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Polskie barwy
litewskiego przedwiośnia

W WILNIE SPOTKALI SIĘ PREMIERZY I PRZEWODNICZĄCY SEJMÓW POLSKI I LITWY

Możemy śmiało twierdzić, że okres dzielący daty obchodów 100-lecia odrodzenia litewskiej państwowości oraz
kolejnej rocznicy przywrócenia niepodległości Litwy będzie kojarzony z ofensywą polityczną Rzeczypospolitej
Polskiej, skierowaną na wprowadzenie na regularne tory stosunków pomiędzy Polską a Litwą. Czy przedwiośnie
2018 roku przejdzie w wiele obiecującą wiosnę i owocne lato? Na tę odpowiedź przyjdzie jeszcze zaczekać.

CZY NIE BĘDZIEMY
JUŻ STAWIALI
NA MŁODYCH?
Już przed kilkunastu laty, wraz z początkiem fali masowej emigracji, Litwa pożegnała się z nastawieniem,
że do pracy w centrach handlowych
nadają się jedynie młode osoby. Kolejno przestano „wymiatać” emerytów z urzędów itp.
Całkiem inny proces zachodził w
tym czasie w szeregach partyjnych.
Rozczarowanie partyjną działalnością, skandale i skandaliki umiejętnie rozdmuchiwane przez media i konkurentów, totalna krytyka,
wręcz negowanie roli partii politycznych, praktycznie zmusiły partyjnych liderów tzw. tradycyjnych partii
do szukania nowych sposobów na
zwiększenie atrakcyjności swoich

ugrupowań i przyciągnięcia wyborców.
Rzec można, hitem wyborów 2016
roku była „młoda twarz” na partyjnej
liście. Konserwatyści do prowadzenia partii na szturm Sejmu wybrali
„wnuka” swego patriarchy. Stało się
to wyraźnym sygnałem, że młodzi
mają zielone światło. W okręgach
jednomandatowych, m.in. w Kownie, dochodziło nieomal do dantejskich scen, kiedy to weterani nie
chcieli ustąpić miejsca „żółtodziobom” i z dramatycznymi oświadczeniami żegnali się z macierzystą
partią. Prawda, kilku takich młodych wybory w Kownie przegrało,
a i konserwatyści, po raz pierwszy
od ogłoszenia niepodległości, doznali w tymczasowej stolicy porażki. Po przegranej w całym kraju z
trudem potrafili przełknąć gorzką

pigułkę porażki, bo się szykowali do
rządzenia. I to niby dobre w sporcie i
polityce nastawienie na zwycięstwo,
okazało się dla niektórych frustrujące, kiedy należało usiąść w krzesłach „opozycji”.
Próby takiego „krzesła” nie wytrzymał jeden z uważanych za najbardziej perspektywicznych nowych
liderów konserwatystów, zdolny i zamożny biznesmen Tadas Langaitis.
Tak mu to „siedzenie” dokuczyło, że
tuż przed początkiem wiosennej sesji parlamentu postanowił zrezygnować z mandatu poselskiego.
Swoją decyzję tłumaczył dość schematycznie: szykował się do pracy w
rządzącej koalicji, miał (podobno) zostać ministrem gospodarki. Siedzenie na krzesełku, nawet wygodnym,
w opozycji, raczej go nie „kręci”, bo

nawet projektów ustaw, a w dodatku
poprawek rządzący nie śpieszą poważnie traktować. Więc on nie ma
zamiaru marnować czasu, wiedząc,
że może zająć się czymś bardziej ciekawym. A miejsce w Sejmie chętnie
ustąpi znajdującemu się na liście tuż
za nim byłemu merowi Kowna (też
młodemu), który, notabene, najwyraźniej nie posiadał się ze szczęścia.
Zaufanie wyborców? Można ich nawet przeprosić. Taki stosunek do poselskiej pracy jednej z wschodzących
gwiazd partyjnych (tak przynajmniej
miało być) wywołał bardzo ostre reakcje zarówno towarzyszy partyjnych, jak i, oczywiście, opozycji.
Mówiono o tym, że zdolny i bogaty
Langaitis zrezygnował z Sejmu dla
dużych pieniędzy, które umie i potrafi zarobić.

Jak gdyby tego było mało, na konserwatystów spadł jeszcze jeden
cios. Młody i bardzo sympatyczny,
wiele obiecujący i bardzo zaangażowany w sprawy pracy sejmowej Mykolas Majauskas został oskarżony
o… molestowanie seksualne. Fakt
jakoby miał się wydarzyć przed pięciu laty… Insynuacja, że młody mąż
i ojciec dwojga dzieci aktywnie broniący ofiar takich czynów, sam jest o
to podejrzany, zadała konserwatystom mocny cios. Ich lider – młody
Gabrielius Landsbergis nie kryjąc
rozczarowania młodymi kolegami,
najbardziej ubolewa nad tym, że
może to zahamować tak, wydawało się, skutecznie realizowany program odnowy szeregów partyjnych.
Czy podczas kolejnych wyborów
młodość już nie będzie atutem?
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KRÓTKA POWTÓRKA
Z TRUDNEGO OKRESU
Nie śpieszyć z wyciąganiem
wniosków w relacjach polsko-litewskich nauczyło nas samo
życie i, rzec można, fatalny wynik realizacji założeń Traktatu o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej współpracy
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Jego
monitorowanie tak na dobre
utkwiło podczas obrad XIX sesji grupy parlamentarnej litewskiego Sejmu oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
która się odbywała z okazji piętnastej rocznicy jego podpisania
(w kwietniu 1994 r.). Delegacje
obu krajów nie doszły do wspólnego mianownika co do oceny
realizacji założeń Traktatu. No
i praca tego organu została zawieszona.
Nie napawa optymizmem
również fakt, że lista tzw. nierozwiązanych problemów polskiej mniejszości na Litwie pozostaje praktycznie bez zmian,
raczej wchodzą na nią nowe
kwestie, ale tych do skreślenia,
jak dotychczas, brak. Zwrot ziemi, pisownia nazwisk, nazewnictwo, używanie języka polskiego w życiu publicznym,
sprawy szkolnictwa (podręczniki, matura z języka polskiego, ujednolicony egzamin z litewskiego, do których dołączyła
sprawa bycia lub nie polonistyki
wileńskiej kształcącej nauczycieli dla polskich szkół).
Polska wykazała się wielką cierpliwością w oczekiwaniu na „dojrzewanie” Litwy do
rozwiązania przynajmniej kilku problemów z tego zestawu.
Niekiedy ją traciła. No i mieliśmy okres, kiedy w ciągu sześciu
lat przywódcy RP na Litwę nie
przyjeżdżali.
Po ostatnich wyborach sejmowych na Litwie (jesień 2016 r.)
nowa większość sejmowa praktycznie od początku zadeklarowała potrzebę polepszenia
stosunków z Polską. I, należy
przyznać, aktywnie działała w
tym kierunku. Wizyty premiera
Sauliusa Skvernelisa w RP, bardzo częste stawianie Polski za
wzór w rozwiązywaniu poszczególnych kwestii gospodarczych,
społecznych i zachęcanie do ich
przenoszenia na litewski grunt
przez litewskich polityków – to
też było nowe. I tworzyło przyjazny klimat.
Przyjazd prezydenta Polski Andrzeja Dudy na obchody 100. rocznicy Odrodzenia
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Polskie barwy
litewskiego przedwiośnia

