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Katyń i Smoleńsk – pamiętamy

W ZUŁOWIE ODDANO HOŁD OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ I TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia Polacy na całym świecie uczcili pamięć rodaków – ofiar mordu dokonanego przed 78 laty na
kilkunastu tysiącach polskich oficerów przez sowieckich oprawców. Oddali też hołd 96 ofiarom katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem, która miała miejsce w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej i zabrała przedstawicieli
Państwa Polskiego, którzy na pokładzie samolotu Tu-154M udali się do Katynia, by modlitwą i swoją
obecnością oddać hołd pomordowanym oraz przypomnieć światu o zbrodni, która w ciągu kilkudziesięciu
lat była skazana na zmowę milczenia i kłamstwa. Odkłamywanie historii bardzo drogo kosztowało Polskę
– katastrofa samolotu stała się jedną z największych tragedii, jaka dotknęła kraj po II wojnie światowej. Po
ośmiu latach, jakie upłynęły od rozbicia tupolewa, w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego stanął
pomnik, upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej. Jednym z miejsc na Wileńszczyźnie, gdzie pielęgnowana
jest pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy pod Smoleńskiem jest Zułów – stele i dęby – to symbol naszej
pamięci i czci.
POMOŻECIE?
Przed kilkoma miesiącami pisaliśmy o szeroko reklamowanej i
przeprowadzonej z wielką pompą,
z udziałem przedstawicieli najwyższych władz Litwy na czele z panią
prezydent akcji „Idea dla Litwy”.
Najwidoczniej przypadła do gustu
rządzącym. I oto teraz już premier
zwraca się do społeczeństwa, by
zgłosiło idee, w jaki sposób ma być
rozwiązany problem demograficzny
na Litwie. O tym, że takowy istnieje nikogo przekonywać nie trzeba.
Wystarczy spojrzeć na statystykę.
I nie tylko na tę, dotyczącą emigracji, ale też wieku obywateli, którzy
obecnie mieszkają na Litwie. M.in.
też uwarunkowany emigracją. Każdy się zgodzi, że emigrują raczej

ludzie młodzi i w sile wieku. Jak
mówi statystyka, obywatele powyżej 65 lat stanowią prawie 20
proc. – ponad pół miliona mieszkańców. Z kolei dzieci jest nieco
ponad 400 tys. Najwięcej bezrobotnych (66 tys.) jest w wieku powyżej 50 lat… Więc z demografią
mamy problem. No i rząd zaplanował sobie rozpocząć społeczne konsultacje nad planem, który
ma służyć poprawie sytuacji demograficznej, zmniejszeniu emigracji
(temat ten wywołuje już alergię) i
polepszeniu jakości życia na Litwie. Rząd chce, by to obywatele
i przedstawiciele organizacji społecznych dołożyli do planu swoje
idee albo też podpowiedzieli korekty już istniejących w planie założeń.

Plan ma być realizowany w latach
2018 - 2030. Przygotowywały jego
preliminarny kształt zarówno instytucje państwowe jak i organizacje
pozarządowe. Konsultacje zaś ze
społeczeństwem mają trwać 3 miesiące. Premier osobiście zachęcał
obywateli do aktywności i przekonywał, że sprawy te mamy rozwiązywać wspólnie. Nam się raczej
wydaje, że to właśnie po to mamy
rząd, by badał problemy i pracował
nad ich likwidacją. Ale szef rządu
ma swoje racje. Któż zaprzeczy, że
nawołując obywateli do „współrządzenia” premier w tak „demokratyczny” sposób zdejmuje z siebie
osobistą odpowiedzialność. I gdy
plan uczynienia z Litwy atrakcyjnego kraju nie wypali, będzie mógł

powiedzieć, że tę sprawę zawaliliśmy wszyscy wspólnie, niejako
zespołowo, bo podjęliśmy wyzwanie. No i nam nie wyszło. Litwa, w
marzeniach premiera, ma się stać
atrakcyjna zarówno dla młodzieży
jak i dla seniorów. Dzieci premier
chce bezpłatnie karmić w szkołach
(w klasach przygotowawczych i początkowych); wspierać narodziny
dzieci; rozszerzać sieć ośrodków
dziennego pobytu dzieci; wprowadzić „paszport kulturalny ucznia”
(w planie jest to, by dzieci mogły
nieodpłatnie zwiedzać muzea). Z
kolei by usprawnić leczenie seniorów, założenia planu przewidują, by
przychodnie otrzymywały większe
kwoty na osoby powyżej 65 lat. Planowane jest też powstanie nowo-

czesnych domów opieki nad seniorami… Dobre idee, każdy przyzna.
No i wydaje się, że wystarczyłoby, by rząd je zrealizował i ta „realizacja” była rzeczywiście na odpowiednim poziomie. Prawda, już
to, niestety, trudno jest uwierzyć,
kiedy widzimy, że np. na śniadania i podwieczorki przeznacza się
na jedno dziecko 0,49 – 0,84 euro,
zaś na obiad: 1,06 – 1,52. Więc
może zamiast szukać kolejnych
idei wśród ludu, warto po prostu
zadbać o to, by już wypracowane pomysły były w dostatecznym
stopniu finansowane. I wtedy rząd
nie będzie potrzebował powstałej
w latach „rozwiniętego socjalizmu”
zaangażowanej odpowiedzi mas –
pomożemy!
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W WARSZAWIE ODSŁONIĘTO POMNIK OFIAROM TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

Wśród wielu bohaterskich i
tragicznych wydarzeń w naszej
polskiej historii zbrodnia katyńska
zajmuje szczególne miejsce. Został
tu w bestialski sposób zamordowany kwiat narodu polskiego. 5 marca 1940 roku Biuro Polityczne KC
WKP (b) zdecydowało o zagładzie
25700 polskich obywateli wziętych do niewoli i aresztowanych
po agresji sowieckiej 17 września
1939 roku. Byli to głównie oficerowie Wojska Polskiego uwięzieni
w Kozielsku i Starobielsku oraz
funkcjonariusze policji przetrzymywani w Ostaszkowie.
Ławrientij Beria określił ich
jako zawziętych wrogów władzy
radzieckiej, stwierdzając: „Biorąc
pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej, NKWD ZSRR uważa za
niezbędne ich sprawy rozpatrzyć
w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie”.
Pod wyrokiem śmierci na polskich jeńców jeszcze tego samego dnia podpisali się członkowie
Biura Politycznego KC WKP(b).
Łącznie z trzech obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie zamordowano 14587 osób.
Egzekucje trwały od początku
kwietnia do trzeciej dekady maja.
Z powyższych obozów ocalało – z
różnych względów – jedynie 395
osób, które skierowano do obozu
Pawliszczew Bór, a następnie do
Griazowca.
Nie wiadomo do kiedy trwały
rozstrzeliwania osób przebywających w więzieniach tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy.
Ogółem rozstrzelano 7305 więźniów. W sumie na podstawie decyzji
Biura Politycznego z 5 marca 1940
roku zamordowano 21857 polskich
jeńców wojennych i więźniów.

