych dań z dziczyzny i ryb, 
którymi częstowali uczestni-
ków majówki myśliwi z ło-
wieckiego kółka „Girelė”. 

Inf. wł.

ostatnią niedzielę maja, urzą-
dzono majówkę. Przybyli na 
nią zarówno rodacy z Wisa-
gini jak i okolicznych wsi, by 

wspólnie się zabawić. 
Świąteczny koncert za-

inaugurowały wykonaniem 
poloneza M. K. Ogińskiego 

„Pożegnanie Ojczyzny” Swie-
tłana Mikeliauskaitė i Wioleta 
Pszczołowska. Kolejno przed 
publicznością popisywały się 
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PODCZAS IMPREZY NIEZABRAKŁO SERDECZNYCH ŻYCZEŃ WSZYSTKIM SMAKOWAŁY PYSZNE DANIA MYŚLIWYCH

NA ŚWIĘTO PRZYBYŁO BARDZO WIELU RODAKÓW

NA SCENIE „TUMIELANKA”
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Uprzejmie zapraszamy na
Dni Kultury Polskiej na Żmudzi

Program

7 czerwca – sobota (Datnów, Kiejdany)
XII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”

9.30 – 10.00 – Występy orkiestr na placu przed kościołem  
w Datnowie (Dotnuva)

10.00 – 11.00 – Msza św. w datnowskim kościele Zwiastowania NMP 
11.30 – 12.30 – Występy orkiestr z mażoretkami  

przed gmachem samorządu Kiejdan (Basanavičiaus 36).
12.30 – 13.00 – Korowód zespołów przez starówkę Kiejdan,  

występy orkiestr na Starym Rynku (Senoji rinka 12).
13.00 – 14.00 – Otwarcie wystawy Instytutu Polskiego w Wilnie  
rysunków Artura Grottgera (1837-1867): „Polonia” (1863) i  

„Lithuania” (1864-1866). Spotkanie literackie – promocja tomiku wierszy  
„Sentymenty” Ireny Duchowskiej w Centrum Wielokulturowym. 

16.00 – 19.00 – Koncert XII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” 
w parku kiejdańskim. 

8 czerwca – niedziela (Poniewież)
Festiwal Kultury Polskiej

10.30 – 11.30 – Msza św. w katedrze pw. Chrystusa – Króla  
(Poniewież, Katedros  aikštė 8)  

11.30 – 12.00 – Korowód zespołów przez miasto
12.00 – 15.00 – Koncert na placu Teatralnym  

(Laisvės aikštė 26, Panevėžys).

Uczestnicy:
Orkiestry dęte: (Szumowo, Olecko, Szepietowo, „Druh” - Sędziejowice);  

Zespoły taneczne: „Arabeska” (Szumowo), „Bystry” (Augustów),  
„Jutrzenka” (Niemenczyn),  „Lankesa” (Kiejdany), „Selevi” (Poniewież);

Chóry: „Echo” (Mielec), „Kantata” (Ciechanowiec),  
„Concordia” (Dobre Miasto), Konkatedralny (Suwałki); 

Zespoły: „Wigranie” (Stary Folwark), „Uwrocie” (Suwałki), „Absolwent” 
(Budry), „Bagatela” (Płociczno), „Jutrzenka” (Rezekne), męski zespół wokalny 

DK VEF (Ryga), „Kotwica” (Kowno), ,,Issa” (Kiejdany);
Kapele: Podwórkowa „Sędziej” (Sędziejowice),  
Muzyki ludowej „Trzcinicoki” (Trzcinica); 

Rycerze (Grunwald), Myśliwi (Dobre Miasto)  i inni.

K
iedy w 1992 roku 
Czesław Miłosz 
wysiadł z samo-
lotu na wileńskim 
lotnisku, powie-

dział takie oto słowa: „Jestem 
szczęśliwy”. Przecież udało się 
mu powrócić do Szetejń, do ro-
dzinnych stron nad Niewiażą. 
Czesław Miłosz przeżywał tę 
podróż jako wyprawę do miejsc 
natchnienia, wizji, radości. Pi-
sarz naprawdę był szczęśliwy, 
bowiem udało mu się jak gdy-
by pokonać czas.

Niestety, czas jest bezlito-
sny wobec pamięci o Jego naj-
bliższych: nie ostał się przed 
zmiennymi warunkami tego-
rocznej aury – runął i się roz-
bił – duży krzyż z czarnego 
kamienia na mogile dziad-
ka laureata Nagrody Nobla 
– Artura Miłosza na przyko-
ścielnym cmentarzu w Wę-
dziagole, gdzie się znajdu-
ją groby rodzinne Miłoszów. 
Natychmiast zatroszczył się 
o zniszczony krzyż Ryszard 
Jankowski, który od wielu lat 
opiekuje się tym cmentarzem i 
oddał go do odrestaurowania.

Mamy nadzieję, że już w 
przyszłym tygodniu, podczas 
obchodów święta miasteczka  
„Wędziagoła 630”, tradycyj-
nie, jak co roku, w czerwcu, 
spotykając się przy grobach ro-
dziny Miłoszów, będziemy ob-
chodzili 103. rocznicę urodzin 
Czesława Miłosza przy napra-

Pamiętać – czyli pokonać czas

wionym pomniku jego dziad-
ka Artura.