NA PLACU WOLNOŚCI W WILNIE W DNIU 11 MARCA

Państwa Litewskiego stał się
znamiennym wydarzeniem.
Rozmowy z prezydent Dalią
Grybauskaitė, wyrażana chęć
nie tylko rozwijania partnerstwa strategicznego, ale też
pochylenia się nad problemami polskiej mniejszości na Litwie otworzyło niejako drogę do dalszych, konkretnych
kroków. Idąc niejako za ciosem, już 9 marca mieliśmy wizytę premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego. 11 marca
– w obchodach kolejnej rocznicy odrodzenia niepodległości
na Litwie gościł Marek Kuchciński. Przed tymi wizytami w
polskim Sejmie gościł i wygłosił mowę przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis.
Takiej intensywności kontaktów na linii Warszawa – Wilno od dawna nie obserwowaliśmy. Litewscy politolodzy (w
zależności od, rzec można tradycyjnych większej czy mniejszej, sympatii do Polski) snują
rozważania na temat przyczyny takiego stanu rzeczy. Popularnym staje się twierdzenie,
że mająca kłopoty w KE Polska
energicznie szuka sojuszników.
Chyba jednak obiektywnie przyznać wypada: stan w relacjach
obu sąsiadów i partnerów skazanych niejako na siebie ze względu na położenie geograficzne
nie był normalny i naprawienie
go stało się potrzebą obu stron.

TAK WIELE NAS ŁĄCZY
NIE TYLKO W SFERZE
EMOCJONALNEJ,
ALE I MATERIALNEJ
Prowadzone rozmowy zarówno premierów jak i delegacji dotyczyły aktualnych wspólnych projektów gospodarczych
i energetycznych oraz komunikacyjnych, ale też znalazło się
w nich miejsce do rozmów o zadawnionych problemach związanych z mieszkającymi na Litwie Polakami.
Premier Litwy Saulius Skvernelis prezentując tło stosunków
z Polską odnotował, że współpraca strategiczna na kierunku
energetycznym, handlowym,
gospodarczym oraz kulturalnym jest coraz głębsza i ściślejsza. Bo Polska jest dla Litwy nie
tylko sąsiadem ale też ważnym
partnerem, z którym łączy nas
doświadczenie historyczne oraz
bardzo wiele wspólnych wyzwań i interesów. Jak podkreślił szef rządu Litwy, Polska jest
trzecim co do wielkości partnerem według obrotów w sferze
handlu i drugim – eksportu litewskich towarów. Zaakcentował też rolę „Orlenu”, zarówno gospodarczą jak i gwaranta
bezpieczeństwa energetycznego. (Przypomnieć tu warto, że
to właśnie rząd Skvernelisa doprowadził do ugody pomiędzy
„Litewskimi Kolejami” a „Orlenem”, chociaż nie można odrzu-

cić twierdzenia, że na decyzję o
odbudowaniu torów do Renge
(Łotwa) miała wpływ dość pokaźna, jak na litewskie realia,
kara, jaką „Koleje Litewskie”
musiałyby zapłacić, gdyby torów nie zechciały przełożyć).
Premier Litwy wyraził zadowolenie również z prac w zakresie modernizacji europejskiej
linii kolejowej z Warszawy do
Kowna, jak i autostrady na tym
kierunku. Oczywiście, najbardziej istotne znaczenie dla Litwy, jak i wszystkich państw bałtyckich, ma synchronizacja sieci
energetycznych z europejskimi
przez Polskę. W obecności premierów zostały podpisane memoranda o porozumieniu między Ministerstwem Energetyki
RP i Ministerstwem Energetyki
Litwy oraz o współpracy portów
(Kłajpedy i Szczecina) i uruchomieniu połączenia promowego
Szczecin – Kłajpeda.
Poza tym Litwa liczy na budowę gazociągu Polska-Litwa,
który pozwoli jej połączyć się z
gazociągiem mającym połączyć
Polskę z Norwegią, a ponadto
może być użyty do transportu
gazu z Portu Gazowego w Świnoujściu, co praktycznie będzie
oznaczało całkowite uniezależnienie od rosyjskiego gazu. Litwa jest też wdzięczna Polsce
za niekupowanie energii elektrycznej z tak problematycznej
dla nas elektrowni jądrowej w

Ostrowcu na Białorusi.
Oba kraje mają, rzec można, wzorową współpracę w
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, jednakowo postrzegają zagrożenie ze strony Rosji.
Ostatnio też w sprawach Unii
Europejskiej te stanowiska się
zbliżyły. Litwa zapewniła Polskę
(słowa te padły zarówno podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, premiera jak i marszałka Sejmu RP), że poprze ją w
sporze z KE.
POLSKA MA DOBRĄ
WOLĘ, JAK TEŻ DBA
O RODAKÓW
Premier Mateusz Morawiecki komentując przebieg wizyty
uwydatnił to, że Polska ceni Litwę jako partnera gospodarczego i strategicznego. Podkreślił
również to, że nadal będzie działała na polu integracji zarówno
Litwy, państw bałtyckich, jak i
Europy Wschodniej w jeden system połączeń energetycznych,
transportowych.
Mówiąc o przeprowadzonych
rozmowach z premierem Litwy
Mateusz Morawiecki zaakcentował, iż mówiono także o sytuacji Polaków na Litwie – obywatelach Litwy. Rozmawiano o tym,
w jaki sposób ich sytuacja może
zostać poprawiona. Szef rządu
RP odnotował, iż poruszył m.in.
sprawę pisowni polskich nazwisk
i ulic. Mateusz Morawiecki za-

śmy wtedy skromniejsze, ale
czekać przyszło na ich zaspokojenie 29 lat. Oby to już był
ostatni termin, chociaż cierpliwość, wydaje się, mamy bezgraniczną.
Szef rządu Rzeczypospolitej
Polskiej spotkał się w Instytucie Polskim w Wilnie z przedstawicielami społeczności polskiej. W spotkaniu uczestniczył
poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL z
ramienia AWPL-ZChR: Rita
Tamašunienė, Wanda Krawczonok, Jarosław Narkiewicz
i Czesław Olszewski, reprezentanci samorządów rejonów
wileńskiego i solecznickiego,
radni miasta Wilna, przedstawiciele przedsiębiorców polskich na czele z Bernardem
Niewiadomskim.
Podczas tego spotkania mówiono o sprawach zwrotu ziemi prawowitym właścicielom,
szkolnictwie polskim, zachowaniu polonistyki, ustawie o
mniejszościach narodowych.
Podkreślono również wagę przyciągnięcia polskich inwestycji na
Wileńszczyznę .
Premier podczas swojej wizyty w Wilnie uczcił pamięć polskich żołnierzy spoczywających
na Cmentarzu Wojskowym na
Antokolu oraz złożył wieniec
przy Mauzoleum Matki i Serca
Syna na Rossie.
Litewskie media komentując
wyniki wizyty premiera Polski
akcentowały to, że teraz Litwa
jest zobowiązana zrobić kolejny
krok w kierunku „ocieplenia”.
Ciekawe, że większość dziennikarzy i komentatorów była
zgodna co do tego, że ma to być
przyjęcie ustawy o pisowni nazwisk. Ale w zasadzie akcentowano pozwolenie na używanie
w ich zapisie trzech liter X, Y i
Q. Niestety, ale te trzy litery nie
rozwiążą praktycznie problemu
zapisu polskich nazwisk. Czy
koalicja rządząca zdobędzie się
na bardziej zdecydowany krok?
Miejmy nadzieję, chociaż z tym
uczuciem, różnie bywa.