Perfidia tej okrutnej zbrodni
polegała na tym, że w ciągu kilkudziesięciu lat była ona okryta zmową milczenia i kłamstwa. Sprawcy
zbrodni – kierownictwo ówczesnego ZSRR uparcie negowało mord
na polskich oficerach, przypisując
go Niemcom.
Z goryczą należy stwierdzić, że
w podtrzymywaniu tego kłamstwa
wspierały ZSRR władze komunistyczne Polski. Stało się też tak, co
szczególnie bolesne było dla Polaków, że byli sojusznicy Polski,
m.in. Wielka Brytania przez długi
okres nie odtajniała posiadanych
materiałów. Świat milczał na temat Katynia.
W 1951 roku Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych powołała specjalną Komisję Śledczą do Zbadania Faktów,
Dowodów i Okoliczności Mordu
w Lesie Katyńskim, od nazwiska
przewodniczącego określaną jako
komisja Madenna. W 1952 roku
w Waszyngtonie opublikowano
siedem tomów protokołów przesłuchań przed komisją, a także raport wstępny i raport końcowy. Te
materiały nawet po ujawnieniu w
latach 90. XX w. części dokumentów z archiwów rosyjskich, protokoły komisji stanowią cenne źródło.
Przez kilkadziesiąt lat ZSRR
propagował wywody badań tzw.
komisji Burdenki, która stwierdziła, że zbrodni dokonali Niemcy. Z
kolei Niemcy, po zajęciu Smoleńska i odkryciu m.in. przez polskich
robotników miejsca mordu, utworzyli komisję, do której zaprosili
przedstawicieli Czerwonego Krzyża, był też w niej pisarz Józef Mackiewicz. W 1943 roku w artykule „Widziałem na własne oczy”
napisał: „Nie są to trupy anonimowe. Tu leży armia. Można by
zaryzykować określenie kwiat armii, oficerowie bojowi, niektórzy z

trzech uprzednio przewalczonych
wojen. To jednak, co najbardziej
nęka wyobraźnię, to indywidualność morderstwa, zwielokrotniona w tej potwornej masie. Bo
to nie jest masowe zagazowanie,
ani ścięcie seriami karabinów maszynowych, gdzie w ciągu minuty
czy sekund przestają żyć setki. Tu
przeciwnie, każdy umierał długie
minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał swojej
kolejki, każdy wleczony był nad
brzeg grobu; tysiąc za tysiącem”.
Sowieci, m.in. podczas formowania i powstania tzw. Armii Polskiej pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga (zdradzieckiego
więźnia ze Starobielska) wybrali
delegację, która 30 stycznia 1944
roku udała się na miejsce kaźni
polskich oficerów w Katyniu na
nabożeństwo żałobne. Usypano
symboliczną mogiłę z orłem i napisem: „Cześć poległym 1941”.
Przemawiając podczas tej farsy
Zygmunt Berling mówił: „Niemcy
rozstrzeliwali ich jak dzikie zwierzęta, rozstrzeliwali ich ze związanymi rękami. (…) Groby Polaków
pomordowanych przez Niemców
krzyczą o zemstę. To my musimy
ich pomścić i pomścimy”. Tak formowano ducha bojowego żołnierzy, którzy w większości pochodzili z Kresów. Kampania wyjaśniania
zbrodni katyńskiej odbywała się w
jednostkach. Jednak ludzie, którzy
przeszli przez więzienia i obozy
w ZSRR nie tak łatwo dawali się
przekonać, że jest to zbrodnia popełniona przez Niemców. Jednak
propagandowa maszyna pracowała bardzo intensywnie.
Już po zakończeniu wojny, w
Polsce Ludowej bycie krewnymi
ofiar zbrodni katyńskiej nakładało na wdowy, dzieci, rodzeństwo
określony znak wroga Polski Ludowej. Dziś zarówno w świecie,

jak i w Polsce, a także na Wileńszczyźnie pamięć ofiar bestialskiej
zbrodni jest należycie czczona i
oddawany jest hołd poległym.
Historia tak się potoczyła, że
zbrodnia katyńska w 70. rocznicę
jej dokonania pochłonęła kolejne
ofiary. W katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem zginęło 96 przedstawicieli Państwa Polskiego wraz z
prezydentem Lechem Kaczyńskim
i jego małżonką Marią, ostatnim
prezydentem Polski na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.
Byli to dowódcy wszystkich rodzajów wojsk RP, przedstawiciele organizacji kombatanckich, księża,
posłowie, senatorowie, ministrowie, szefowie centralnych urzędów
państwowych…
Polska i świat nie mogły uwierzyć w ten fakt, kiedy 10 kwietnia
2010 roku o godz. 8.41 na terenie
lotniska pod Smoleńskiem doszło
do tragedii. To miejsce i dzień katastrofy lotniczej tupolewa były
jakże bolesną kontynuacją mordu katyńskiego. Oczy świata zwróciły się ku Polsce, która w jednej
tragicznej chwili straciła kierownictwo kraju, wojska oraz szereg
wybitnych polityków i działaczy
społecznych. Świat dowiedział się
też o zbrodni katyńskiej – cena odkłamywania historii była bardzo
wysoka.
Tragedia smoleńska zjednoczyła Polskę. Pomimo ogromnego bólu
i żalu, z godnością i dostojeństwem
żegnano ofiary katastrofy. Niestety,
badanie przyczyn rozbicia się rządowego Tu-154M stało się kolejną
dramatyczną odsłoną historii RP.
Deklarujące w pierwszym odruchu
pomoc, kierownictwo Rosji do dziś
nie zwróciło Polsce wraka samolotu, narzucona została rosyjska wersja wydarzeń, bolesne stały się fakty
braku należytego szacunku wobec
szczątków ofiar katastrofy…

Katastrofa tupolewa: wyniki prowadzonych badań i plany
upamiętnienia pamięci ofiar podzieliły polskich polityków, stały
się przyczyną braku zgody w sprawie ustawienia pomnika ofiarom
w dostojnym miejscu – w centrum
stolicy Polski.
Dopiero po ośmiu latach,
właśnie 10 kwietnia 2018 roku w
Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego został odsłonięty
pomnik upamiętniający wszystkie
ofiary katastrofy.
Autorem pomnika jest Jerzy
Kalina. Pomnik przypominający kształtem stożek zajmuje powierzchnię 110 m kw. Powierzchnia pomnika w rzucie to 14,5 na 7,5
m; wysoki jest na 8 metrów, z których 2 znajdują się pod ziemią. W tej
części jest 96 podświetlonych nisz,
które symbolizują liczbę ofiar. Dzięki umieszczeniu u podnóża szklanej tafli, widać podziemną część
pomnika. Pomnik jest dość skomplikowaną konstrukcją geometryczną z czarnego szwedzkiego granitu.
Na „schodach” pomnika są wypisane (w porządku alfabetycznym bez
wskazania godności i stanowisk) nazwiska wszystkich ofiar katastrofy.
Wobec śmierci wszyscy są równi…
Pomnik powstał ze składek
społeczeństwa ofiarowanych tym,
którzy zginęli służąc Ojczyźnie i
historii. Jest to pomnik, jak zaznaczył podczas jego otwarcia
prezydent RP Andrzej Duda (…)
„pamięci, godności i wierności.
Dowód wspólnej pamięci”. Przemawiając do zebranych podczas
uroczystości, prezes PiS Jarosław
Kaczyński odnotował: „Chcemy
jedności Polaków wokół dobra, a
nie zła”. Zaznaczył też, że odbywający się 96 marsz będzie marszem ostatnim. Każdy z nich oddał
hołd jednej z ofiar. Jak podkreślił,
były to marsze w „obronie prawdy,
godności i pamięci”.
Związek Polaków na Litwie
uczcił pamięć zamordowanych
przez Sowietów ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem składając kwiaty i zapalając znicze przy
stelach w Alei Pamięci Narodowej
w Zułowie. Zostały one ustawione i zasadzono przy nich dęby na
wiosnę 2010 roku.
W Wilnie, w kościele pw. św.
Rafała Archanioła została odprawiona Msza św. w intencji ofiar
zbrodni katyńskiej i katastrofy
smoleńskiej. Wzięli w niej udział
przedstawiciele polskiej placówki
dyplomatycznej w Wilnie na czele
z ambasador RP na Litwie Urszulą Doroszewską. W liturgii uczestniczył przewodniczący Sejmu RL
Viktoras Pranckietis, posłowie na
Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR,
przedstawiciele społeczności polskiej. W kościele św. Rafała Archanioła znajduje się tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej,
która została tu umieszczona w
2008 roku z inicjatywy przedstawicieli społeczności polskiej.
Opracowała
Janina Lisiewicz
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Eryk Iwaszko