Poeta mistyk, wrażliwy 
mistrz słowa Oskar Miłosz, 
którego przodkowie również 
spoczywają na przykościelnym 
cmentarzu w Wędziagole, w 
rodzinnych grobach Miłoszów, 
mógłby ujrzeć w tym wydarze-
niu pewien sens znaków czasu. 
Pamiętamy cykl wierszy „Li-
twa po pięćdziesięciu dwóch 
latach”, gdzie się mówi o po-
wrocie do rzeki czasu, do któ-
rej zwykłemu śmiertelnikowi 
jednak pozwolone jest wejść 
również po raz drugi. To Boży 
dar, a troska o miejsca wiecz-
nego spoczynku, świadczy o  
ludzkim darze, szacunku wo-
bec pamięci.

Leonija Petrauskaitė 

Wędziagolskie starostwo,
Ośrodek Kultury w Wędziagole oraz 

Wędziagolski Oddział Związku Polaków na Litwie

zaprasza wszystkich   

7 czerwca 2014 roku o godz. 16:00 do Parku Kultury i Rozrywki w Wędziagole
                       na imprezę świąteczną „Wędziagoła 630”

W programie:
16:00 – Msza św. w kościele Św. Trójcy;

Tradycyjne wędziagolskie uroczyste obchody 103 rocznicy urodzin poety,  
noblisty Czesława Miłosza.

 
Wystąpią:  

zespoły z Wędziagoły oraz goście z rejonów:  
kowieńskiego, kiejdańskiego, wileńskiego,

miast Kowna i Wilna, rycerze „Misteria Mundi”. 

Będzie też pokaz fajerwerków.

CZESŁAW MIŁOSZ  
PRZEŻYWAŁ TĘ PODRÓŻ 
JAKO WYPRAWĘ DO 
MIEJSC NATCHNIENIA, 
WIZJI, RADOŚCI
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TAK WYGLĄDAŁ GRÓB ARTURA MIŁOSZA PO KOLEJNEJ BURZY



5 - 11 czerwca 2014 r., nr 23 (1112) www.zpl.lt10

W ubiegłym tygodniu, w 
dniu 30 maja br.,  w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej miała 
miejsce druga część konferencji 
„Polskie media na Wschodzie” 
(pierwsza odbyła się w roku 
ubiegłym). Reprezentanci wy-
dawnictw, stacji i portali ukazu-
jących się i nadających w języku 
polskim na Litwie, Łotwie, Bia-
łorusi i Ukrainie wraz z  senato-
rami, posłami, członkami Komi-
sji Spraw Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą, decyden-
tami z Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP oraz członkami 
zarządów i prezesami fundacji 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” oraz „Wolność i Demo-
kracja” omówili stan relacji i 
możliwości wspierania mediów 
polskich na Wschodzie. Została 

Federacja –  
sposób na trwanie? 

też powołana do życia Federacja 
Mediów Polskich na Wschodzie.

Zebranych witali wicemar-
szałek Senatu Stanisław Kar-
czewski, przewodniczący Komi-
sji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą Andrzej 
Person. Poseł Adam Lipiński 
mówił o obowiązującym do roku 
2020 rządowym programie po-
mocy Polakom poza granicami 
Macierzy. W nowych realiach, 
obowiązujących od 2012 roku, 
to właśnie MSZ ma skoncentro-
wać politykę i pieniądze na prio-
rytetowe cele tej działalności. 
Jak zaznaczył prelegent, wpro-
wadza się projekty modelowe 
(2-letnie), zwiększa rolę kon-
sultantów w ich ocenie. Swoją 
rolę mają też odegrać Polonijne 
Rady Konsultacyjne już działa-

jące lub powstające przy kon-
sulatach, o ile takowe w danym 
kraju, regionie mają rację bytu. 

O tym, jakie zasady mają 
obowiązywać we wspieraniu 
mediów na Wschodzie, mówił 
dyrektor Departamentu Współ-
pracy z Polonią i Polakami za 
Granicą Jacek Junosza-Kisie-
lewski, przedstawiając strategię 
MSZ RP w zakresie opieki nad 
tymi podmiotami. Otóż wspar-
cie to ma mieć charakter zróżni-
cowany i proporcjonalny, środki 
mają być wydatkowane racjo-
nalnie i służyć wzmocnieniu po-
tencjału, aktywizacji środowisk.

Zakłada się, że media pol-
skie poza granicami kraju mają 
być wiarygodne, niestronnicze, 
unikać treści jątrzących, rodzą-
cych antagonizmy. Swe infor-

macje mają opierać na wiary-
godnych źródłach i prezentować 
różne punkty widzenia. Wspie-
ranie właśnie takich mediów w 
tegorocznym konkursie opar-
te zostało na nowych zasadach. 
Środki są przekazywane jed-
nemu podmiotowi pozarządo-
wemu wspierającemu media w 
jednym kraju w ciągu dwóch 
lat. Wsparcie takie otrzymuje 
ponad 130 tytułów na świecie. 
W bieżącym roku przeznaczo-
no na nie 6400 tys. zł, z nich –  
5400 tys. – na Wschód.