VIKTORAS PRANCKIETIS ZAPOZNAŁ SWYCH KOLEGÓW INARĘ MURNIECE
I MARKA KUCHCIŃSKIEGO Z HISTORIĄ LITEWSKIEGO SEJMU
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PREMIER POLSKI MATEUSZ MORAWIECKI WRAZ Z AMBASADOR RP NA LITWIE URSZULĄ DOROSZEWSKĄ
ODDALI HOŁD POLSKIM ŻOŁNIERZOM NA CMENTARZU WOJSKOWYM NA ANTOKOLU

MARSZAŁEK SEJMU
RP MÓWIŁ W WILNIE O
TRIUMFIE „SOLIDARNOŚCI” I „SĄJŪDISU” ORAZ
BUDOWAŁ WIZJE PRZYSZŁOŚCI
W niedzielę, 11 marca, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wziął udział w obchodach
Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy w Wilnie. Podczas uroczystego posiedzenia litewskiego
Sejmu wygłosił on przemówienie.
Zwracając się do zebranych w historycznej sali litewskiego parlamentu, gdzie
został ogłoszony Akt Niepodległości 11 Marca 1990
roku, Kuchciński gratulował
Litwie niepodległości i podkreślił, że ten dzień jest radosnym
dla wszystkich obecnych. Marszałek, przywołując w pamięci
tamte dni przypomniał: „Mówiliśmy wówczas: niech żyje Litwa, a moi rodacy byli obecni na
ulicach Wilna w tamtym czasie.
Tej radości towarzyszyło także
inne uczucie – potrzeba czujności wobec wciąż trwającego w innych częściach Europy Środkowej i Wschodniej reżimu, który
nadal był zagrożeniem”.
Marek Kuchciński zapew-
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znaczył, że są to „bardzo ważne
tematy dla tożsamości Polaków,
dla kulturowej spójności społeczności polskiej na Litwie”. I wyraził zdanie, że te sprawy powoli
idą w lepszym kierunku. Przytoczył też wielce budujące słowa
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
że „o Polskę, polskość i Polaków
musimy dbać, gdziekolwiek oni
są. O Polskę walczyły całe pokolenia. Oddawały swoją krew”.
Są one dla nas, Polaków na Wileńszczyźnie, szczególnie dobrze
zrozumiałe.
Mateusz Morawiecki, zaakcentował, że obecny rząd
RP uważa, że jest zobowiązany
dbać o Polskę, o Polaków i kulturę polską i to, zdaniem premiera, robi coraz lepiej. Dodał
też, że bardzo docenia ostatnie
otwarcie premiera Litwy wobec
problemów Polaków mieszkających na Litwie. O „otwarciu na
Polskę” szefa rządu Litwy świadczyły też bez wątpienia odbyte spotkania obu premierów w
cztery oczy.
Po odbytych rozmowach
premierzy zadeklarowali odnowienie pracy polsko-litewskiej
komisji oświatowej. (Przypomnieć warto, że podczas spotkania przed niespełna miesiącem
prezydentów obu państw mówiono o utworzeniu komisji o
rozszerzonych kompetencjach).
W ciągu najbliższych tygodni
wspólnie z ministrami edukacji
obu krajów oraz premiera Litwy
ma być uzgodniona data rozpoczęcia jej pracy.
Do wykazu już „załatwionych” problemów polskiej
społeczności premierzy mogli
wpisać transmisję programów
pięciu polskich stacji telewizyjnych, która ma się rozpocząć
już w maju. Biorąc pod uwagę
to, że w kalendarzu realizacji
tej inicjatywy był wymieniany
grudzień, luty, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jednak to
nie musi przyćmić naszej radości ze zmaterializowania się
tego faktu, który wymieniali
wśród priorytetowych delegaci… I zjazdu ZPL w 1989
roku. Prawda, apetyty mieli-
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nił zebranych, że: „Powrót Litwy do grona suwerennych
państw ma dla nas ogromne
znaczenie, można powiedzieć,
że był to triumf „Solidarności”
i „Sąjūdisu”.
Nawiązując do wspólnej historii, do czasów Unii Lubelskiej, marszałek polskiego Sejmu odnotował, że już wówczas
Litwa i Polska budowały podwaliny pod współczesny parlamentaryzm. Zwrócił uwagę na
to, że: „Związek dwojga narodów przyniósł rozkwit w wielu dziedzinach, nie tylko w
geograficznych i politycznych
płaszczyznach, jak olbrzymie
terytorium, siła i znaczenie polityczne w tamtym czasie. Ważna też była wspólnota wartości
zakorzenionych w chrześcijaństwie, obecność tolerancji, wolności politycznych, pluralizmu
adresowanego do różnych grup
etnicznych”.
Przechodząc od historycznych odnośników do współczesnych realiów, marszałek mówił
o strategicznej współpracy Polski i Litwy, jak też o wizji rozszerzenia ścisłych więzów ze
wszystkimi krajami bałtyckimi, państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Ich wspólnota energetyczna, transportowa,
gospodarcza i polityczna dałyby
możność realizować współczesne zadania i sprostać powstającym wyzwaniom. Zaprosił też
przedstawicieli Litwy, a także
obecnych przewodniczących
parlamentów Łotwy i Estonii w
maju do Warszawy, gdzie ma się
odbyć spotkanie reprezentantów tego obszaru.
Marszałek Marek Kuchciński
odniósł się również do sytuacji i
interesów rodaków zamieszkałych na Litwie: „Wsparcia wymagają sprawy Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, których
uważamy potencjalnie za największy skarb wspólnego dziedzictwa polsko-litewskiego. Te
sprawy chcemy omawiać przywracając aktywność Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Li-

twy – Sejmu i Senatu Polski oraz
Sejmu Litwy”.
Po uroczystym posiedzeniu
parlamentu Marszałek Kuchciński wraz z towarzyszącymi
mu posłami Tadeuszem Aziewiczem, Markiem Lasotą i Jerzym Meysztowiczem wziął
udział w ceremonii podniesienia flag państw bałtyckich na
Placu Niepodległości. Uczestniczył również we Mszy św. w
katedrze wileńskiej.
Marszałek Sejmu RP gościł
na Litwie na zaproszenie przewodniczącego Sejmu RL Viktorasa Pranckietisa.
Podczas wizyty w Wilnie odbyło się również zaplanowane spotkanie z marszałkiem litewskiego Sejmu oraz przewodniczącymi
parlamentów Łotwy Inary Murniece i Estonii Eiki Nestorem.
Przewodniczący parlamentów Litwy, Polski i Łotwy wystosowali podpisany przez siebie
list otwarty do przewodniczących państw UE w sprawie Nord
Stream 2. Stwierdza się w nim,
że formalnie przedstawiany jako
projekt komercyjny, jest on politycznym narzędziem Rosji i ma
służyć zapobieganiu dywersyfikacji dostaw gazu i pogłębianiu uzależnienia krajów UE,
szczególnie Europy Wschodniej i Środkowej zależności od
rosyjskiego surowca. Eiki Nestor
złożył swój podpis pod listem w
poniedziałek, po głębszym przestudiowaniu jego treści.
Kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są w ostatnim okresie bardzo ożywione. Viktoras
Pranckietis 1 marca odwiedził
Warszawę w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Państwa
Litewskiego i wygłosił przemówienie w polskim Sejmie.
We wrześniu ubiegłego roku
z wizytą w Wilnie przebywał
też marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński, który przemawiał
wówczas na posiedzeniu plenarnym litewskiego Sejmu.
JANINA LISIEWICZ