Litewskie paradoksy

zań ma szansę na sukces. On
uwierzył. Kilka ostatnich miesięcy poświęcił na dostosowanie projektu do terenu, pewnej
jego korekcie. No i ma „radosną wiadomość”.
Jak teraz ma się czuć w Ojczyźnie, która robi go w konia?
Co są warte urzędy i instytucje,
nawet zwane ministerstwem,
które nie potrafią zgodnie z wymogami, poprawnie zorganizować konkursu i wyłonić zwycięzcę, który w to zwycięstwo
nie tylko mógłby uwierzyć, ale
i być pewnym, że po upływie x
dni decyzje nie zostaną zmienione.

widłowości w deklarowaniu
majątku… Przykra sprawa, bo
profesor Strupas należy do elity
litewskich medyków. Ale, człowiek jest tylko człowiekiem…
Owszem, ale, jak się okazało,
nie każdy człowiek jest sobie
równy. Są równi i równiejsi. Takim „równiejszym” okazał się
profesor. Będąc odsuniętym od
pełnienia obowiązków kierownika Klinik, znajdując się pod
obstrzałem dość ostrej krytyki
i trwającego śledztwa… wygrał
konkurs na stanowisko kierownika Centrum Chirurgii Brzucha! Organizatorzy konkursu
nie uznali za konieczne uzyskanie opinii Służby ds. Badań
Specjalnych. Potrzebę jego uzyskania negował jeden z założycieli Centrum – Uniwersytet
Wileński (drugim jest Ministerstwo Zdrowia).
Czym motywowana jest
taka decyzja? Ano tym, że stanowisko kierownika Centrum
nie zakłada wykonywania takich obowiązków, w sprawie
których profesor został oskarżony i obecnie trwa dochodzenie. Ponadto, Centrum nie jest
samodzielną placówką – znajduje się w składzie większej jednostki.
Winny, niewinny? Odpowiedź na to pytanie może długo nie zaistnieć Wydaje się, że
jednak nikomu to nie przeszkadza. Moralność, autorytet lekarza, kierownika wyraźnie
zeszły nawet nie na drugi, ale
bardzo daleki plan.

NIEZASTĄPIONY…
Przed paroma miesiącami na
Litwie zaistniał kolejny skandal związany ze środowiskiem
medycznym. Nie byle kto, lecz
profesor, kierownik Klinik w
Santaryszkach Kęstutis Strupas
został zatrzymany i odwołany
ze stanowiska w związku ze
śledztwem w sprawie domniemanych nadużyć w tak „śliskiej” sferze, jaką są publiczne
przetargi.
Media szeroko komentowały stan majątkowy pana profesora, wynajdywały niepra-

PUŁAPKA NA MINISTRA
Ostatnio mamy bardzo „interesującą” sytuację z ministrem
rolnictwa. Jak się okazało, matka pana ministra Markauskasa, osoba w starszym wieku od
odrodzenia niepodległości prowadzi gospodarstwo rolne (ma
20 ha swojej ziemi i dzierżawi –uprawia oraz deklaruje dodatkowych 180 ha). Chociaż
oczywistym się wydaje, że starsza pani nie jest w stanie sobie
radzić z dość pokaźnym indywidualnym gospodarstwem i
syn jej w tym, najwidoczniej,

PLAC ŁUKISKI W WILNIE PO REKONSTRUKCJI

ALBO BYŁO, ALBO NIE
O tym, że plac Łukiski nie ma
szczęścia do zaistnienia w nowym obliczu w ciągu prawie
trzech dekad niepodległości,
pisaliśmy nieraz. Niekończące się dyskusje co do koncepcji,
kilka konkursów na „podstawowy symbol”, który miałby na tym placu się znaleźć. I
oprócz symbolicznych nagród
dla „zwycięzców” i kolejnego
stwierdzenia, że „to nie jest
to”, niczym nie zaowocowały…
Aż tu nagle mieliśmy niespodziankę: 27 listopada ub. r. ogłoszone zostały wyniki kolejnego konkursu, podczas którego
komisja z 30 zgłoszonych projektów wybrała 5. To one były
doskonalone podczas warsztatów twórczych i poddane zostały
omawianiu przez szerokie rzesze oraz wyrażeniu opinii społecznej. W wyniku do poważnej
konkurencji między sobą zostały wybrane dwa symbole: „Pogoń” i „Partyzancki bunkier”.
Większością głosów członków komisji konkursu (internetowe głosowanie wypadło
remisowo), jak podało Ministerstwo Kultury, za zwycięski
został uznany projekt Andriusa
Labašauskasa – młodego archi-

tekta oparty na motywach partyzanckiego bunkra. Stronnicy „Pogoni” bardzo agresywnie
odreagowali na porażkę i zaczęli szukać sprzymierzeńców
(wpływowych), by „bunkier”
został uznany (wbrew wynikom konkursu) za niemający
szans.
„Walka” odbywała się w
stylu wolnej amerykanki –
wszystkie chwyty dozwolone.
Najbardziej bulwersującym
było to, że Sejm Litwy zadeklarował nawet przyjęcie uchwały
zobowiązującej do ustawienia
(wbrew konkursowi) na placu
Łukiskim „Pogoni”.
A kiedy już się wydawało, że
również na Litwie obowiązują
zasady uczciwej twórczej konkurencji, dowiedzieliśmy się,
że ani konkurs nie był formalnie prawidłowo zorganizowany, ani – siłą rzeczy – zwycięzca
nie jest żadnym zwycięzcą. No
i „zabawa” z placem Łukiskim
ma szansę zacząć się od nowa.
Młody architekt, autor projektu „Bunkra” tuż po zwycięstwie wyznał, że koledzy
odmawiali go od udziału w
konkursie, bo nie wierzyli, że
człowiek spoza układów i nie
mający odpowiednich powią-

Wiosenne prace w Zułowie
Wiosenne ocieplenie pozwoliło przedstawicielom Związku Polaków na
Litwie rozpocząć prace porządkowe w Zułowie – miejscu urodzin Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Podczas minionego weekendu zasadzonych zostało tu
27 młodych dębów piramidalnych, które tworzą drugą część Alei Pamięci
Narodowej oraz ponad sto krzewów dekoracyjnych.
Tak rozpoczęto przygotowania do prac, jakie prezes
Związku Michał Mackiewicz
zaplanował do wykonania w
jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zostaną one
wykonane w najbliższym czasie, by godnie uczcić znamienną rocznicę na tej ziemi, gdzie

przyszedł na świat człowiek,
który odegrał jedną z najważniejszych ról w przywróceniu
Polski na mapę świata po 123
latach niewoli.
Obecnie w Alei Pamięci
Narodowej jest ustawionych
28 stel, przy których rosną
dęby. Upamiętniają one ludzi
i wydarzenia zajmujące szcze-