Bardziej szczegółowo o 
wspieraniu polskich mediów na 
Ukrainie mówił członek Rady 
Fundacji „Wolność i Demokra-
cja” Rafał Dzięciołowski. W wy-
danym przez Fundację informa-
torze zostało przedstawionych 

17 tytułów wydawanych na te-
renie Ukrainy. Przeważają wśród 
nich miesięczniki, jest też kilka 
dwutygodników, kwartalników. 
Prasa ta obejmuje tereny bardzo 
rozległe: Kijów, Łuck, Bukowinę, 
Donbas, Charków, Berdyczów, 
Lwów, Żytomierz – „Kurier Ga-
licyjski”, „Polacy Donbasu”, 
„Krynica” i in. Znalazły się też w 
nim 4 stacje i programy radiowe 
(Polskie Radio Berdyczów, Ra-
dio Lwów, „Polska Fala Donba-
su”) oraz sześć programów tele-
wizyjnych (m.in. POLwowsku, 
„Czerwona Kalina”, „Polacy Ży-
tomierszczyzny”). 

Od Fundacji otrzymują one 
pomoc nie tylko w postaci środ-
ków pieniężnych, ale też scen-
tralizowanego łamania, usług 
drukarskich, korekty, zakupu 
papieru. Pytania, jakie zadawali 
uczestnicy konferencji (z Ukra-
iny) właściwie koncentrowały 
się wokół tego, jakie kryteria 
są stosowane przy wyłanianiu 
tych podmiotów, które otrzymu-
ją wsparcie, dyskutowano o ich 
jasności i przejrzystości oraz o 
tym, czy przedstawiciele zainte-
resowanej strony mogliby mieć 
jakiś wgląd za kulisy podejmo-
wanych decyzji. Poruszono też 
kwestię popierania przez orga-
nizacje polskie i media polityki 
obecnych władz Ukrainy.

Z kolei o mediach polskich 
na Białorusi mówił Michał 
Dworczyk – prezes Zarządu 
Fundacji „Wolność i Demokra-
cja”. Ukazująca się na tym te-
renie prasa koncentruje się w 
Grodnie, Brześciu i obwodzie 
brzeskim. Są to miesięczniki: 
„Głos znad Niemna” i „Ma-
gazyn Polski” oraz kwartalnik 
„Echa Polesia”. Praktycznie są w 
tzw. drugim obiegu, a rozprowa-
dzane są przez członków Związ-
ku Polaków na Białorusi. Funda-
cja ostatnio też wspiera „Słowo 
Życia” – dwutygodnik, ukazu-
jący się w dwóch wersjach języ-
kowych, mający nakład 6 tys. 
egzemplarzy (największy), któ-
rego dystrybucja odbywa się po-
przez parafie rzymskokatolickie 
i jest to jedyny legalny periodyk.

 Są też audycje radiowe: coty-
godniowa „Znad Niemna i Bere-
zyny”, „Nad Niemnem – maga-
zyn Polaków na Białorusi” – raz 
na dwa tygodnie. Działa też por-
tal internetowy Znadniemna.pl 
założony przez ZPB, którego re-
daktorem jest Andrzej Pisalnik.

O sytuacji mediów na Łotwie 
mówił prezes Związku Polaków 
na Łotwie Ryszard Stankiewicz. 
Jak się okazało, zarówno kwar-
talnik „Polak na Łotwie” jak i 
„Polskofalówka” – polska audy-
cja radiowa w Dyneburgu nada-
wana raz tygodniowo – mają 
obecnie poważne problemy z 
finansowaniem swojej działal-
ności. 

Szeroką panoramę zarówno 
historyczną, jak i współczesnej 
działalności mediów polskich 
na Litwie przedstawił zebranym 
Janusz Skolimowski, prezes Za-

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie
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Niezależne pismo 
Polaków na Ukrainie
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W Warszawie zaplanowano kil-
kudniowe uroczyste obchody roczni-
cowe, które potrwają od 4 czerwca. 
Główne uroczystości odbędą się w 
środę na placu Zamkowym. We-
zmą w nich udział prezydenci USA, 
Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, 
Węgier, Litwy i Łotwy. Łącznie repre-
zentowanych ma być ok. 40 państw.  
Przed uroczystościami na placu 
Zamkowym prezydenci Polski, Nie-
miec, Czech, Słowacji i Węgier we-
zmą udział w spotkaniu z młodzie-
żą pod hasłem „1989 – Pokolenie 
Wolności”. 4 czerwca w Warszawie 
rocznicę uczci także parlament. 

Ukraińska Centralna Komisja 
Wyborcza potwierdziła wcześniej-
sze informacje sondażowe – Petro 
Poroszenko wygrał wybory prezy-
denckie na Ukrainie w pierwszej tu-
rze. Zwycięzca otrzymał 54,7 proc. 
głosów – poinformował w czwartek, 
29 maja, pełniący obowiązki szefa 
państwa Ołeksandr Turczynow. Wy-
bory mera Kijowa, które także odbyły 
się w niedzielę, wygrał były bokser 
i jeden z przywódców opozycyjnych 
na Majdanie, przewodniczący partii 
„Udar” Witalij Kliczko.

Wybrany na prezydenta Petro 
Poroszenko oświadczył, że nie za-
mierza zmieniać Arsenija Jaceniuka 
na stanowisku premiera. – Uważam, 
że działalność Jaceniuka na czele 
rządu przynosi dobre wyniki. Zgod-

nie z konstytucją wybory prezy-
denckie nie oznaczają konieczności 
zmiany premiera. 