Fot. Joanna Bożerodska / zw.lt
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Bohater niezwyciężony
Po raz ósmy tego roku Polska i Polacy mieszkający poza granicami
Macierzy obchodzili 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych (Niezłomnych). Na kilka dni przed tym dniem
do Wilna zawitała wystawa plakatów poświęconych pamięci
rotmistrza Witolda Pileckiego oraz wydany staraniem Fundacji
„Gdzie” z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz
wydawnictwa „Apostolicum” w Ząbkach „Raport Witolda” – relacje
Witolda Pileckiego z okresu dobrowolnego uwięzienia i działalności
konspiracyjnej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Wystawę i „Raport” prezentowała w Wilnie pani Małgorzata
Kupiszewska. Po zapoznaniu z życiorysem Witolda Pileckiego, dziś
uwadze państwa chcemy przedstawić urywki z „Raportu Witolda”.
Jak podano we wstępie do wydania zachowany został w nim duch
i litera oryginalnego dokumentu – zachowano jego język, styl,
pisownię i interpunkcję oraz strukturę raportu. W imię wierności
oryginałowi autorzy postanowili nie poprawiać ortograficznych i
składniowych błędów.
Jest to dokument o wielkiej wartości historycznej, unikatowe
świadectwo barbarzyństwa niemieckiego podczas II wojny
światowej.

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI JAKO ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO

RAPORTU DROGA
DO CZYTELNIKA
Rotmistrz Witold Pilecki 19
października 1945 roku, wracając dobrowolnie do Polski z
Zachodu, swój „Raport” przekazał generałowi Tadeuszowi
Pełczyńskiemu. W liście do
generała m.in. napisał: „Składam moją pracę na ręce Pana
Generała i dlatego – że w drogę
jej zabrać nie mogę i dlatego –
że Najwyżsi Oficerowie i Przywódcy nasi w pracy podziemnej
w Kraju – może się zainteresują fragmentem pracy A. K. w
szczegółach absolutnie nieznanej. Proponowano mi interes
handlowy z wydaniem tego za
grube dolary w Ameryce, lecz
na razie nie zdecydowałem się
na to ze względu – że z braku
czasu jeszcze nie jest wygładzona w stylu i ze względu na
przykrość – którą bym czuł –
sprzedając to za pieniądze. (…)
Proszę tego nie brać jako sensacyjny temat (wyłącznie) – gdyż
są to przeżycia na najwyższym
szczeblu – szeregu szczerych
Polaków. Jest tu powiedziane
mniej niż było – gdyż wszystkiego opisać w krótkim czasie
niepodobna. Nie ma tu „słowa
za wiele”. Kłamstewko jakieś
sprofanowałoby – wspomnienia
o światłych postaciach – które
tam zginęły. (…)”.

Z tych kilku wierszy listu
wyraźnie możemy się przekonać, jak szlachetnym człowiekiem i patriotą był rotmistrz Witold Pilecki. Pozostawał takim
w najtrudniejszych sytuacjach
swego życia.
Składając relację Witolda
Pileckiego w depozycie w Studium Polski Podziemnej w Londynie gen. Brygady (były szef
sztabu i zastępca dowódcy AK)
Tadeusz Pełczyński w załączonym liście potwierdza autentyczność dokumentu: „Stwierdzam, że w mym posiadaniu
znajduje się maszynopis obejmujący 104 strony dużego formatu gęstego pisma, prawie bez
marginesów lub z marginesem
obciętym i z poprawkami ręcznie. Treścią tego maszynopisu
są przeżycia autora w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu i organizowanie tam ruchu
podziemnego. Maszynopis kończy się ucieczką autora z obozu
wraz z dwoma kolegami i późniejszym przybyciem jego do
Warszawy. Autorem tej relacji
jest Witold Pilecki, który przebywał w obozie jako Tomasz Serafiński. Relację tę otrzymałem
z rąk Witolda Pileckiego w San
Giorgio we Włoszech, w połowie października 1945 roku,
przed powrotem autora do Kraju (…)”.

URYWKI „RAPORTU
WITOLDA” –
KARTY OKRUTNEJ
RZECZYWISTOŚCI
Więc mam napisać możliwie
suche fakty, jak tego chcą moi
koledzy.
Mówiono: Im więcej pan się
będzie trzymał samych faktów,
podając je bez komentarzy – tym
będzie to wartościowsze.
Spróbuję więc… lecz człowiek przecie nie był z drzewa
– już nie mówię z kamienia –
(chociaż wydawało się, że i kamień nieraz musiałby się spocić).
Czasami więc, wśród podawanych faktów będę jednak
wstawiał myśl, wyrażającą to co
się czuło.
Nie wiem, czy koniecznie
ma to obniżać wartość napisanego.
Nie było się z kamienia –
często mu zazdrościłem – miało się jeszcze ciągle bijące. Czasem w gardle, serce, kołaczącą
się gdzieś… chyba w głowie –
myśl – czasami łapałem ją z trudem… (…)
Dnia 19 września 1940 roku
– II-ga łapanka w Warszawie.
Jeszcze żyje kilku ludzi, którzy widzieli, jak o godzinie 6-ej
rano, poszedłem sam i na rogu
Al. Wojska [Polskiego] i Felińskiego stanąłem w „piątki” ustawiane przez ss-mannów z łapanych mężczyzn.
Potym załadowano nas na Pl.
Wilsona do aut ciężarowych i
zawieziono do koszar Szwoleżerów.
Po spisaniu danych personalnych, w zorganizowanym tam
prowizorycznie biurze i odebraniu ostrych przedmiotów,
pod groźbą zastrzelenia, jeśli

się potym u kogo bodaj żyletka znajdzie, wyprowadzono nas
na ujeżdżalnię, gdzie pozostawaliśmy przez 19-ty i 20 września. (…)
W nocy spaliśmy wszyscy
pokotem na ziemi.
Ujeżdżalnię
oświetlał
ogromny reflektor, stojący przy
wejściu.
Po czterech stronach umieszczeni byli ss-manni z bronią maszynową.
Było nas tysiąc osiemset kilkudziesięciu.
Mnie osobiście najwięcej denerwowała bierność masy Polaków. Wszyscy złapani nasiąkli
już jakąś psychiką tłumu – która wtedy wyrażała się w tym, że
cały tłum nasz upodobnił się do
stada biernych baranów.
Nęciła mnie myśl prosta:
wzburzyć umysły, zerwać do
czynu te masę.
Współtowarzyszowi memu
– Szpakowskiemu Sławkowi
(wiem, że żył do czasu Powstania w Warszawie) proponowałem wspólną akcję w nocy:
opanowanie tłumu, napad na
posterunki, przy tym miałem
przechodząc do ubikacji „zawadzić” o reflektor i zniszczyć.
Lecz ja – w innym celu znalazłem się w tym środowisku.
Było by to pójście na rzecz
znacznie mniejszą…
On – w ogóle uważał to za
pomysł z dziedziny fantazji.
(…)
Przez szczeliny desek, którymi zabite były okna, widzieliśmy, że wiozą nas gdzieś na Częstochowę.
Około 10-ej wieczór (godzina 22-ga), pociąg się zatrzymał w jakimś miejscu i dalej już
nie ruszył. Słychać było krzyki,