gólne miejsce w historii Polski.
Zułów znajduje się pod
opieką Związku Polaków na
Litwie. W dalszym ciągu będą
tu kontynuowane inicjatywy,
mające na celu upamiętnienie
chlubnych kart naszej historii
i oddania hołdu ludziom, którzy ją tworzyli.
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pomaga.
Syn, czyli minister, w licznych wywiadach telewizyjnych
nie był, prawda, w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, czy pomaga matce, czy
też nie. Na dodatek minister
nie wiedział też, czy na korzystanie, dzierżawienie, użytkowanie dodatkowych hektarów
ma umowy, przynajmniej ustne
(bo, jak twierdzi i takie są respektowane) z ich właścicielami.
Minister, oczywiście, wiedział dobrze o jednym, że „należy” uprawiane hektary zadeklarować w odpowiednim
urzędzie (m.in. mu podległym)
i dostać europejskie pieniądze.
Jak „wykryli” dziennikarze,
minister, czy też jego matka,
nie mają takich „umów” z właścicielami zaledwie 2 ha. Podobno, jak twierdzi minister,
nie mógł się on dowiedzieć i
skontaktować z dwoma właścicielami hektarowych działek.
Pomimo to podawał te hektary
w deklaracji. Mógł przecież sobie te parę hektarów darować.
Minister usprawiedliwiał
się niejako tym, że na Litwie
dziesiątki tysięcy gospodarzy
ma podobne problemy. Jak
twierdził, przed pół rokiem
jego resort próbował szukać
rozwiązania tego problemu.
Ale to jeszcze trwa. Przyznajmy, bardzo dziwne tłumaczenia
sytuacji przez bądź co bądź ministra rolnictwa.
Pomijając wszystkie inne
aspekty (zarówno prawne, jak
i moralne), spytajmy wprost
(takie pytania padały w ciągu
ostatnich dni z ust dziesiątków
dziennikarzy): jak może poradzić sobie z rolnictwem całej Litwy minister, jeżeli z własnym
rodzinnym gospodarstwem nie
potrafił odpowiednio dać rady
i podawał niewłaściwe dane w
deklaracji. Oto jest pytanie, na
które, wydaje się, na Litwie w
zbyt wielu dziedzinach możemy sobie stawiać. No i w efekcie – mamy, co mamy.
Janina Lisiewicz

Wielkie sprzątanie
cmentarza na Rossie
Kontynuując wiosenną tradycję sprzątania
najstarszej nekropolii wileńskiej, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprasza mieszkańców Wilna i okolic na coroczną akcję, która odbędzie się w dniach 16-30 kwietnia 2018
roku. Celem akcji jest posprzątania Rossy od
zeszłorocznych liści oraz śmieci, aby miejsce
pochówku naszych przodków odzyskało godny wygląd. Grabie i worki można otrzymać u
kierowniczki cmentarza p. Nijolė Minasianienė
8 615 25887. Prosimy o aktywny udział.
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ZWYCIĘSKA "SYROKOMLÓWKA"

Ludowa mądrość głosi – „do trzech razy sztuka”. Festiwal Humoru Studniówkowego Szkół Polskich
Wileńszczyzny „StuDnia” przekroczył w ubiegłym roku ten Rubikon, tym samym deklarując, że ma
szansę zaistnieć na dłuższą metę.
Twórcza inwencja młodych,
kabaret, humor – akurat tego
nam, czyli społeczności polskiej na Litwie, jest brak. Czy
„StuDnia” wypełniła tę lukę?
W pewnym sensie tak. Jednak,
operując „studzienną” terminologią mam wrażenie, że studnia
jeszcze jest dość płytka. Humoru: oryginalnego, inteligentnego, dostrzeżonego w „samym życiu” i udanie przeniesionego na
scenę, jest jednak za mało.
Chociaż, przyznać już na
wstępie wypada: tego roku
znalazły się też miłe wyjątki:
widzowie mogli usłyszeć i obserwować „perełki” dotyczące
zarówno szkolnego życia, jak
i stanu gospodarki, życia politycznego właśnie na Litwie. Niestety, nie zabrakło też bardzo
nieudanych żartów. Podwójna
szkoda, że akurat one się trafiły w popisach drużyn, które
można nazwać weteranami imprezy. Bodajże najbardziej rażącym lapsusem był żart na temat
nazwy komórki.
Tego roku impreza również
odbywała się w dwóch kategoriach „Studniówka” (udział biorą drużyny gimnazjalne) oraz
„Open” (młodzież „ponadgimnazjalna”, ale nie odcinająca się
od swych korzeni oraz „wolni
strzelcy”). W pierwszej mieliśmy 4 drużyny, a wśród nich trzy
z Wilna i tylko jednego reprezentanta Wileńszczyzny – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego z Niemenczyna w
towarzystwie stołecznych gimnazjów: im. Jana Pawła II, im.
Adama Mickiewicza, im. Władysława Syrokomli oraz im. Jó-

zefa Ignacego Kraszewskiego.
W kategorii „Open” wystąpiły kabarety: „Pięć całe i trzy
trzecie” (jeżeli „pięć całe” też
jest ułamkiem, to powinno być
„pięć całych”) – wywodzący
swoje korzenie z „Syrokomlówki”, „Tutejsi” – z Jana Pawła II oraz niezależny „Miejsce na
twoją reklamę”.
Popisy drużyn oceniało jury
pod przewodnictwem pomysłodawcy „StuDni”, redaktora
„Wilnoteki” Walentego Wojniłły. W jego składzie znaleźli się: prezes Fundacji „Pomoc

Marian Paluszkiewicz

Marian Paluszkiewicz

„StuDnia” po raz czwarty

"TUTEJSI" BYLI NA POZIOMIE...

Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski, maestro Zbigniew Lewicki, aktor PSTW i
właściciel kawiarni „Sakwa”
Witold Rudzianiec, przedstawiciel „Macierzy Szkolnej”,
dyrektor pałacu Balińskich w
Jaszunach Kazimierz Karpicz.
Jurorzy wcale nie mieli łatwego
zadania, bo wiadomo, nie tylko
w głębokiej wodzie można utonąć, ale też, podobno, nawet w
jej łyżce…
Podczas imprezy rywalizowały ze sobą nie tylko kabarety, ale też drużyny kibiców i to

one tworzyły głośne, energiczne
tło imprezy i, należy przyznać,
pomysłowe oraz promieniujące
potężną witalnością.
Prowadzący – Edwin Wasiukiewicz i Paweł Biełous tego
roku postanowili oceniać kibiców nie tylko „na oko” i „ ucho”,
ale też przy pomocy urządzenia
do pomiaru decybeli. Dobry pomysł i, przyznajmy, obiektywny.
Drużyny miały do zaprezentowania swego programu
15 minut i, o ile przekraczały ten
czas, musiały się liczyć z punktami karnymi. Studniówkowe