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem inauguracja prezydenta powinna 
nastąpić dziesięć dni po ogłoszeniu 
ofi cjalnych wyników wyborów, które 
muszą się opierać na rezultatach za-
mieszczonych w protokołach druko-
wanych. Centralna Komisja Wybor-
cza poda ofi cjalne wyniki 2 czerwca, 
we wtorek będą ogłoszone w urzę-
dowych dziennikach „Głos Ukrainy” 
i „Kurier Urzędowy”. Inauguracja pre-
zydenta Ukrainy, jak informuje służba 
prasowa prezydenta, odbędzie się 
prawdopodobnie 7 czerwca, o ile 
datę poprze Rada Najwyższa. 

4 czerwca Poroszenko wybiera 
się w pierwszą po wyborach podróż 

zagraniczną. Jego celem jest Pol-
ska, dokąd został zaproszony przez 
prezydenta Bronisława Komorow-
skiego na obchody Święta Wolno-
ści. W Warszawie zaplanowane ma 
spotkanie z przedstawicielami USA, 
liderami UE i przywódcami państw 
europejskich. Ukraińskie media po-
informowały, że prezydent-elekt ma 
się tu spotkać z prezydentem USA 
Barackiem Obamą.

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego VIII kadencji odbyły się w 28 
państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Decyzją Rady Unii Europej-
skiej zostały przewidziane na okres 
od 22 do 25 maja 2014. Od 1979 
wybory bezpośrednie do Parlamen-
tu Europejskiego odbyły się po raz 

ósmy. Wybrano 751 eurodeputowa-
nych, będzie ich o piętnastu mniej 
niż w poprzedniej kadencji. Nowa 
kadencja parlamentu rozpocznie się 
1 lipca 2014.

Polacy wybrali 51 posłów repre-
zentujących kraj w Parlamencie Eu-
ropejskim. Po 19 mandatów zdobyły 
Platforma Obywatelska oraz Prawo 
i Sprawiedliwość. SLD będzie mieć 
5 przedstawicieli, a PSL oraz Nowa 
Prawica Janusza Korwin-Mikkego 
po 4. 

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego na Litwie odbywały się wraz 
z drugą turą wyborów prezydenc-
kich zwyciężyła dotychczasowa pre-
zydent Dalia Grybauskaite.

źródło: PAP, materiały prasowe

Odbędzie się posiedzenie Zgroma-
dzenia Narodowego – czyli wspólnie 
obradować będą Sejm i Senat. O 
godz. 15 orędzie przed Zgromadze-
niem Narodowym wygłosi prezydent 
Bronisław Komorowski.

Z okazji rocznicy w całej Polsce 
odbędzie się wiele wydarzeń organi-
zowanych przez władze samorządo-
we, organizacje pozarządowe, szko-
ły, uczelnie wyższe i ośrodki kultury. 
25-lecie wolności świętować będą 
także środowiska polonijne, ambasa-
dy i instytuty polskie. 

Źródło: PAP

25 lat wolności
4 czerwca w Polsce mija 25 lat od obrad Okrą-
głego Stołu, „wyborów czerwcowych” – pierw-
szych częściowo wolnych wyborów parlamen-
tarnych w powojennej Polsce, konsekwencją 
których był upadek rządów komunistycznych 
w Polsce oraz powołania pierwszego niekomu-
nistycznego rządu w bloku sowieckim. 

EUROPA WyBRAłA
Niedzielę, 26 maja, prawie cała Europa spędziła przy urnach wyborczych. Obywatele 
krajów unijnych wybierali swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Na 
Litwie poza wyborami do Parlamentu Europejskiego, odbyła się  też druga tura wybo-
rów prezydenckich. Obywatele Ukrainy również wybierali prezydenta. 
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Petro Poroszenko

Powrót na Majdan
Konstanty Czawaga
s. 13 

O zadaniach polskiej
polityki zagranicznej
s. 4

Spotkania z poetą
Monika Michalak
s. 24
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Pomoc Bohaterom
Rozmowa z Eugeniuszem 
Gosiewskim, sekretarzem 
Zarządu Stowarzyszenia 
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Tadeusz Gawin o Polakach 
w Sowieckiej Białorusi
Ponad sto osób przybyło 
16 stycznia na prezentację 
najnowszej książki 
honorowego prezesa ZPB, 
doktora historii Tadeusza 
Gawina pt. «O bycie Polakiem. 
Polacy w Białoruskiej 
Socjalistycznej Republice 
Sowieckiej 1944-1991».

– Czytając tę niewątpliwie wartościo-
wą pracę, zastanawiałem się, czy jest w 
niej więcej od autora jako naukowca, czy 
patrioty – mówił na początku spotkania 
recenzent książki prof. Jan Jerzy Milew-
ski, będący pracownikiem naukowym 
Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu w Białym-
stoku. Ostatecznie recenzent stwierdził, 
iż Tadeusz Gawin w swojej kolejnej 
pracy naukowej nie potrafił ukryć swo-
jego polskiego patriotyzmu. – Co jest 
całkowicie naturalne w przypadku czło-
wieka, mieszkającego na tych ziemiach 
– mówił o autorze Milewski, podkreśla-
jąc, iż wygłoszone przez niego zastrzeże-
nia do prezentowanej książki nie należy 
odbierać, jako zastrzeżenia kategorycz-
ne. – My, Polacy w Polsce, utraciliśmy 
tradycyjny patriotyzm, który wciąż jest 
właściwy Polakom, mieszkającym na 
Białorusi, Litwie, czy Ukrainie – mówił 
recenzent. Zapewniał, iż ta, właściwa 
Polakom na Kresach i autorowi książki, 
odmiana patriotyzmu polskiego jest naj-
bardziej autentyczna i prawdziwa.

