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Śpiewaj z nami! 

LATO  
UDERZA DO GŁÓW…
Lato, chociaż idzie już ku zachodo-
wi, jednak (najprawdopodobniej) z 
racji swych szczególnie wysokich 
tegorocznych temperatur, zaofero-
wało nam kilka okazji do setnego 
ubawu. Prawda, bardziej szczerze 
moglibyśmy się weselić, gdyby za-
istniałe tragikomiczne fakty nie do-
tyczyły naszej rzeczywistości, a wy-
darzyły się, dajmy na to, u sąsiadów. 
Już pisaliśmy o punkcie „G”, który 
zamiast być magnesem przyciąga-
jącym młodych turystów do Wilna, 
stał się powodem do podśmiewa-
nia się z „prowincjonalnej stolicy”, 
która jeszcze tkwi w epoce, kiedy 
żarty o „tym” były na topie. Ale, jak 
się okazuje, ta wiadomość nie była 

odosobnionym „kwiatkiem” tego 
lata. W wesoły nastrój potrafił nas 
wprawić również polityk. Otóż poseł 
na Sejm RL, przewodniczący komi-
sji ds. petycji, zarejestrował zmiany 
Kodeksu Wykroczeń Administracyj-
nych w Ustawie o opanowaniu hała-
su. Chodzi o ustalenie dozwolonych 
form i nasilenia hałasu powodowa-
nego przez naszych czworonożnych 
przyjaciół. Uczynił to po otrzymaniu 
odpowiedniej petycji od jednej oby-
watelki. Najwidoczniej ktoś z inicja-
torów takich zmian ma w sąsiedz-
twie pieska, czy też kotka, które nie 
lubią samotności, czy są po prostu 
zbyt aktywne. Tak czy inaczej wy-
brańcy ludu będą musieli już za nie-
spełna miesiąc głowić się nad tym, 
czy ustawowo ustalić, że  stworze-

nie (najprawdopodobniej pies) może 
bezkarnie (dla gospodarza) wyć czy 
też ujadać nieprzerwanie w ciągu 10 
minut w godzinach od 7.00 do 22.00, 
albo też w ciągu 5 minut od 22.00 
do 7.00. Albo też czynić to z prze-
rwami do 30 minut w ciągu trzech 
godzin. Jak stworzonko przekroczy 
te „limity”, to gospodarz zapłaci od 
20 do 300 euro. W zależności, naj-
prawdopodobniej, czy to będzie mały 
ratlerek czy też potężny rottweiler. 
Żeby udowodnić „przestępstwo” z 
taką dokładnością oskarżyciel mu-
siałby nagrywać czworonoga i po-
święcić tej czynności przynajmniej 
15 godzin. Ciekawe też, czy pies lub 
kot na takie „wykroczenie” może so-
bie pozwolić raz w tygodniu, raz na 
miesiąc, czy też jeden dzień może 

być decydujący? Oczywiście, wła-
ściciele czworonogich wychowan-
ków muszą zadbać o ich komfort i 
spokój sąsiadów, by nie przekształ-
cać życia w bloku w koszmar. Ale 
takie mierzenie szczekania na mi-
nuty, to chyba jednak przesada. Ale 
i ten „rodzynek” nie był szczytem let-
niej pomysłowości obywateli. Oto w 
Szawlach, miejscowe centrum infor-
macji turystycznej ogłosiło program 
imprez w dniu obchodów Zielnej. Na 
plakacie znalazło się „genialne” hasło 
„Paraguk žolės” („Skosztuj trawy”). 
Jakież było zdziwienie reklamują-
cych w ten sposób Zielną urzędni-
ków, gdy się dowiedzieli, że rekla-
ma była odebrana jako… zachęta 
do skosztowania „trawki”, czyli nar-
kotyków. Jak się okazało, „genialni” 