(skrócone) programy prezentujące drużyny, które w ubiegłych
latach budziły tak wiele emocji, niestety, tego roku wykazały
się brakiem fantazji i, co szczególnie martwiło, błędami językowymi. Wplatane lituanizmy,
najwidoczniej miały świadczyć o
uwzględnieniu przez wykonawców „tematu przewodniego”
IV kabaretonu – stulecia niepodległości Polski i Litwy.
Pozytywnie zaskoczyła widzów „Syrokomlówka”: zarówno polską muzyką (tą z lat
60. XX wieku, nie tracących
popularności wśród kolejnych
pokoleń Polaków „Czerwonych
Gitar”), jak i grą aktorską oraz
dobrą polszczyzną (w porównaniu z kolegami). Ich popisy
bodajże najbardziej pasowały
do określenia kategorii „Studniówka”. Zresztą, jak i prezentacja drużyny Gimnazjum im.
J. I. Kraszewskiego. Gimnazjaliści z „Parczewskiego” pokazali raczej modę młodzieżową
i styl bycia, niż szkolną rzeczywistość.
W kategorii „Open” ekipa
„Pięć całe i trzy trzecie” (przy
całej życzliwości ta nazwa nie
mogła nie razić słuchu) dość interesujący scenariusz podała za
mało błyskotliwie, w tym też językowo. Z kolei zarówno temat
jak i jego wyeksponowanie przez
„Tutejszych” okazały się być i
zabawnymi, i nawiązującymi do
naszych wileńskich realiów.
Zespół „Miejsce na twoją reklamę” – kontynuował
ubiegłoroczny wątek (i chyba to nie było dobrym pomysłem), dodając do galerii
postaci kilka nowych twarzy-masek. Jak zaznaczył przewodniczący jury, komisja, a i
widzowie na sali, spodziewali
się po autorach ubiegłorocznej
dość intrygującej prezentacji,
tego roku bardziej interesują-
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cych, nowych wątków. „Rozbudowana” drużyna z pewnością weźmie te „nadzieje” pod
uwagę i zapoczątkowany temat satyry politycznej poda w
bardziej wyrafinowanym stylu. Ale „taniec polityków” był
naprawdę wspaniały! Cóż, nie
na próżno gros drużyny – to
tancerze.
A tak na marginesie – wszystkie ekipy w tańczeniu spisały się
na medal. Ale „StuDnia” – to
nie konkurs tańca, ale humoru,
który w połączeniu z muzyką i
tańcem właśnie ma dać oczekiwany produkt – kabaret.
Podczas gdy jury debatowało nad tym, kto ma w kabaretonie zwyciężyć, na sali popisywały się drużyny kibiców. Do
„zawodów tanecznych” stanęły, prawda, tylko dwie: z Jana
Pawła II i „Mickiewiczówki”.
I ta ostatnia spisała się doskonale. Jednak po podsumowaniu przez prowadzących „polubień”, zwycięzcami zostali
kibice Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego i to oni otrzymali
bilety do kina.
Przybyli jurorzy ogłosili wyniki: Nagroda Główna w kategorii „Studniówka” i tytuł „Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny”
przypadła „Syrokomlówce”.
Młodzież otrzymała również nagrodę w wysokości 2 tys. euro na
atrakcyjną wycieczkę do Polski.
Drugie miejsce zdobył „Kraszewski”. Nagroda – uczta polska w kawiarni „Sakwa”.
W kategorii „Open” najlepsi
byli „Tutejsi”. To oni wybiorą się
na wycieczkę do Brukseli, która
ufundowana została przez wiceprzewodniczącego Parlamentu
Europejskiego prof. Zdzisława
Krasnodębskiego.
Drugie miejsce zostało przyznane drużynie „Miejsce na
twoją reklamę”. Tej ekipie „Wilnoteka” ufundowała ucztę w kawiarni „Sakwa”.
Tego roku wybrano też najlepszych aktorów. Za takich
jury uznało Martę Stankiewicz
z „Syrokomlówki” i Łukasza
Palkowskiego z „Kraszewskiego”. Dołączą oni do wycieczki
do Brukseli, tak samo jak i Oskar
Wygonowski, który pomagał w
reżyserii programów dla paru
drużyn.
Gimnazjaliści z „Parczewskiego” będą mieli okazję wziąć
udział w profesjonalnej sesji
zdjęciowej.
Oprócz zwycięzców wielkie
brawa należą się organizatorom
– „Wilnotece”. Bo to oni uparcie wierzą, że kabareton ma rację bytu, dopingują młodzież
do twórczej pracy i miejmy nadzieję, że piąta, jubileuszowa
„StuDnia” (tak kochamy jubileusze) będzie bardziej „głęboka” i redaktorzy nie będą musieli pytać gości z Macierzy, czy
zrozumiały jest dla nich nasz język polski.
Janina Lisiewicz
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Wspomnienia z lat dzieciństwa
„Przyjaciela poznaje się w
biedzie” – głosi przysłowie.
O tym miał okazję przekonać
się mój ojciec, kiedy bolszewicy rozpoczęli barbarzyńską
kolektywizację na Wileńszczyźnie. Gospodarze byli pozbawiani własnej ziemi, koni,
krów, wozów, sań, uprzęży –
praktycznie całego dobytku
wypracowanego w ciągu wielu lat pracy. To, co było dotychczas własnością ludzi – zostać
miało własnością państwa. Perfidia nowej władzy polegała na
tym, że gospodarzom kazano
„dobrowolnie” pisać podania z
prośbą o wstąpienie do kołchozu. To była ogromna tragedia.
Wiele było żalu, narzekań na
los, płaczu, modlitw do Boga o
pomoc, kiedy uzbrojeni w karabiny przedstawiciele nowej
władzy wyprowadzali z obory
gospodarską krówkę lub konika, ładowali na ciężarówkę
pługi, brony, kultywatory… A
po kilku dniach przystępowali do rozbiórki gospodarskich
stodół, świrnów i dużych chlewów.
Widząc, co się dzieje z sąsiadami, mój ojciec, nazywany
przez Sowietów nacjonalistą,
postanowił nie pisać podania z
prośbą o przyjęcie do kołchozu i nie uczęszczać w przymusowych zebraniach, podczas
których komuniści „wbijali”
do głów zebranym ludziom to,
jakie „rajskie życie” czeka ich
po założeniu kołchozów.
Byli i tacy (przeważnie biedniejsi gospodarze), którzy chętnie, bez oporów wstępowali do
kołchozu, dobrowolnie oddając na „wspólną” własność swój
skromny dobytek. Po paru latach arogancko wyśmiewali ojca, a nas, dzieci nazywali
„polską szlachtą”. Niektórzy
nasi rodacy (jeśli ich można nazwać tym słowem) ściśle współpracowali z bolszewikami i to
przez ich „długi” język wielu
niewinnych Polaków wywieziono do Workuty, w głąb Rosji,
na Syberię.
Pewnego popołudnia ojciec
zebrał całą naszą rodzinę przy
stole i zapytał, co myślimy na
temat naszego dalszego życia.
Mama i dziadek milczeli. Natomiast babcia wypowiedziała swoje zdanie: „Co tu jeszcze
myśleć, trzeba robić jak wszyscy, wstępować do kołchozu”.
Ojciec wstał i ostro powiedział: „Jeśli teściowa życzy sobie, to proszę, piszcie podanie.
Ja nie będę kołchoźnikiem i basta!”.
Tak powstał konflikt rodzinny. Ojciec nie słuchał więcej wywodów teściowej i wyszedł z domu na dziedziniec.
Za nim wybiegła teściowa ze
słowami: „Jak powiedziałeś, że
do kołchozu nie wstępujesz, to
co będzie z gospodarką?”.

„Podzielimy po Bożemu”
– powiedział ojciec i wrócił do
domu, a za nim wbiegła nasza
babcia rozgniewana na cały
świat.
„Widzisz – zwróciła się do
dziadka – on będzie dzielił gospodarkę. Jakie on ma prawo?”.
„Jeżeli teściowa mówi o prawie, to dzisiaj prawo jest w rękach bolszewików” – powiedział ojciec i dodał, że w każdej
chwili może przyjść uzbrojona
„komuna” i zabrać wszystko.
„Żeby nie oddać wszystkiego
bolszewikom – powiedział ojciec – ja na pewien czas zabiorę jednego konia, krowę, wóz i
pług, a reszta: koń, krowa, maciora, świnie, owce i narzędzia
rolnicze zostawię teściowej i z
tym może wstępować do kołchozu”.
Rano nikt z rodziców nas
nie budził. Panowała śmiertelna cisza. Za chwilę jednak
zjawiła się mama. Zapytaliśmy
gdzie jest tato, babcia i dziadek.
Odburknęła, że nie wie.
Mama przygotowała śniadanie. W czasie jedzenia poprosiła, byśmy po posiłku schodzili do Grużewa (miejscowość ta
obejmująca też pola, łąki i lasy
przed wojną była własnością
państwa Grużewskich, którzy
wyjechali do Wilna) i zobaczyli, co się dzieje z naszą krową i
szybko wracali do domu.
Zrobiliśmy tak, jak mówiła
mama – przez lasek udaliśmy
się do Grużewa. Tam zobaczyliśmy przywiązaną do rozłożystej jodły naszą krowę, która
spokojnie zajadała siano. Nie
rozumieliśmy, dlaczego krowa
znajdowała się w tak niezwykłym ukryciu, ale o wszystkim
opowiedzieliśmy mamie.
Po obiedzie, gdy rodzina
była już w pełnym składzie,
podczas kolejnej rozmowy dorosłych usłyszeliśmy, że dziadków do kołchozu nie zapisano
z powodu ich wieku. Babcia
z wyraźnym rozczarowaniem
mówiła: „Gdy podeszliśmy do
chaty, w której mieściła się kołchozowa władza, to ujrzeliśmy,
że okiennice były zamknięte,
ale „kontora” była czynna. W
pokoju stał stół, na którym paliła się świeca. Przy stole siedział
sowiecki oficer, przy sobie miał
pistolet. Gdy nas zobaczył, to
po rusku zapytał: „Czego wy
stariki chotieli?”. Babcia wyszeptała, że chcą zapisać się do
kołchozu.
„Wam pomirat’ pora” – odpowiedział wojskowy i wskazał
na drzwi.
Po tym opowiadaniu tato
przypomniał sobie przysłowie,
iż przyjaciela poznaje się w biedzie i rano pojechał do pana
Władysława, który przed wojną pracował jako strażnik leśny,
a po wojnie, gdy lasy znacjonalizowano, został gajowym. Tato