Zdaniem Jerzego Milewskiego, mimo 
zastrzeżeń, które jako recenzent powi-
nien mieć do każdej ocenianej pracy 
– uważa on książkę Tadeusza Gawina 
za niezwykle cenne źródło wiedzy o 
Polakach w Związku Sowieckim i ich 
dramatycznych losach. – Choć miesz-
kaliście zwartym skupiskiem tuż przy 
granicy Polski, władze Polskiej Repu-
bliki Ludowej przez dziesięciolecia nie 
upominały się o wasze prawa i interesy 
i jest mi szczerze wstyd za to – podzie-
lił się recenzent jedną z refleksji, jaka 

mu się nasunęła podczas czytania pracy 
Tadeusza Gawina.

– Choć nie zgadzam się z wieloma 
uwagami szanownego pana profesora, 
dziękuję za to, że o nich powiedział. To, 
że książka ma mankamenty, oznacza tyle 
tylko, że mam jeszcze pole do dosko-
nalenia się – mówił Tadeusz Gawin, 
zapewniając, iż przy pisaniu pracy starał 
się zachować maksymalną bezstronność. 
Na uwagę dotyczącą tego, że spora część 
książki opisuje losy Polaków na Kresach 
Wschodnich w okresie międzywojennym 

i II wojny światowej, ale pomija kwestie 
sytuacji innych narodowości, autor przy-
pomniał, że do 40 procent składu osobo-
wego działających na naszych terenach 
oddziałów Armii Krajowej stanowili żoł-
nierze wyznania prawosławnego, czyli – 
Białorusini. Zdaniem Gawina świadczy 
to między innymi o tym, że nie było i 
nie powinno być między Polakami, a 
Białorusinami płaszczyzny do wzajem-
nej wrogości. – Jeśli już ktoś skutecznie 
tę wrogość próbował zasiać, to byli to 
komuniści – mówił autor przypomina-
jąc, iż popularne wciąż, również wśród 

części opozycji białoruskiej, hasło o tym, 
że na Białorusi nie ma Polaków, a są 
tylko spolonizowani Białorusini, należy 
do komunistycznego terrorysty, a póź-
niej jednego z przywódców Sowieckiej 
Białorusi, Sergiusza Prytyckiego.

– Książka ta pokazuje walkę Polaków 
o polskość – ocenia autor główną ideę 
swojej pracy, pisząc w jej podsumowa-
niu: «Niniejsze opracowanie jest próbą 
pogłębionej odpowiedzi na pytanie, 
jak sowieckie władze administracyjne i 
partyjne w BSRS najpierw praktycznie 

Dr Tadeusz Gawin, honorowy prezes Związku Polaków na Białorusi

unicestwiły polskość w BSRS, a póź-
niej, gdy nastąpiło ku temu przyzwolenie 
moskiewskie, temu odrodzeniu przeciw-
działały. Postępujący proces sowietyza-
cji i rusyfikacji BSRS doprowadził w 
efekcie do przemian tożsamości znaczą-
cej części mieszkańców tej republiki, w 
tym miejscowych Polaków».

Na prezentacji książki Tadeusza 
Gawina nie zabrakło głosów historyków 
białoruskich z Grodna. Jeden z nich 
dr hab. Aleś Smalańczuk, doceniając 
warsztat naukowy autora, zgłosił życze-
nie, aby, w przypadku drugiego wydania 
książki, została ona uzupełniona w rela-
cje i wspomnienia Polaków, którzy byli 
naocznymi świadkami, opisywanych 
przez Tadeusza Gawina wydarzeń.

Inny z kolei historyk grodzieński dr 
hab. Aleś Kraucewicz, odnosząc się do 
zarzutu, iż autor nie potrafił ukryć swoje-
go patriotyzmu, zaznaczył, że dla niego 
jest to wartość, a nie wada pracy Tade-
usza Gawina. – Bałem się, że w książce 
będzie odwieczny «polski lament», ale 
zobaczyłem w niej podejście naukowca, 
który potrafił pokazać losy nie tylko 
Polaków, lecz także przeplecione z pol-
skimi, losy żyjących na tej ziemi Bia-
łorusinów i ludzi innych narodowości 
– ocenił Kraucewicz.

Z oceną Kraucewicza zgodzili się 
obecni na prezentacji grodzieńscy Pola-
cy. – Ta książka jest kolejnym dowodem 
tego, że pan Gawin jest wielkim patriotą 
i doskonałym kronikarzem losów Pola-
ków. My, Polacy na Białorusi, oceniamy 
ją jako niezwykle obiektywny i celny 
opis tego, co się działo z nami w czasach 
sowieckich – mówiła grodzieńska Polka, 
działaczka ZPB Krystyna Żulego.

Po zakończeniu prezentacji zgroma-
dzeni na niej goście ustawili się w kolej-
ce do autora, aby otrzymać dedykację na 
egzemplarzach jednej z najciekawszych, 
ostatnio powstałych prac naukowych o 
Polakach na Białorusi.