reklamodawcy mieli na myśli np. picie 
ziołowej herbaty, obcowanie z przy-
rodą. To „skosztowanie” było użyte 
jako przenośnia. Ale odbiorcy zdali 
się być mniej romantyczni i bardziej 
nerwowi niż urzędnicy, stawiając 
pytanie: specjalnie się tak wygłupili, 
czy są naprawdę tacy tępi. Jak się 
okazało po wysłuchaniu komenta-
rza pracowniczki centrum – raczej 
to drugie wchodzi w grę. Lato ni-
czym wino uderza do głów… Może 
to i dobrze, że już się wkrótce skoń-
czy, chociaż wszystkich nas wpra-
wiają w rozrzewnienie słowa starej 
piosenki „a mnie jest szkoda lata”. 
Lata, owszem, szkoda, ale jak nam 
takie upalne jeszcze potrwa, to kto 
wie, jakiej reklamy i jakich „dowcip-
nych” ustaw się doczekamy…

FESTYN W CAŁEJ KRASIE ...

11 sierpnia w Miedziukach odbył się Festyn Kultury Polskiej Ziemi Szyrwinckiej „Śpiewaj z nami”, 
organizowany przez Szyrwincki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie. Po raz czternasty 
przeprowadzana impreza zawitała w ciągu ostatnich lat do tych miejscowości, gdzie licznie mieszkają Polacy. 
Prezentacja kultury i folkloru polskiego odbyła się w Borskunach, Jawniunach, Szawlach. Na festynach – 
w ramach hasła „Śpiewaj z nami” swoją twórczość prezentują nie tylko polskie zespoły, ale też litewskie, 
białoruskie… Piosenka i kultura łączą ludzi, którzy na co dzień i od święta są obok siebie, pracują dla swych 
„małych ojczyzn”, pielęgnują tradycje, język ojczysty i spuściznę kulturalną.  
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SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI 
KIERUJEMY POD 
ADRESEM TYCH, KTO NIE 
ŻAŁUJĄC SWEGO CZASU 
PRZYCZYNIŁ SIĘ DO TEGO, 
ABY NASZE TRADYCYJNE 
ŚWIĘTO WYPADŁO JAK 
NAJLEPIEJ. 

NA PIĘKNIE 
UDEKOROWANEJ 
SCENIE 
PRZYJEMNIE SIĘ 
ŚPIEWAŁO, 
TAŃCZYŁO 
I GRAŁO

XIV Festyn Kultury Pol-
skiej Ziemi Szyrwinckiej 
„Śpiewaj z nami”, poświęco-
ny 100-leciu niepodległości 
obu państw: Polski i Litwy od-
był się 11 sierpnia tego roku 
we wsi Miedziuki. Tradycyj-
nie jego organizatorem jest 
Szyrwincki Oddział Rejono-
wy Związku Polaków na Li-
twie wespół z Jawniuńskim 
Towarzystwem Kultury Pol-
skiej. Partnerami organizato-
rów były: Centrum Rzemiosła 
Tradycyjnego w Mejszago-
le oraz asocjacja „Medžiukų 
kraštas”. Centrum na licz-
nych stoiskach zaprezento-
wało wystawę prac twórców. 
Były to obrazy, wyroby jubi-
lerskie, kowalskie, pierniki, 
miód, które można było nabyć 

Śpiewaj z nami! 

za symboliczną cenę. Chętni 
mogli też na miejscu upiec do-
wolne ciastka. 

Asocjacja „Medžiukų kra-
štas” do zorganizowania festy-
nu udostępniła swoje lokum 
oraz terytorium, jej członko-
wie pomagali organizatorom 
swoją pracą. 

Na pięknie udekorowa-
nej scenie (jesteśmy za to 
wdzięczni członkini zespo-
łu „Czerwone Maki” Rena-
cie Kowaluk) przyjemnie się 
śpiewało, tańczyło i grało. Na 
słowa podziękowania zasłużył 
również młody fotograf Ga-
briel Tomaszun, który przed-
stawił interesującą wystawę 
fotografii robionych z lotu 
ptaka (przy pomocy drona) 
pt. „Piękny nasz kraj”. Zosta-
ła ona poświęcona jubileuszo-
wi niepodległości obu naszych 
państw. Niepowtarzalne chwi-
le uchwycone obiektywem, 
oddają piękno ojczystych kra-
jobrazów, co szczególnie im-
ponująco prezentuje się na 
płótnie. 