dobrze znał Władysława. On i
jego żona Anna nieraz u nas bywali, a nasi rodzice, zazwyczaj
w niedzielę po Mszy św. w niemenczyńskim kościele, spotykali się z nimi na placu, rozmawiali o codziennych sprawach,
a czasem szli do Władysława i
Anny na obiad.
Pan Władysław nie zawiódł.
Z jego pomocą ojciec został
przyjęty do pracy w Niemenczyńskim Gospodarstwie Leśnym, jako robotnik. Wydano
mu książeczkę pracy i wydzielono 1 hektar łąki oraz 3 hektary
pastwiska. W tamtym, powojennym okresie, być robotnikiem, a nie kołchoźnikiem, to
był wielki zaszczyt. Gajowy wyznaczył nam pastwisko w środku lasu, w miejscowości Żweryszki. Tam też nieopodal ojciec
miał pracować. Należało zaorać
ziemię na tzw. „rozrzutkę”, aby
przyszykować grunt do sadzenia sadzonek sosenek. Ta praca z koniem i pługiem wymagała szczególnej wprawy. Za
kilka dni przyjechał gajowy i
osobiście pokazał, jak trzeba
prawidłowo wykonać tę pracę. Poprosił zaprząc konia do
pługa, przyszykować go do orki
i powiedział, że on poprowadzi równiutko konia, a tato ma
równiutko orać. Co jakiś czas
kazał zatrzymywać konia, by
się przekonać, czy równa jest
bruzda. Nie była na „piątkę”.
W odwrotnym kierunku koń
sam szedł bruzdą, tylko należało inaczej ustawić pług.
„Starajcie się, jak można
równiej orać pierwszą bruzdę.
„Rozrzutka” ma być równiutko
1 metr” – powiedział gajowy.
Razem z bratem dokładnie
przyglądaliśmy się pracy, która
miała w przyszłości na nas czekać. Gajowy spojrzał na nas i
powiedział do ojca: „Masz taką
pomoc, więc nie musisz się martwić”. Ojciec uśmiechnął się i
kiwnął głową…
Ze względu na pomoc przy
pracy w lesie, do szkoły zaczęliśmy chodzić z bratem co drugi
dzień, co, oczywiście, nie uszło
uwadze naszej wychowawczyni.
Koledzy wytłumaczyli pani, że
my pracujemy w lesie, pomagamy tacie. Jednak nauczycielka
zawiadomiła dyrektora szkoły. Dyrektor wezwał nas do gabinetu i zapytał, co robimy w
domu, dlaczego opuszczamy
lekcje? Opowiedzieliśmy mu
o naszej sytuacji w rodzinie,
o tym, że ojciec nie zechciał
wstępować do kołchozu i podjął pracę w „leschozie”, więc mu
pomagamy. Z dziecięcą szczerością powtórzyliśmy słyszane w domu słowa, że w leśnictwie można zarobić chociaż na
chleb, a w kołchozie – nic.
Dyrektor uważnie wysłuchał naszego opowiadania i
powiedział: „Wiem, że macie

ZE WZGLĘDU NA POMOC
PRZY PRACY W LESIE,
DO SZKOŁY ZACZĘLIŚMY
CHODZIĆ Z BRATEM
CO DRUGI DZIEŃ,
CO, OCZYWIŚCIE, NIE
USZŁO UWADZE NASZEJ
WYCHOWAWCZYNI
dobre oceny, ale nauka powinna być na pierwszym miejscu.
Mam nadzieję, że wy nie zawiedziecie ani mnie, ani szkoły i
nauczycieli”.
Po tej rozmowie musieliśmy
zmienić rozkład swojej pomocy
tacie. Teraz pomagaliśmy mu
po lekcjach: szybko jedliśmy,
zaprzęgaliśmy konia i biegiem
do pracy. Wspólnie mieliśmy
zaoranych ponad 10 hektarów. Otrzymaliśmy pierwszą
wypłatę – 450 tzw. „starych”
rubli. Gajowy był zadowolony z naszej pracy i zapytał, czy
będziemy mogli pracować również przy wysadzaniu młodych
sadzonek. Obiecaliśmy, ale zaznaczyliśmy, że będziemy mogli to robić tylko podczas wakacji. Gajowy przystał na to i
powiedział, że praca przy sadzeniu sosenek jest lepiej opłacana niż orka.
O ile w pracy i szkole wiodło
nam się dobrze, to w domu nie
było najlepiej. Jednego dnia,
po powrocie ze szkoły mama
oznajmiła nam smutną nowinę.
Historia z wstąpieniem do kołchozu rozłączyła naszą rodzinę.
Babcia wraz z dziadkiem, który miał słabe zdrowie, postanowili żyć oddzielnie. Babcia
już sprzedała konia ludziom z
Nowej Wilejki, by go nie zabrali do „komuny”. Do naszego ojca nawet „dzień dobry” nie
chciała mówić. No i przystąpiła do podziału mienia. Ojciec
odpowiedział, że jemu więcej
nic nie trzeba, że wziął tylko to,
co mogli zabrać bolszewicy do
kołchozu. Z satysfakcją stwierdził, że teraz jest pewny, iż co
jest jego, nie trafi w ręce nowej
władzy kołchozowej.
Mieliśmy też niezbyt miłą
wizytę. Późnym wieczorem zawitali do nas nieproszeni goście, którzy przyjechali wozem. Mężczyzna w wojskowym
ubraniu przedstawił się jako
„priedsiedatiel sielsowieta”,
a razem z nim był nasz sąsiad
– brygadzista kołchozu, który
nie umiał ani czytać, ani pisać.
Brygadzista przywiózł naczelnika, aby od babci zabrać konia. Na szczęście, już go nie
znaleźli. Zabrali jednak cielicę
i 3 owce. Taki był „wkład” moich dziadków do kolektywnej
gospodarki.
Kazimierz Wołodko
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Powtórka z historii na PUTW