Andrzej Pisalnik

Nagroda POLONICUS dla Andżeliki Borys!
Jury Nagrody POLONICUS, 
najbardziej prestiżowego 
wyróżnienia, przyznawanego 
przez Polonię europejską 
osobistościom, które swoją 
postawą, działaniem i 
zaangażowaniem wzbudziły 
podziw Polonii i jej europejskich 
przyjaciół, postanowiło 
nominować do prestiżowej 
nagrody w 2014 roku 
przewodniczącą Rady Naczelnej 
Związku Polaków na Białorusi 
Andżelikę Borys.

O niezwykle miłym wyróżnieniu dla 
naszej działaczki, będącej symbolem walki 
polskiej mniejszości na Białorusi o swoje 
prawa, dowiedzieliśmy się w ostatnich 

godzinach dobiegającego końca 2013 roku.
Jak wynika z listu przewodniczącego 

Jury Nagrody POLONICUS Wiesława 
Lewickiego do Andżeliki Borys, swoją 
decyzję jurorzy uzasadniali tym, że z dużym 
szacunkiem już od wielu lat postrzegają 
zaangażowanie nominowanej w działalność 
na rzecz wzmocnienia organizacji polskich 
i ich działalności kulturalnej na Białorusi. 
«Cieszy nas bardzo, że Pani wyjątkowa 
działalność służy dobremu imieniu wszyst-
kich Polaków w całej Europie!» – czytamy 
w liście do naszej koleżanki.

– Dla mnie to zaskakujące, choć niezwy-
kle miłe wyróżnienie – mówi nam Andże-
lika Borys i potwierdza, że z wdzięczno-
ścią przyjmie Nagrodę Polonii europej-
skiej, którą postrzega jako wyróżnienie dla 

Związku Polaków na Białorusi, działają-
cego od ośmiu lat w niezwykle trudnych 
warunkach nieuznawania przez władze w 
Mińsku.

Nagroda POLONICUS jest wręczana 
przez Polonię europejską we współpracy 
z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych 
(EUWP) przy wsparciu polskiej dyplomacji 
i Senatu RP już od pięciu lat.

Laureatami nagrody w poprzednich 
latach byli między innymi: prof. Władysław 
Bartoszewski, abp prof. dr Alfons Nossol, 
prof. dr Jerzy Buzek, prof. Norman Davies, 
prof. Władysław Miodunka (Uniwersytet 
Jagielloński), Karl Dedezius, Helena Mizi-
niak (wiceprezes Rady Polonii Świata), 
Basil Kerski (dyrektor Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku), wybitna 

aktorka Krystyna Janda oraz wybitny reży-
ser filmowy Andrzej Wajda.

Uroczysta Gala wręczenia nagrody 
POLONICUS– 2014 jest planowana na 10 
maja 2014 roku w Sali Koronacyjnej Karola 
Wielkiego w Akwizgranie (Niemcy).

Laureaci Nagrody POLONICUS otrzy-
mują statuetkę POLONICUS, przedstawia-
jącą uskrzydloną postać odważnego i dyna-
micznego młodzieńca.

Składamy serdeczne gratulacje Andżeli-
ce Borys, przewodniczącej RN ZPB, będą-
cej także naszą koleżanką redakcyjną w 
związku z wysokim wyróżnieniem i życzy-
my jej dużo zdrowia i dalszych sukcesów w 
działalności na rzecz Polaków na Białorusi, 
w Europie i świecie!

Zespół redakcyjny
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O miłości  
i romantyzmie  
w języku  
państwowym

Ujednolicony egzamin z ję-
zyka litewskiego został wpro-
wadzony na Litwie wraz z 
przyjęciem nowej Ustawy o 
oświacie w marcu 2011 roku. 
Protesty społeczności polskiej, 
m.in. zebrane 60 tys. podpisów 
przeciwników takiego ujedno-
licenia, rozmowy specjalistów 
z Litwy i Polski, a także strajki 
i wielotysięczne wiece prote-
stu nie odniosły skutku: me-
todą buldożera egzamin został 
wprowadzony, chociaż różni-
ca godzin nauki języka pomię-
dzy szkołami litewskimi, a np. 
mniejszości polskiej, wynosi 
ponad 700 godzin. Uczniowie 
klas jedenastych w ciągu dwóch 
lat mają nadrobić te braki.

Należy przypomnieć, że 
ubiegłoroczna matura odbyła 
się, rzec można, na lżejszych 
warunkach: uczniowie ze szkół 
mniejszości narodowych mieli 
prawo do napisania wypraco-
wania o setkę słów krótszego 
niż ich litewscy koledzy, mieli 
ulgi w ocenie, a wszyscy matu-
rzyści mogli wybierać z więk-
szej liczby autorów. Niestety, 
wywołana przez elementy na-
cjonalistyczne nagonka i skie-
rowanie sprawy o „dyskrymi-
nacji” litewskich maturzystów 
do sądu, sprawiły, że decyzją 
sądu, ubiegłoroczne „ulgi” zo-
stały potraktowane jako dys-
kryminujące litewską młodzież 
i cofnięte.

Tegoroczni maturzyści 
mogli korzystać na egzaminie 
z języka litewskiego ze słow-
ników normatywnych języka 
litewskiego oraz (abiturienci 
szkół mniejszości narodowych) 

– słownika dwujęzycznego i ich 
prace będą oceniane według 
odmiennych kryteriów – będą 
mieli prawo popełnić więcej 
błędów, zdobywając odpowied-
nią ilość punktów. Taka ocena 
obowiązywać ma do roku 2019.