W festiwalowym kon-
cercie uczestniczyli: zespół 
„Czerwone Maki” z Jawniun, 
chór kościelny z Mejszagoły 
„Moderato”, grupa śpiewa-
cza z Szawel „Ringė”, „Ka-
pela Dworska” z Mejszagoły, 

„Avižonių kapela” z rejonu 
szyrwinckiego, ludowy ze-
spół pieśni i tańca „Wilenka” 
z Wilna (Gimnazjum im. Wł. 
Syrokomli), chór „Ojczyzna” 
z Węgorzewa (Polska) oraz so-
liści: Teresa Radziun, Walde-
mar Dudojt, Silvija Kasparaitė 
oraz Katarzyna Szydłowska.

Festyn zaszczycili swoją 
obecnością honorowi goście. 
Przybyli posłowie na Sejm 
RL z ramienia AWPL-ZCHR 
Rita Tamašunienė (starosta 
frakcji) i Czesław Olszew-

ski, mer rejonu szyrwinckie-
go Živilė Pinskuvienė, radni 
samorządu naszego rejonu 
Rasa Tamošiūnienė i Vidman-
tas Mateika, starostowie Jaw-
niun i Mejszagoły Ramūnas 
Jasevičius i Andrzej Adomaj-
tis, dyrektor Niemenczyńskie-
go Muzeum Etnograficznego 
Algimant Baniewicz, dyrektor 
Centrum Rzemiosła Trady-
cyjnego w Mejszagole Jolanta 
Łapińska, dyrektor Gimna-
zjum im. ks. J. Obrembskie-
go w Mejszagole, prezes koła 
ZPL tego miasteczka Alfreda 
Jankowska. Uczestniczyli w 
święcie prezesi kół i członko-
wie Szyrwinckiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL. Festyn 
tradycyjnie prowadziła Edyta 
Tamošiūnaitė wicemer Wilna, 
wiceprezes ZPL.

Każde święto obok sta-
rań i wkładu pracy organiza-
torów, entuzjazmu artystów 
prezentujących swój reper-
tuar, wymaga też nakładów 
finansowych. Sponsorami 
tegorocznego festynu byli: 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Departament Mniej-
szości Narodowych przy Rzą-
dzie RL, Centrum Kultury w 
Szyrwintach, poseł do Parla-
mentu Europejskiego, prze-
wodniczący AWPL-ZChR 
Waldemar Tomaszewski 
(m.in. dzięki niemu dzieci 
mogły podczas święta bawić 

się na batucie), posłanka na 
Sejm RL Rita Tamašunienė. 

Dziękujemy wszystkim za 
wsparcie moralne i material-
ne. Słowa wdzięczności kie-
rujemy pod adresem tych, kto 
nie żałując swego czasu przy-
czynił się do tego, aby nasze 
tradycyjne święto – Festyn 
Kultury Polskiej Ziemi Szyr-
winckiej „Śpiewaj z nami” – 
wypadło jak najlepiej. 

Pragniemy również podzię-
kować licznie zebranym wi-
dzom, którzy, nawet nie zwa-
żając na rzęsisty deszcz, byli z 
nami i swymi oklaskami wyra-
żali wdzięczność artystom za 
ich talenty, entuzjazm, wesoły, 
serdeczny nastrój, jaki potrafi-
li stworzyć na festynie.

Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

MŁODZIEŻ W TAŃCU BUDZIŁA PODZIW I WZRUSZENIE

DOSTOJNI GOŚCIE WITALI UCZESTNIKÓW FESTYNU
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KAPELA LUDOWA POTRAFI ROZWESELIĆ I ZABAWIĆ

ŚPIEWA CHÓR "MODERATO"
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WIELKĄ 
ATRAKCJĄ, 
SZCZEGÓLNIE DLA 
CHŁOPCÓW, BYŁO 
ZWIEDZANIE 
MUZEUM 
MOTORYZACJI I TECHNIKI 
W OTRĘBUSACH

ZAMEK  
KRÓLEWSKI 
UDAŁO SIĘ NAM 
ZWIEDZIĆ OD 
PRZYSŁOWIOWEGO 
A DO Z

Uczniowie szkółki języka 
polskiego, działającej pod patro-
natem ZG ZPL w Nowych Świę-
cianach, zgodnie twierdzą, że 
wakacje straciłyby wiele ze swe-
go uroku, gdyby nie mieli okazji 
spędzić dziesięciu wspaniałych 
dni na koloniach w Julinku.