KŁAMSTEWKO JAKIEŚ
SPROFANOWAŁOBY –
WSPOMNIENIA
O ŚWIATŁYCH POSTACIACH
– KTÓRE TAM ZGINĘŁY.

wrzask, otwieranie wagonów,
ujadanie psów.
To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem – w którym kończyłem
ze wszystkim, co było dotychczas na ziemi i zaczynałem coś
– co było chyba gdzieś poza nią.
Nie jest to silenie się na jakieś dziwne słowa, określenia.
Przeciwnie – uważam, że na
żadne słówko ładnie brzmiące
a nieistotne, wysilać się nie potrzebuję.
Tak było.
W głowy nasze uderzyły nie
tylko kolby ss-mannów, uderzyło coś więcej.
Brutalnie kopnięto we
wszystkie nasze pojęcia dotychczasowe, do których myśmy się
na ziemi przyzwyczaili (do jakiegoś porządku rzeczy – prawa).
To wszystko wzięło w łeb.
Usiłowano uderzyć możliwie radykalnie. Załamać nas
psychicznie jak najszybciej, (…)
Oślepieni
reflektorami,
pchani, bici, kopani, szczuci
psami, raptownie znaleźliśmy
się w warunkach, w jakich wątpię by ktoś z nas był kiedykolwiek. Słabsi byli oszołomieni w
tym stopniu, że naprawdę two-
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Wileńska Rossa
na starcie renowacji

rzyli kupę bezmyślną. (…)
(…) W drodze kazano jednemu z nas biec do słupa w bok
drogi i zaraz w ślad za nim puszczono serię z p-ma. Zabito. Wyciągnięto z szeregu 10-ciu przygodnych kolegów i zastrzelono
w marszu z pistoletów, na skutek „odpowiedzialności solidarnej” za „ucieczkę”, którą zaaranżowali sami ss-manni.
Wszystkich jedenastu ciągnięto na rzemieniach uwiązanych do jednej nogi. Drażniono
krwawymi trupami psy i szczuto
je na nich.
Wszystko to robiono pod
akompaniament śmiechu i kpin.
Zbliżaliśmy się do bramy,
umieszczonej w ogrodzeniu z
drutów, na której widniał napis:
„Arbeit macht frei”.
Później dopiero nauczyliśmy
się go dobrze rozumieć. (…)
Kultura… XX wiek… któż
słyszał zabijać człowieka?
W każdym razie nie można
tego przecie robić na ziemi bezkarnie.
Niby – (chociaż jest wiek XX
i kultura na tak bardzo wysokim poziomie)… „wojnę” pojęcia tych „ludzi od wielkiej
kultury”… jakoś przemycają…
tłumaczą nawet potrzebą.
Ach!.. nawet – wojna – raptem… w pewnej dyskusji – ludzi kulturalnych – staje się „nieodzowna i konieczna”.
Zgoda! Lecz dotychczas
przecie, uznając maskę przykrywającą potrzebę mordu – jednych i interes – drugich – głośno
się mówiło tylko o wzajemnym
mordowaniu jakiegoś odłamu
społeczeństwa – uzbrojonego
wojska.
Tak – niestety było chyba
kiedyś. To już jest przeszłość –
piękniejsza od obecnych czasów. (…)
Gdy za naszych czasów
zbrojna maszyna niszczy nie
wrogie sobie jakieś wojsko,
„płaszczyk” przeszłości opadł
już, lecz niszczy się całe narody, społeczeństwa bezbronne,
stosując najnowsze zdobycze
techniki. – Postęp cywilizacji –
tak! – Lecz postęp kultury??? –
śmieszne.
Zabrnęliśmy – kochani moi
– zabrnęliśmy straszliwie.
Straszna rzecz – bo nie ma
na to słów…
Chciałem powiedzieć – „zezwierzęcenie”… lecz nie! Jeste-

śmy od zwierząt o całe piekło
gorsi!
Mam pełne prawo tak właśnie napisać, szczególnie potym
co widziałem, a co się zaczęło
dziać w rok później w Oświęcimiu. (…)
Jak wielka jest różnica pomiędzy „być”, a „niebyć”, tak
bardzo się różniły warunki w jakich żyli ci, co – pod dachem,
w stajniach, magazynach lub
warsztatach pracowali od masy,
która pod gołym niebem kończyli w najrozmaitszy sposób.
Ci pierwsi – uznani tu byli za
potrzebnych, ci drudzy – opłacali życiem potrzebę – nakaz wykończenia w tym młynie możliwie większej ilości ludzi.
Za wyróżnienie to trzeba było czymś płacić, czymś je
usprawiedliwić.
Płacono tutaj posiadanym
fachem lub sprytem, który każdy fach musiał zastąpić.
Obóz był samowystarczalny.
Siano tu zboże, utrzymywano inwentarz żywy: konie, krowy, świnie.
Była rzeźnia, przetwarzająca mięso zwierząt na artykuły
zdatne do spożycia.
Tuż – niedaleko rzeźni stało
krematorium, gdzie masy mięsa
ludzkiego przetwarzano na popiół i zasilano nim pola – jedyny
pożytek jaki można było mieć z
tego mięsa.
Najlepsza posada pod dachem była w chlewie świń, których żarcie było o wiele obfitsze
i lepsze niż w kotłach z kuchni
haftlingów.
Świniom przywożono resztki obiadów niedojedzonych
przez „nadludzi”.
Więźniowie którym los
szczęśliwy pozwolił być świniopasami, zjadali część strawy doskonałej odbierając ją od wychowanków swoich – świń.
W stajniach, gdzie stały konie więźniowie mieli możliwości inne. (…)
Przyjaciel mój przyjmował
mnie tu prawdziwą ucztą.
Dawał mi menażkę pełną
czarnego cukru, który po wymyciu w wodzie – odseparowaniu od soli – stawał się prawie
białym. Dodawaliśmy do tego
otręb pszennych. Po wymieszaniu jadłem to jak najsmaczniejszy tort.
I wtedy nie wyobrażałem sobie żebym kiedykolwiek przed-

tym, lub potym – nawet jeśli mi
się uda jeszcze wrócić do życia
na wolności – jadł coś równie
smacznego.
Przyjaciel mój miał również
mleko, które odlewał z porcji tu
dostarczanej dla ogiera.
Trzeba było jednak dobrze
uważać by nie „podpaść”.
Samo przychodzenie bez
określonego powodu i polecenie jakiejś reparacji przez capo
było już zabronione.
Przyjaciel [Karol Świętorzecki] stworzył tu zawiązek komórki naszej organizacji wśród
obsługi stajni.
15-go maja przyjaciel mój
został zwolniony na skutek
starań matki jego i wyjechał do
Warszawy, wiozą tam mój raport
o pracy tutaj. (…)
Była i garbarnia, gdzie koledzy korzystali z warunków obcinając skóry świńskie, oddane tu
do wygarbowania – zmniejszając je z zachowaniem formy zasadniczej i gotując z obrzynków
skóry „doskonałą zupę”.
Dostarczone z garbarni
przez przyjaciela mięso pieska
– zjadłem kiedyś nie wiedząc jakie stworzenie zjadam (po raz
pierwszy lato 41 r.).
Potym to samo robiłem już
świadomie.
Instynkt zachowania sił –
wszystko co było możliwe do
zjedzenia czynił – smacznym.
Dostarczane mnie po kryjomu przez przyjaciela [Tadeusz Pietrzykowski], który pracował przy cielętach – otręby,
w stanie surowym i tak źle
oczyszczone, że kiedyś moje
cielęta może by jeść nie chciały
– wsypywałem do zupy, przywożonej nam do stolarni, zastanawiając się czy mogę wsypać dwie łyżki do menażki, czy
tylko jedną. (…)
Gdy przyjacielowi memu
[Tadeusz Pietrzykowski] udało się czasem przynieść więcej
otręb, wtedy wprost wsypywałem garść do ust i tak na sucho
powoli, małymi częściami – po
rozdrobnieniu na możliwie do
przełknięcia – łykałem razem
z plewami.
Okazuje się więc, że wszystko jest możliwe – i wszystko
może być smaczne. –
Nic mnie nie szkodziło –
może dlatego, że żołądek zawsze
miałem niezwykle wytrzymały.
(Cdn.)