Litewski jako państwo-
wy składało tego roku 22206, 
zaś szkolny – 15222 maturzy-
stów. Jak wynika z informacji 
ze szkół polskich – większość 
dwunastoklasistów składa eg-
zaminy państwowe (np. w 
„Mickiewiczówce z 72 – 52, w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
ze 118 – 112).

Na maturze uczniowie mu-
sieli pisać wypracowanie, któ-
rego objętość miała wynosić 
500 słów (ocena nie jest też 
zmniejszana jeżeli jest ich nie 
mniej niż 470). Mogła to być 
rozprawka albo wypracowanie 
literackie. Ci, co zdecydowali 
się na państwowym egzaminie-
pisać rozprawkę mieli do wybo-
ru dwa tematy: „Czy miłość do-
daje wzniosłości codziennemu 
życiu człowieka” na podstawie 
twórczości J.Tumasa-Vaižgan-
tasa, M. Katiliškisa i J. Kunči-
nasa oraz „Pamięć: dlaczego w 
człowieku żyje to, czego już nie 
ma” (V. Mačernis, A. Škėma, 
M. Martinaitis). Do przedsta-
wienia tematu można wykorzy-
stać jednego autora z trzech. 

Z kolei decydując się na pi-
sanie wypracowania literac-
kiego mogli wybrać: „Temat 
wolności osobowości w pro-
zie litewskiej XX w.” (V. My-
kolaitis-Putinas, B. Sruoga, A. 
Škėma) oraz „Wizja Ojczyzny 
w litewskiej literaturze roman-
tycznej” (A. Mickiewicz, A. Ba-
ranauskas, Maironis). Praca ma 
się opierać na twórczości i kon-
tekstach literackich dwóch au-
torów, z których jeden ma być 
z podanej listy, zaś drugi – do-
wolny z programu szkolnego.

Rzec można, niemiłą nie-
spodziankę sprawiły tematy 
prac pisemnych na egzaminach 
szkolnych, szczególnie dotyczy 
to rozprawek. Otóż  uczniowie 

W miniony poniedziałek, 2 czerwca,  
maturzyści na Litwie przystąpili do  
jedynego obowiązkowego egzaminu  
dojrzałości – z języka litewskiego. Jak  
wiadomo, już po raz drugi jest on  
ujednolicony dla abiturientów zarówno  
litewskich jak i szkół mniejszości  
narodowych.

Bieg „10 km na 10 lat”
Z okazji 10. rocznicy przy-

stąpienia Litwy i Polski do UE, 
MSZ RL oraz Ambasada RP w 
Wilnie zapraszają do udzia-
łu w biegu „10km na 10 lat w 
Unii Europejskiej” w dniu 29 
czerwca.

Tę ważną dla obu państw 
rocznicę postanowiono uczcić 
w nietypowy sposób – biegiem 
symbolizującym wytrwałość i 
hart ducha. Ten międzynarodowy bieg oprócz podkreślenia suk-
cesu politycznego, promuje także  ideę zdrowego życia w Europie.

Litewski minister spraw zagranicznych L Linkevičius po-
wiedział, że członkostwo w UE było jedną z najlepszych decy-
zji Litwy. „Jako członkowie Unii Europejskiej mamy możliwość 
uczestniczyć nie tylko w tworzeniu przyszłości Europy, szerze-
niu wartości europejskich poza jej granicami, ale także wzmac-
nianiu państwowości i bezpieczeństwa Litwy”.

„Wejście Litwy i Polski  do UE trwale przypieczętowało suk-
ces transformacji demokratycznej rozpoczętej w 1989 r. Jest to 
z pewnością jedno z  największych osiągnięć minionej dekady, 
wspólnych osiągnięć m.in. Polski i Litwy.” – powiedział amba-
sador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Długoletni animator sportowy organizujący przedsięwzię-
cie Evaldas Martinka stwierdził, że bieg to sport jednoczący 
wszystkie narody, ludzi  w różnym wieku oraz w różnych za-
wodach, w którym mogą brać  udział wszyscy entuzjaści. „Bieg 
jednoczy wszystkich – zarówno zawodowców, jak i amatorów, 
a także młodzież oraz ludzi w wieku starszym, mieszkańców 
Litwy oraz państw sąsiednich. W Wilnie po raz pierwszy od-
będzie się bieg poświęcony uczczeniu wydarzenia polityczne-
go. Przystąpienie do UE zostanie uczczone przez całą wspól-
notę biegaczy” – powiedział organizator maratonu, szef spółki 
„Sporto renginiai” Evaldas Martinka .

Bieg „10 for 10” odbędzie się w dniu 29 czerwca, w niedzie-
lę,  start o godz. 10:00,  ul. Upes, przy Białym moście. Ci, któ-
rzy chcą wziąć udział w biegu, mogą już teraz zarejestrować się 
na stronie http://10for10.eu/. Do wyboru są dystancje  1 km  
(dzieci) oraz 5 km i 10 km.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają specjalnie na tę okazję 
przygotowane koszulki, medale i dyplomy.