Do tej podwarszawskiej miej-
scowości, która jest uznana za 
najlepszy produkt turystyczny 
województwa, uczniowie nie-
dzielnej szkółki (11 osób) już 
po raz kolejny mogli się udać w 
lipcu, korzystając z zaproszenia 
mera rejonu solecznickiego Zdzi-
sława Palewicza (prezesa Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL), który rozumie, jak ważny 
jest dla dzieci bezpośredni kon-
takt z językiem i kulturą polską, 
poznawanie Macierzy.

Tego roku wraz z nami na 
koloniach były dzieci (39) z 
Gimnazjum im. M. Balińskie-
go w Jaszunach pod opieką wi-
cedyrektor gimnazjum Anżeły 
Dailidko oraz Oksany Rympo i 
Lubowi Fiedotowej oraz ucznio-
wie (50) z różnych szkół rejonu 
wileńskiego. 

Tradycyjnie kolonie w Julin-
ku odbywają się na sportowo. 

Więc była jakże atrakcyjna jazda 
konno, zajęcia sportowe i wypra-
wy rowerowe do Puszczy Kam-
pinoskiej. Zadbano też o warsz-
taty twórcze – dzieci uczyły się 
tworzyć filmy rysunkowe. Była 
to wielka frajda – trzy najlepsze 
otrzymały nagrody. Mecze piłki 
nożnej, plażowanie w Sochacze-
wie oraz wieczorne dyskoteki 
były jakże miłym i sprzyjającym 
zawieraniu znajomości spędza-
niem czasu wolnego. Warto tu 
dodać, że uczniowie z Jaszun i 
z naszej szkółki bardzo się za-
przyjaźnili i już mieli wspólne 
spotkanie w Wilnie – spędzili 
razem jedną z niedziel.

Wiele emocji i zaciekawie-
nia było podczas gry-konkursu 
„Historia Leszna”, kiedy mu-
sieliśmy przejść trasą z jedne-
go punktu do drugiego według 
mapki i po wykonaniu określo-
nych czynności.

Wakacyjny dziesięciodnio-
wy turnus był szczelnie wypeł-
niony. Poza już wymienionymi 
atrakcjami mieliśmy wspaniałe 
wycieczki. W Warszawie, któ-
rą odwiedziliśmy dwukrotnie, 
zwiedzaliśmy Muzeum Naro-
dowe i Muzeum Historii Ży-
dów Polskich – jakże nowocze-
sne i interesujące, opowiadające 
o historii życia ludzi tej naro-
dowości na ziemiach polskich. 
Zarówno w jednej jak i drugiej 
placówce dzieci i młodzież są 
dzieleni na grupy i zwiedzanie 
jest dostosowane do wieku od-
biorców. 

Możemy też się pochwalić 
tym, że Zamek Królewski uda-
ło się nam zwiedzić od przysło-
wiowego A do Z – od tajemni-
czych podziemi do wspaniałych 
komnat.

Piękne chwile przeżyliśmy 
w Żelazowej Woli, gdzie czeka-
ło nas spotkanie z historią życia 
i muzyką wielkiego Fryderyka 
Chopina. Z kolei w Niepoka-
lanowie mogliśmy poznać dro-
gę życia św. ojca Maksymiliana 
Kolbego. Ciekawostką tej miej-
scowości okazała się jednostka 
straży pożarnej – strażakami są 
tu zakonnicy. Mogliśmy zapo-
znać się z tą jednostką i urzą-
dzeniami. M.in. znajduje się tu 
pojazd, którym jeździł św. Jan 
Paweł II kiedy odwiedzał Polskę.