REKTOR PUTW RYSZARD KUŹMO PRZEDSTAWIA PRELEGENTA PROF. JAROSŁAWA WOŁKONOWSKIEGO

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
i Litwę słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie
postanowili zrobić sobie powtórkę z dziejów historycznych. Na jednym z
zajęć gościliśmy prof. Jarosława Wołkonowskiego – założyciela i pierwszego
dziekana Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału
Ekonomiczno-Informatycznego. Prelegenta przedstawił słuchaczom rektor
PUTW prof. Ryszard Kuźmo.
Jarosław Wołkonowski już
na wstępie zaznaczył, że początki odzyskania przez Polskę niepodległości po rozbiorze Rzeczypospolitej przez Austro-Węgry,
Prusy i Rosję były bardzo trudne.
Profesor mówił o Powstaniu Księstwa Warszawskiego, które jedynie formalnie było wolne, chociaż
posiadało polskie regalia i działały tam polskie instytucje i urzędy. Mówił też o generale Dąbrowskim i powstaniu wielkopolskim
oraz walkach Polaków na Pomorzu (bitwa pod Frydlandem,
15 czerwca 1807 r. kapitulacja
Królewca). Jako jeden z wyników tych wydarzeń powstało właśnie Księstwo Warszawskie, które
było utworzone na mocy traktatu
podpisanego przez Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus 7-9 lipca
1807 w Tylży.
W Księstwie Warszawskim
działał „Kodeks Napoleona”, artykuł 69 którego głosił, że „nikt,
kto nie jest obywatelem Księstwa
Warszawskiego nie może sprawować urzędów bądź duchownych,
bądź cywilnych, bądź też sądowych”. Monarchą został wnuk
króla Augusta III Sasa, król Saksonii Fryderyk August. Z jego inicjatywy wprowadzono zmiany na
ziemiach polskich: wszystkim
mieszkańcom nadano wolność
osobistą, zniesiono poddaństwo
chłopów oraz zrównano obywateli wobec prawa. Kolejne zmiany w kwestii istnienia Księstwa
Warszawskiego nastąpiły po klęsce Napoleona w wojnie z Rosją.
Królestwo Kongresowe (Kongresówka) – to kolejna formacja
państwowa, która zaistniała na

mapie po zakończeniu wojen
napoleońskich. Decyzja o jego
utworzeniu podjęta została na
Kongresie Wiedeńskim trwającym od października 1814 do
czerwca 1815 roku, który miał
na celu określenie nowego kształtu Europy. W kongresie uczestniczyło 16 państw, natomiast głos
decydujący należał do 5: Anglii,
Prus, Austrii, Rosji i Francji. Rosja, Austria i Prusy uzgodniły, że
Księstwo Warszawskie zostanie
przekształcone w Królestwo Polskie połączone z Rosją Unią personalną.
Unia personalna z Rosją oznaczała, że odtąd królem Polski będzie car. Polska była pozbawiona
możliwości prowadzenia odrębnej polityki zagranicznej, miała
jednak polski sejm, rząd i wojsko,
na czele armii stanął wielki książę Konstanty, który od 1830 roku
miał dominujący wpływ na rząd.
Kraj podzielono na województwa.
Konstytucja Królestwa Polskiego
(1815) dość liberalna, była jednak systematycznie łamana. W
1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe, a po jego klęsce Królestwo Polskie utraciło charakter
odrębnego państwa i odtąd było
integralną częścią Rosji. Wprowadzono rosyjski system monetarny
(1841) i Kodeks rosyjski (1847).
Wydarzenia te spowodowały, że
nasilał się ruch patriotyczny. Powstanie Styczniowe 1863 roku
przyśpieszyła ogłoszona branka
do wojska rosyjskiego. Po klęsce
powstania nasiliły się carskie represje, nazwę Królestwo Polskie
zastąpiono określeniem Kraj
Przywiślański, a w 1866 roku

wprowadzono nowy podział administracyjny – gubernie, namiestników zastąpiono generał-gubernatorami, mieszkańców
poddano intensywnej rusyfikacji, szkoły były tylko rosyjskie, Polaków usuwano z administracji,
sądownictwa i oświaty.
Po rewolucji 1905, jak zaznaczył profesor, jeszcze bardziej się
nasiliły represje władz rosyjskich,
ale mimo to zostały uzyskane
pewne swobody, m.in. powstało
i mogło funkcjonować szkolnictwo prywatne w języku polskim,
uzyskano polskie przedstawicielstwo w Dumie Państwowej Rosji
(koła polskie).

Po zajęciu w czasie I wojny
światowej terenów byłego Królestwa Polskiego przez wojska
austriackie i ogłoszeniu „Aktu 5
listopada 1916 roku” przez cesarzy Austrii i Niemiec, powstała
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Akt zapowiadał utworzenie na ziemiach odebranych
Rosji samodzielnego Królestwa
Polskiego. W składzie Rady znaleźli się: książę Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski i
prymas Aleksander Kakowski.
Rada była zależną od władz okupacyjnych, a jej siedziba była na
Zamku Królewskim w Warszawie. W styczniu 1918 r. członkowie Rady Regencyjnej w Berlinie
i Wiedniu starali się o uzyskanie
prawa do posiadania przedstawicielstwa w rokowaniach pokojowych w Brześciu Litewskim
z Rosją bolszewicką, jednak tego
nie udało się uzyskać. Po podpisaniu traktatu pokojowego 9 lutego 1918 r. pomiędzy Centralną Radą Ukraińską i państwami
europejskimi, na mocy którego
część ziem polskich znalazła się w
gestii Ukrainy, Rada Regencyjna
wydała odezwę protestacyjną, w
której odmówiła uznania nowego rozbioru.
7 października 1918 r. Rada
Regencyjna ogłosiła odezwę „Do
Narodu Polskiego”, proklamując
niepodległość Polski. 10 listopada z więzienia w Magdeburgu zostaje zwolniony Józef Piłsudski,
który specjalnym pociągiem przybywa do Warszawy, gdzie Rada
Regencyjna przekazuje mu władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległych.
14 listopada 1918 r. Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, iż „od tej
chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu
polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco (J. Piłsudski),
składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.
Prelegent powiedział m.in., że
odrodzenie Niepodległej Polski
nie powstało na pustym miejscu,

ponieważ przez cały okres porozbiorowy, przez 123 lata niewoli, społeczeństwo polskie ciągle
walczyło: Insurekcja Kościuszkowska, Powstania Listopadowe
i Styczniowe, powołane przez Józefa Piłsudskiego Legiony Polskie
– to aktywne działania Polski na
drodze do odzyskania niepodległości.
Sytuacja, jaka się wytworzyła
w końcowej fazie I wojny światowej sprzyjała odzyskaniu niepodległości również przez Litwę.
Początkowo Litwa swą drogę do
utworzenia państwa niepodległego widziała pod protektoratem
Niemiec. Litwini chcieli powołać
na króla – Vilhelma fon Uraha
(Mindaugas II). Jednak ostatecznie zwyciężyła opcja niezależnego
państwa. Litewska Taryba ogłosiła Akt Niepodległości 16 lutego
1918 roku.
W swym wykładzie profesor
Jarosław Wołkonowski poruszył
też skomplikowany problem losów Wilna i Wileńszczyzny w
okresie wybijania się na niepodległość obu krajów. Walcząc z bolszewicką Rosją, którą Litwa w
pewnym okresie uważała za swego sojusznika przeciwko Polsce,
9 października 1920 roku generał
Lucjan Żeligowski zajmuje Wilno, ratując jego mieszkańców od
bolszewickich i probolszewickich
wpływów. Po referendum 1923
roku tzw. Litwa Środkowa wchodzi w skład Polski jako województwo wileńskie.
W odzyskaniu utraconej
przed 123 laty niepodległości
Polski i Litwy wielką rolę odegrał nasz ziomek – syn Ziemi
Wileńskiej Józef Piłsudski, który
dał Polsce wolność, granice, moc
i szacunek.
O tych wydarzeniach i ludziach mówiliśmy podczas wykładu, dzięki czemu przybliżyliśmy okres historii sprzed stu lat.
Helena Paszuk,
członkini Zarządu
i kronikarka PUTW
w Wilnie
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Traugutt. org w Wędziagole

GOSPODARZE WRAZ Z GOŚĆMI W POLSKIEJ BIBLIOTECE

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, ogłoszenia, kondolencje bądź inne informacje.
Życzenia 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.