Fot. Jerzy Karpowicz
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Od poniedziałku (12 marca) ruszyły prace przygotowawcze
do szeroko zakrojonej renowacji cmentarza na Rossie. Ta jedna z
najstarszych wileńskich nekropolii, obejmująca imponujący teren
– 11 ha, od dawna woła o pomoc. Są tu pochowani ludzie zasłużeni dla Wilna, Polski i Litwy oraz tysiące zwykłych wilnian, którzy
tworzyli historię miasta, tworzyli same miasto, kształtowali jego
ducha, wychowywali i kształcili współczesnych.
Po wojnie, wywózkach na Wschód i dwóch falach tzw. repatriacji za Bug, los cmentarza stał się bardzo smutny – tysiące grobów
zostały bez doglądu. Dzięki inicjatywie wilnian, wileńskich szkół,
Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą (przed paru tygodniami jego prezesem został lekarz Dariusz Żybort, który zastąpił na tym posterunku wieloletnią niezmienną prezes Alicję Klimaszewską) społecznymi siłami, przy częściowym wsparciu Macierzy,
środkom uzyskanym podczas kwest troszczono się w miarę możliwości o zachowanie godności tego miejsca wiecznego spoczynku
naszych przodków.
Jesienne sprzątania cmentarza, akcja „Światełko dla Rossy” pozwoliły zaangażować do opieki nad nekropolią zarówno dorosłych,

jak i liczne rzesze młodzieży, za co należą się słowa wdzięczności
ich wychowawcom.
Przetarg na realizację renowacji, jak oznajmił samorząd, wygrały dwie spółki „Litcon” i „Ekstra statyba”. Na wykonanie prac
przeznaczono 2 mln euro. Są to fundusze unijne i środki samorządu. Projekt był szykowany od roku 2012, a jego inicjatorami byli
radni z ramienia AWPL-ZChR.
Jakie prace obejmie front robót? Ma być odnowionych 6 kaplic (połowa znajdujących się na cmentarzu), 341 grobów znajdujących się w stanie awaryjnym – 141 z nich jest wpisanych do
rejestru dziedzictwa kultury. Jest to, oczywiście, kropla w morzu,
jeżeli uwzględnimy, że Rossa – to ponad 14 tys. grobów. Ale prace
renowacyjne obejmą również alejki, schody, ogrodzenie, a także
gmach administracji. Zostaną umocnione też skarpy. Co ważne,
zamontowany zostanie monitoring i zainstalowane oświetlenie.
Prace mają być zakończone w 2020 roku. Rossa, miejmy nadzieje, zaleczy najboleśniejsze rany. Z pewnością, znając naszą litewską
rzeczywistość, procesowi przyda się troskliwe i baczne oko wilnian.
JANINA LISIEWICZ
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Kolejny falstart?
Sejmowi socjaldemokraci,
uszczupleni po sławetnym podziale, kiedy to część kolegów
spod znaku „czerwonej róży” postanowiła, wbrew decyzji młodego wodza pozostać w rządzącej
koalicji, wydają się szykować do
wyborów zawczasu.
Siedmioosobowa
frakcja
ostatnio zarejestrowała w Sejmie
projekt Ustawy o mniejszościach
narodowych. Jest to kolejny z rzędu projekt ustawy, których się
namnożyło od czasu, kiedy to
w styczniu 2010 roku wygasła
ta, która służyła mniejszościom
przez dwa dziesięciolecia.
Warto odnotować, że potrzeby przyjęcia nowej ustawy nie widzi ani pani prezydent, ani, wydaje się, większość wpływowych
polityków z prawej strony sceny
politycznej. Przypomnieć też wypada, że obecni autorzy projektu
ustawy, będąc przy władzy w ubiegłej kadencji zarówno rozpatrywanie projektu takiej ustawy, jak
i sprawę pisowni nielitewskich
nazwisk, odkładali od wiosny do
jesieni…
Skąd więc taki zwrot? Przyczyny prawdopodobnie są dwie:
możliwe uszczuplenie (z powodu
podziału) szeregów partyjnych, a
więc i wiernych wyborców oraz
chęć pozyskania potencjalnych
wśród mniejszości.
Podczas omawiania projektu ustawy w kluczu „Jaka ustawa o mniejszościach narodowych
potrzebna jest Litwie” obecny
przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej Gintautas Paluckas, zabierając głosi odnotował,
że kwestie światopoglądowe poszczególnych formacji politycznych się różnią. Rozwijając myśl
dodał, że jedna (raczej prawa
opcja) chce, by po upływie czasu Polacy czy Rosjanie stali się
Litwinami, zaś socjaldemokraci uważają, że naród polityczny
nie musi być utożsamiany z narodem etnicznym i „można być litewskim Polakiem i kochać swoją
Ojczyznę. Bycie litewskim Litwinem nie jest lepsze od bycia litewskim Polakiem czy Rosjaninem”.
Jego partia stawia na integrację, a
nie asymilację.
Dziękować wypada socjaldemokratom za tak szlachetne podejście do mniejszości. Akurat
takie stanowisko powinno być
raczej normą we współczesnym
świecie. I tak byśmy my, Polacy, pragnęli, by nas postrzegano.
Niestety, na przeciągu minionych
prawie 30 lat socjaldemokraci, ich
ministrowie, radni samorządów
zbyt często hołdowaniu takim zasadom zapominali. Prawda, pan
Paluckas jest młody i nie był tego
świadkiem.
Załóżmy, że projekt, nieważne z jakich pobudek i przez kogo
zaproponowany jest dobrym pomysłem. Przedstawiciele polskiej
mniejszości twardo się wypowiadają od 10 lat za przyjęciem usta-