Sponsor biegu „10 for 10” – „PZU Lietuva”.
Partnerzy przedsięwzięcia: OPP „Sveikas miestas” („Zdrowe 

miasto”), Samorząd m. Wilna, OPP „Sporto renginiai” („Im-
prezy Sportowe”).

mogli wybierać pomiędzy te-
matem ”Dlaczego samotność 
może być atrakcyjna“ (Mairo-
nis, H. Radauskas, J. Marcin-
kevičius), a „Czy można żyć 
bez masek” (M. K. Sarbiewski, 
J. Savickis, A. Škėma). Przy-
znajmy, trudno je uznać za ła-
twe do odpowiedniej interpre-
tacji. Prawda, o wiele bardziej 
„dostępnymi” okazały się te-
maty wypracowania literac-
kiego: „Stosunek człowieka do 
ziemi w litewskiej literaturze” 
(K. Donelaitis, M. Katiliškis, J. 
Marcinkevičius) oraz „Jak jest 
odzwierciedlana w litewskiej 
literaturze potrzeba człowieka 
do doskonalenia się” (M. Ma-
žvydas, V. Kudirka, V. Mykola-
itis-Putinas).

Z podanych tematów, wy-
daje się, można było wybrać 
odpowiedni – były trudniej-

sze i łatwe. Prawda, większość 
maturzystów spodziewała się, 
że w jubileuszowym roku bę-
dzie twórczość K. Donelaiti-
sa. Niestety, zawiedli się. Wy-
niki egzaminów państwowych 
będą wiadome na początku lip-
ca. Wówczas dowiemy się, czy 
sprawdzian, do którego przy-
gotowania się abiturienci pol-
skich szkół wkładają bardzo 
wiele wysiłku (często kosztem 
innych przedmiotów) przynie-
sie lepsze niż w roku ubiegłym 
wyniki. Niestety, decydenci od 
oświaty nie chcą przyznać, że 
takie przedwczesne ujedno-
licenie egzaminu z języka li-
tewskiego dyskryminuje polską 
młodzież, która w zasadzie, ję-
zyk państwowy zna wystarcza-
jąco dobrze. 

Janina Lisiewicz

LITEWSKI JAKO  
PAŃSTWOWY SKŁADAŁO 
TEGO ROKU 22206,  
ZAŚ SZKOLNY – 15222 
MATURZYSTÓW

rządu Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. Wygląda, 
że tego roku zarówno gazeta co-
dzienna „Kurier Wileński”, jak 
też Radio „Znad Wilii” i portal 
zw.lt, portale L24.lt, Wilnote-
ka.lt, telewizja „Album Wileń-
skie”, „Tygodnik Wileńszczy-
zny” trudności z uzyskaniem 
wsparcia finansowego raczej 
nie mają. Gorzej jest z tygodni-
kiem „NG”, który, widocznie 
będzie musiał zmienić cyklicz-
ność ukazywania się z powodu 
braku środków na wydawanie 
pisma, chociaż jest gazetą naj-
większej organizacji społecznej, 
jaką jest Związek Polaków na 
Litwie.

W drugiej części konferen-
cji, jej uczestnicy przystąpili do 
omawiania Statutu Stowarzy-
szenia Federacja Mediów Pol-
skich na Wschodzie. Po przedys-
kutowaniu niektórych punktów 
i uzyskaniu niezbędnych wyja-
śnień od przedstawicieli zespo-
łu roboczego, statut został za-
twierdzony. Wybrany został 
Zarząd Federacji, składający 
się z 5 osób: Ryszard Stankie-
wicz (Łotwa), Robert Mickie-
wicz (Litwa), Andrzej Pisalnik 
(Białoruś) oraz Teresa Pakosz i 
Dorota Jaworowska (Ukraina). 
Dorota Jaworowska (redaktor 
naczelna kwartalnika „Kryni-
ca”) została wybrana na prze-
wodniczącą Federacji (co roku 
ma się odbywać rotacja).

W składzie 9-osobowej 
Rady Programowej znalazło się 
po troje przedstawicieli  Litwy 
(Henryk Mażul „Magazyn Wi-
leński”, Walenty Wojniło „Al-
bum Wileńskie” i  Mirosław 
Juchniewicz Radio „Znad Wi-
lii”) i Ukrainy, dwoje – Białorusi 
oraz jeden – Łotwy. Została wy-
brana też trzyosobowa komisja 
rewizyjna.

Powstała Federacja Mediów 
Polskich na Wschodzie stawia 
sobie za cel skupianie dzienni-
karzy ożywionych wspólną tro-
ską o stan mediów polskich na 
Wschodzie; działanie na rzecz 
ich rozwoju; reprezentowanie 
interesów wobec właściwych 
instytucji w RP oraz w krajach 
będących obszarem działalno-
ści stowarzyszenia; wspieranie 
dziennikarzy w każdym zakre-
sie niezbędnym dla realizacji ich 
pracy zawodowej, zajmowanie 
stanowiska w sprawach publicz-
nych i in.

Czy nowo powstała organi-
zacja pozwoli polskim mediom 
na tzw. obszarze wschodnim 
poza granicami Macierzy nie 
tylko trwać, ale też się rozwijać 
i godnie służyć lokalnym spo-
łecznościom polskim, trudno 
jest przewidzieć. Jednak nawią-
zane kontakty, wspólna działal-
ność z pewnością będą sprzyjały 
poznawaniu siebie nawzajem, 
swoich środowisk, a więc i lep-
szemu zrozumieniu. I to jest 
ważne. 

Janina Lisiewicz
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2014 r.”

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenu-
merować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie 
pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 rok. 
Prenumerata na lipiec i cały rok będzie trwała do 
22 czerwca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta 
będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenu-
meraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. 
Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechce-
cie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 
członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, 
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie 
na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życze-
nia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to 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