W piątek, 6 kwietnia, po południu do drzwi Polskiej Biblioteki w Wędziagole (ul. Kiejdańska 26) zapukali goście z Polski.
Zapoznaliśmy się. Przybył do
nas prezes Zarządu organizacji pożytku publicznego Traugutt. org Jacek Świs ze swoimi
kolegami Martą Gruszkowską i
Pawłem Narożnikiem. Dowiedzieli się oni, że w Wędziagole
mieszkają rodacy i postanowili
nas odwiedzić. Bardzo zdziwiliśmy się, kiedy zobaczyliśmy,
że goście przyjechali do nas nie
z pustymi rękoma – przywieźli
prezenty, które Stowarzyszenie
Traugutt. org zebrało podczas
akcji „Rodacy Bohaterom” na
Pomorzu.
Traugutt. org – to organizacja pożytku publicznego łącząca w swoich szeregach ponad
40 aktywnie działających członków, którzy prowadzą działalność edukacyjną, kulturalną
oraz dobroczynną. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest
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wspieranie oraz nawiązywanie
przyjacielskich kontaktów i ich
pielęgnowanie z mieszkającymi
za granicą Polakami.
Serdecznie dziękujemy przewodniczącemu Zarządu Stowarzyszenia Jackowi Świsowi oraz
innym członkom organizacji za
przywiezione prezenty, którymi się podzielimy z rodakami
mieszkającymi w naszych okolicach. Dziękujemy rodakom, że
nas odnaleźli, docenili. Bardzo
ważne jest dla nas ich wsparcie
duchowe, uwaga, ludzka troska.
Wielkim szczęściem jest przeżywanie takich jasnych chwil,
które łączą ludzi. Wędziagolanie pokazali gościom z Macierzy
Polską Bibliotekę, zorganizowali wycieczkę po miasteczku. Zadzierzgnięte zostały więzi międzyludzkie, które nadają sens
życiu.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z
członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr
309 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), o ile
ma opłacone składki, może otrzymać nową legitymację
członkowską. Zapraszamy.
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Dyrygent
Jacek Boniecki

Mirosław Ziomek - przygotowanie chóru
Wioletta Milczuk - przygotowanie baletu

Pramogų Arena
4 maja, godz. 18.30

Bilety w cenie 10, 15, 20 EUR
Bilety do nabycia www.bilietai.lt
oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój 203)

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin Tamarze USINOWICZ wiązankę
najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, wiele dobroci i miłości od najbliższych oraz obfitości łask Bożych
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Konkurs poezji „Litwo, Ojczyzno moja!”
Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie
ogłasza tradycyjny konkurs poezji dla młodych autorów na Wileńszczyźnie. Myślą przewodnią w tym roku ma być 100-lecie
niepodległości Litwy, naszej Ojczyzny. Do udziału w konkursie
są zapraszane osoby w wieku do 40 lat, interesujące się poezją,
piszące wiersze w języku polskim.

Na Litwę jedzie Naukobus
z Centrum Nauki Kopernik!
26 kwietnia 2018 r. w godz. 12.00-18.00 do Domu Kultury Polskiej w
Wilnie (ul. Naugarduko 76) przybędzie Naukobus
z Centrum Nauki Kopernik!
Aż 20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych dla uczniów
polskich i litewskich szkół na Litwie. Do udziału w takiej przygodzie z okazji Roku Nauki Polskiej
zaprasza Instytut Polski w Wilnie oraz Centrum Nauki Kopernik. Udowodnią Wam, że nauka zachwyca, rozbudza ciekawość, bawi i wciąga!
Naukobus, czyli mobilna wystawa przygotowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik –
najsłynniejsze polskie muzeum nauki w dniach od 23 do 28 kwietnia br. odwiedzi aż pięć litewskich
miast: Wilno, Kowno, Niemenczyn, Soleczniki, Mejszagołę i Troki. W każdej miejscowości wystawa będzie prezentowana dla wszystkich chętnych i całkowicie za darmo w lokalnych ośrodkach kultury. Naukobus to pełne niespodzianek odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem pod okiem
edukatorów, którzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają
prezentowane zjawiska naukowe. Wystawa jest ciekawa nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych.
Prezentacje odbywają się w języku polskim z tłumaczeniem ustnym na język litewski.
Zorganizowane grupy szkolne proszone są o wcześniejszą rejestrację.

Rozkład jazdy Naukobusa na Litwie:

23 kwietnia, w godz. 10.00-16.00, Uniwersytet Techniczny w Kownie (Kauno technologijos
universitetas), Elektronikos rūmų salė (ul. Studentų 50, Kowno). Rejestracja grup: dr Audronė
Veilentienė, 8 657 79 439, audrone.veilentiene@ktu.lt
24 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury w Mejszagole (ul. Algirdo 4, Mejszagoła).
Rejestracja grup: Tatjana Sinkevič, 8 671 98 015, maisiagala@ndkc.lt
25 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (ul.
Švenčionių 12, Niemenczyn). Rejestracja grup: Renata Reichinbach, 8 647 16 436, renginiai@ndkc.lt
26 kwietnia, w godz. 12.00-18.00, Dom Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76, Wilno). Rejestracja grup: Bożena Mieżonis, tel. 8 652 76 811, info@polskidom.lt
27 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego (ul. Vilniaus
48, Soleczniki). Rejestracja grup: Jolanta Provlocka, 8 603 07 691, salcininkai.kultura@gmail.com
28 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Pałac Kultury w Trokach (ul. Vytauto 69, Troki). Rejestracja
grup: Meida Vitovičiūtė, tel. 8 655 48740, trakurumai@gmail.com
Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Nauki Kopernik
Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki
Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.
Wstęp wolny

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Warunki konkursowe:
Wiersze mają być o dowolnej tematyce: o rodzinnym mieście czy wsi, o miłości, o przyrodzie, o uczuciach, o pięknie, o
ludziach i ich losach.
Nadsyłać należy tylko trzy wiersze. Jeden z nich może być poświęcony Litwie lub jej historycznej dacie. Ale to zależy od autora.
Na pierwszej kartce nad wierszem należy napisać swoje imię
i nazwisko. Obok podać numer telefonu lub adres do kontaktu.
Na kopercie nie trzeba umieszczać swego nazwiska, tylko
napisać adres: Naugarduko g. 76, 03202 Vilnius, Dom Kultury Polskiej, pokój nr 206.
Niekoniecznie wysyłać pocztą. Koperty z wierszami można
też przynosić osobiście do DKP i zostawić w recepcji z prośbą o
umieszczenie w okienku 206.
Termin nadsyłania wierszy na konkurs upływa z dniem 25
kwietnia br.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i
dyplomów uczestnikom odbędzie się podczas galowej imprezy –
28 kwietnia o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w sali nr 305.
W konkursie mogą brać udział poeci, którzy uczestniczyli w
podobnych zmaganiach w poprzednich latach. Organizatorzy
zapraszają nowych autorów. Więcej odwagi! Konkurs to dobra
próba sił. Pomaga wyjąć z szuflady wcześniej napisane wiersze
czy też tworzyć nowe. Wiadomo, kto złapał bakcyla poezji, ten
nie rozstanie się z nią.
Prośba do nauczycieli polonistów, aby namawiali szkolnych
poetów do udziału w tegorocznym konkursie. To dobry dla
nich start.
Wszelkie pytania i propozycje proszę kierować do prezesa
Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie
Aleksandra Sokołowskiego, tel. 8 683 72 088.

Szczere wyrazy współczucia i żalu

Weronice Jurjewej
z powodu śmierci Córki składa koło ZPL
w Tylży oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
Wieloletniej Przyjaciółce Teatru

Alinie Masztaler
z powodu utraty ukochanej Mamy
składa
Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