wy o mniejszościach narodowych
i nieraz to postulowali. Jednak
obecna inicjatywa socjaldemokratów wydaje się być kolejnym
falstartem w tym temacie.
Skąd takie przekonanie? Ot,
chociażby reakcja i „argumenty”
konserwatysty, posła, byłego ministra spraw zagranicznych wyróżniającego się dość sporą dozą arogancji. Jego argumenty przeciwko
omawianemu projektowi ustawy
były „wręcz przygniatające”.
Po pierwsze, uważa pan poseł,
zawiedziemy swoich partnerów
bałtyckich: Łotwę i Estonię. To
Łotwa, według słów pana Ažubalisa, prosiła Litwę o nieprzyjmowanie takiej ustawy w ramach solidarności. Na Łotwie mniejszość
rosyjska z pewnością by też zechciała w ustawie deklarowanych
praw. Padł też inny argument z
gatunku wytrychów pomocnych
w każdym temacie: ludzie z ulicy
Latvių w Wilnie nie omieszkają
wykorzystać tego argumentu w
swej pracy propagandowej przeciwko któremuś z państw bałtyckich. We wprowadzeniu dwujęzyczności na Wileńszczyźnie pan
poseł widzi czarny scenariusz,
który ma się stać udziałem mieszkających tu Litwinów, którzy nie
dostaną pracy, o ile nie będą znali
np. polskiego. A przecież młodzi
lekarze, jak podkreślił poseł, nie
znają nawet rosyjskiego i się „męczą” nie mogąc zrozumieć pacjentów. Na szczęście istnieje jeszcze
tzw. średni personel medyczny,
który raczej jest „wielojęzyczny”.
Ciekawe, że pana Ažubalisa
wcale nie obchodzi los pacjentów,
którzy przeżywają z pewnością
o wiele większy stres nie mogąc
wytłumaczyć lekarzowi objawów
swoich dolegliwości. I jeszcze jedno: czy Polak nieznający litewskiego dostałby pracę w Telszach?
Założenia proponowanej ustawy
raczej nie grożą Litwinom bezrobociem na Wileńszczyźnie.
Komentując jej założenia pan
Paluckas zauważył, że ta dwujęzyczność mogłaby funkcjonować
na podobnych zasadach, jakie
dziś obowiązują w samorządzie
miasta Wilna. Nie ma tu przecież
obowiązku, by każdy pracownik
znał 5 języków, w których może
być obsługiwany petent. Po prostu na każdym odcinku są osoby
znające poszczególne języki. Proste? Oczywiście.
O szczegółach omawianego
projektu chyba za wcześnie jest
mówić, o ile trafi pod obrady Sejmu, jego komitetów, bez wątpienia, przejedzie się po nim ciężki
walec krytyki. Pytanie – czy totalnej, w świetle deklarowanego
ocieplenia polsko-litewskiego (i
niby vice versa). Stopień wrzenia w dyskusji nad projektem
(tym i innymi, spoczywającymi
w szufladach litewskiego Sejmu)
mógłby się stać dobrym papierkiem lakmusowym, w jakim stopniu deklarowane przez polityków

Nowe ulice, nowe
oblicze starej dzielnicy?

„dobre chęci” są zgodne z rzeczywistymi intencjami, np. obecnej
„większości”.
Co najbardziej ucieszyło i
pozytywnie, jednak, nastawiło
podczas dyskusji, to pozycja prezentowana zarówno przez przewodniczącą zarządu Otwartego
Funduszu Litwy prof. dr Mildę
Ališauskienė oraz pań reprezentujących środowisko naukowe:
antropolog i socjolog dr Kristiny Šliavaitė oraz językoznawcy
dr Lorety Vaicekauskienė.
Tak życzliwej, obiektywnej,
opartej na faktach, badaniach,
wynikach spotkań z przedstawicielami mniejszości informacji
rzadko da się usłyszeć. Chociaż,
przyznać trzeba, coraz częściej
ona jednak brzmi. Tylko z jakim
skutkiem.
Pani Šliavaitė zdecydowanie
stwierdziła, że jako badacz regionów takich jak Wisaginia, Soleczniki, Ejszyszki, Podbrodzie nawet
nie stawia sobie pytania co do potrzeby takiej ustawy. Zaznaczając,
że większość mieszkańców doskonale sobie radzi w kwestii znajomości języka litewskiego, jednak
pani naukowiec przyjęcie takiej
ustawy uznaje jako solidarność
międzyspołeczną. A m.in. podwójne napisy, według niej, byłyby „miłym, symbolicznym gestem
państwa wobec mniejszości”.
Niektóre argumenty pań, co
do delikatnie mówiąc, nie zawsze zgodnych z założeniami
praw człowieka wypowiedziami
litewskich „działaczy”, skłoniły
nawet konserwatystę Ažubalisa
do zastosowania dość płytkiego
chwytu: zasugerował, że o ile na
sali byliby obecni przedstawiciele
nieprzyjaznego nam kraju, to takie wypowiedzi Litwinów wykorzystaliby przeciwko Litwie.
Wydaje się, że z nie mniejszym skutkiem „tacy panowie”
mogliby wykorzystać wypowiedzi
posła, który próbował sprowadzić
problemy mieszkańców Wileńszczyzny jedynie do ekonomicznego zacofania regionu (co zresztą
nie jest zgodne z prawdą, bo ich
wskaźniki są częstokroć lepsze od
samorządów z pogranicza w innych rejonach, a porównywanie
z Wilnem czy Kownem jest wręcz
nieuczciwe) i jako panaceum na
ich rozwiązanie kierowanie środków bezpośrednio do inwestorów,
obecni raczej ocenili krytycznie.
Wiosenne ocieplenie na linii
Warszawa – Wilno może przynieść niespodziewanie szybkie
wyniki i wytrącić z rąk politykierów sztandary z hasłami „walki”
o „prawa mniejszości”. Może
też, niestety, nie nabrać rozpędu i nadal będziemy świadkami
„zatroskania przyjaciół” naszym
losem. Panowie nie bardzo rozumieją, pomimo zmiany pokoleń,
że mniejszości już „wydoroślały”
i „dojrzały” do samodzielności.
JANINA LISIEWICZ

W końcu ubiegłego tygodnia wileński samorząd zakomunikował, że nowym ulicom wileńskim zostaną nadane imiona sygnatariuszy Aktu Niepodległości 11 Marca 1990 roku, którzy już
odeszli do lepszego świata. W ciągu 28 lat zmarło 15 sygnatariuszy, wśród nich Polak, lekarz Medard Czobot. To właśnie jego imię
otrzyma jedna z ulic w Nowej Wilejce. Ma tam znaleźć się też ulica Romualdasa Ozolasa. Traf chciał, że akurat ten ostatni za życia był dalece niejednoznacznie oceniany przez Polaków za swoje
zbyt stronnicze stanowisko w „rozwiązywaniu” problemów Litwy
Południowo-Wschodniej.
Ale to było za życia. Po śmierci mamy w tradycji nie mówić o
człowieku źle. Ale tak naprawdę, to każdy z nas swoimi czynami
tworzy tę historię, którą po sobie zostawi. Prawda, potomnych często zawodzi pamięć, nawet co do sygnatariuszy. Oto w wiadomościach na portalach śp. posłanka Romualda Hofertienė stała się…
sygnatariuszem rodzaju męskiego…
W Nowej Wilejce ulice mają też otrzymać imiona litewskich
działaczy politycznych z okresu międzywojnia.
Ciekawe, czy to jest pierwszy krok, który jest czyniony na drodze
powrotu na „łono litewskości” Nowej Wilejki. Dzielnica malownicza, romantyczna, ale zaniedbywana, wręcz omijana w „troskliwych” gestach kolejnych władz w ciągu 28 lat litewskiej rzeczywistości, w opinii mieszkańców właśnie dlatego, że jest (była) robotniczą,
wielonarodową (mniejszościową). No, ale pierwszy gest już jest.
Może nastąpią też kolejne, bardziej praktyczne.
I jeszcze jedno: sygnatariuszy uszanować należy. Ale taki „desant” obcych historii i tradycji tej malowniczo położonej dzielnicy
nazw, sztucznie zmieni jej oblicze. Niedawno publikowaliśmy materiały z pamiętnika nauczycielki o historii Nowej Wilejki. Bardzo
odległej i tej bliższej – z okresu międzywojnia, wojny, pierwszych
lat tuż po niej. Chyba w sam czas to zrobiliśmy. Pamięć ludzka jest
zawodna…
JANINA LISIEWICZ
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„Małe Krzysztofy” polskim uczniom

RODZINNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW IMPREZY

Wileński samorząd po raz
trzeci przyznał „Małe Krzysztofy” („dorosłe” cieszą się
dużą popularnością) uczniom
wileńskich placówek oświatowych, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w nauce, sporcie, sztuce. Kapituła
odznaczenia pod przewodnictwem wicemer Wilna Edyty
Tamošiūnaitė (AWPL-ZChR)
przyznała tegoroczne zaszczytne wyróżnienia 11 uczniom
wileńskich szkół.
W ubiegłą niedzielę, 11 marca, w Dniu Odrodzenia Niepodległości Litwy, „Małe Krzysztofy” zostały wręczone młodzieży

przez mera Wilna Remigijusa
Šimašiusa w wileńskim Ratuszu. Nie może nie cieszyć fakt,
że w gronie zwycięzców, których
kandydatury mogli zgłaszać koledzy, kierownictwo szkół, znajomi, znalazło się dwoje uczniów
polskich gimnazjów Wilna. Jest
to naprawdę budzący satysfakcję fakt, który świadczy, że młodzież polska jest zdolna, aktywna, ambitna.
Nagród dostąpili: Dorota
Sokołowska z Gimnazjum im.
Wł. Syrokomli oraz Sebastian
Salwiński z Gimnazjum im.
Jana Pawła II. Oboje w dziedzinie filologii. Dorota ma na swym

koncie zwycięstwo w ubiegłorocznej Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w
Moskwie i licznych konkursach, zaś Sebastian jest laureatem XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wiemy
też, że ciekawi się historią – był
jednym ze zwycięzców konkursu historycznego organizowanego przez „N.G.”.
Wręczając nagrody młodzieży mer wyraził nadzieję, że w
przyszłości na ambitną młodzież czekają też „dorosłe” statuetki patrona Wilna.
JANINA LISIEWICZ

Weekend wędziagolan
Podczas drugiego marcowego weekendu do Polskiej Biblioteki w Wędziagole dotarła nowa
przesyłka książek. Jest to prezent naszego dobrego przyjaciela Zygmunta Szwejkowskiego
z Polski, z Białogardu. Bardzo
ucieszyliśmy się z książek o tak
różnorodnej tematyce. Są to
książki historyczne, kulinarne,
propagujące zdrowy styl życia,
wydania medyczne oraz poradniki na temat, jak radzić sobie w
sprawach bytowych. Serdecznie
dziękujemy za ten prezent naszemu przyjacielowi Zygmuntowi Szwejkowskiemu, który,
między innymi, jest urodzony
i ochrzczony w naszej parafii.
Jego korzenie wywodzą się z wędziagolskiej ziemi.
W piątkowe popołudnie
wędziagolanie wraz z proboszczem, księdzem Skaidriusem
Kandratavičiusem cieszyli się
z wizyty w Szydłowie. Tam, w
Domu Jana Pawła II, braliśmy
udział w konferencji, którą zorganizowało archidiecezja kowieńska. Po konferencji, już o
zmierzchu, modliliśmy się przy
Kaplicy Objawienia Najświętszej Maryi Panny i prosiliśmy
Matkę Bożą o łaski.
W sobotę odwiedzili nas
pielgrzymi – aktywni społecznicy ze wspólnoty „Most Nadziei”

RYSZARD JANKOWSKI Z GOŚĆMI Z KOSZEDAR
NA CMENTARZU W WĘDZIAGOLE

z diecezji koszedarskiej. Wyprawę do Wędziagoły zorganizowali koszedarscy lekarze Virginija i Ažuolas Sutkusowie. Niżej
podpisany pokazał gościom
kościół pw. św. Trójcy, opowiedział o pochowanych na przykościelnym cmentarzu ludziach
zasłużonych dla tej krainy. Po
przybyciu do Polskiej Biblioteki w Wędziagole goście ciekawili się ekspozycją oraz Polakami mieszkającymi w Wędziagole
oraz ich działalnością, która ma
na celu zachowanie i pielęgno-

www.zpl.lt

7

Nagroda Świadek Historii
(dla osób i organizacji
spoza Polski) – IV edycja
(zgłoszenia do 30 czerwca br.)
Instytut Pamięci Narodowej ogłasza czwartą edycję międzynarodowej nagrody
„Świadek Historii” dla osób i
organizacji spoza Polski. Jest
to honorowe wyróżnienie,
ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują
je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności
w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych
laureatów z terenu Polski znalazło się liczne grono kombatantów,
nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją Prezesa Instytutu w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję
mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających
poza granicami kraju.
Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o
historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych
faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia.
Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.
Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania
mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek
związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut
Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r.,
zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi,
które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990
r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata
na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).
Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca
2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
(„Świadek Historii”)
W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na
adres e-mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

PRENUMERATA

wanie spuścizny historycznej i
kulturowej mieszkających na tej
ziemi przez stulecia rodaków.
Cieszymy się, że coraz więcej
ludzi odnajduje naszą krainę i
ciekawi się nią. Goście z Koszedar obiecali znów nas odwiedzić
w czerwcu, kiedy będziemy obchodzili 107. rocznicę urodzin
naszego ziomka, laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza.
RYSZARD JANKOWSKI,
PREZES WĘDZIAGOLSKIEGO
ODDZIAŁU ZPL

Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym
urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na kwiecień 2018 roku będzie trwała do
22 marca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest
bezpłatna, 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 Państwo
„Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach.
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Polonia zaśpiewa znowu w stolicy polskiej piosenki
Trwa nabór wykonawców do udziału w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
który, jeśli Senat przyzna niezbędne środki finansowe, odbędzie się w dniach 6-11 czerwca br.
Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze (soliści i zespoły)
z ośmiu krajów europejskich i Kanady. Pomysłodawczynią i głównym organizatorem festiwalu
jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie piosenki, będące prawdziwymi perłami polskiej kultury narodowej. Stąd pomysł festiwalu, którego głównym celem jest
popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także kreowanie
żywych, serdecznych więzi Polonii z Macierzą. Ten festiwal ma być również dla polonijnych wykonawców wspaniałą okazją do bliższego poznania się, wymiany kontaktów, a nawet wspólnego
koncertowania w krajach swojego zamieszkania.
Program tegorocznego, II PFPP, rozpisany jest na kilka koncertów, organizowanych na terenie
województwa opolskiego: piosenki patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosenki rozrywkowej
w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie koncert laureatów, który odbędzie się w Opolu 11 czerwca br. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przewidują
atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II PFPP jest nadesłanie zgłoszenia
do 15 marca br. na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.com zawierającego wypełnioną kartę
uczestnika wraz z minimum trzema, różnymi w charakterze, polskimi piosenkami. Komisja Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu
wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi do końca marca br. O decyzji
Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia uczestnika można znaleźć na stronie internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl
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