Wielką atrakcją, szczególnie 
dla chłopców, było zwiedzanie 
Muzeum Motoryzacji i Techniki 
w Otrębusach. 

Prawdziwie się wyszaleć 
dzieci mogły w Błoniu – w Par-
ku Bajka. Były tam przeróż-
ne atrakcje w postaci fontann, 
huśtawek, górek… – prawdzi-
wa bajka. 

Czekało też na nas spotkanie 
z przedstawicielami gmin, któ-
re ufundowały dzieciom z Wi-
leńszczyzny te kolonie. Nasza 
grupa miała spotkanie ze staro-
stą powiatu warszawskiego za-
chodniego Janem Żychlińskim.

Serdeczność opiekunów, 
dobre warunki mieszkaniowe, 
smaczne jedzenie dopełniły ob-
razek wspaniałych wakacji w Ju-
linku. Dziękujemy wszystkim, 
kto o nie się zatroszczył.

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka szkółki  

języka polskiego  
w Nowych Święcianach

Atrakcyjne kolonie w Julinku

Uczniowie sobotniej szkółki języka polskiego, 
działającej pod patronatem ZG ZPL w 
Nowych Święcianach wraz z rodzicami i 
nauczycielką, serdecznie dziękują merowi 
rejonu solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi 
za okazywaną od lat troskę o to, by dzieci z 
Nowych Święcian, uczące się języka polskiego, 
mogły mieć kolonie w Polsce. Jesteśmy Panu 
wdzięczni za zrozumienie potrzeby żywego 
kontaktu z językiem polskim, polską kulturą, 
poznawania Macierzy i rówieśników – Polaków. 
Kierując słowa wdzięczności pod Pana i osób 
pomagających nam w załatwianiu spraw 
organizacyjnych adresem, życzymy wielu łask 
Bożych i wszelkiej pomyślności w prowadzonej 
przez Państwa działalności.

UCZESTNICY KOLONII W PEŁNYM SKŁADZIE

UCZNIOWIE Z NOWYCH ŚWIĘCIAN W JEDNOSTCE STRAŻY POŻARNEJ W NIEPOKALANOWIE
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„Gdyby Piłsudskiemu nie 
udało się powstrzymać triumfal-
nego pochodu Armii Czerwonej 
w wyniku bitwy pod Warszawą, 
nastąpiłby nie tylko niebezpiecz-
ny zwrot w dziejach chrześcijań-
stwa, ale zostałoby zagrożone 
samo istnienie zachodniej cywi-
lizacji. Bitwa pod Tours urato-
wała naszych przodków przed 
jarzmem Koranu, jest rzeczą 
prawdopodobną, że bitwa pod 
Warszawą uratowała Europę 
Środową, a także część Europy 
Zachodniej przed o wiele groź-
niejszym niebezpieczeństwem: 
fanatyczną tyranią sowiecką 
(…) Jest rzeczą pewną, że zwy-
cięstwo odniesione pod murami 
Warszawy w 1920 r. we wpły-
wie swym na europejską cywili-
zację nie mniej było żywotne od 
tamtych historycznych zmagań, 
kiedy to Polska dawnych lat gra-
ła rolę przedmurza Zachodu” – 
tak pisał o Bitwie Warszawskiej 
bardzo życzliwy Polakom lord 
Edgar d’Abernon, ówczesny am-
basador Wielkiej Brytanii w Ber-
linie, bezpośredni świadek bitwy 
jako członek specjalnej misji bry-
tyjsko-francuskiej w Warszawie. 

Jak piszą historycy, do kry-
teriów oceniających znaczenie 
Bitwy Warszawskiej jako decy-
dującej o losach świata należy 
zaliczyć jeszcze charakterysty-
kę obu państw walczących. Oto 
Polska w newralgicznym miej-
scu, w środku Europy odzyskała 
półtora roku wcześniej niepod-
ległość. Polska – z tradycyjnym 
dla Polaków poczuciem wol-
ności. Polska – z historycznym 
hasłem: Bóg – Honor – Ojczy-
zna oraz żołnierskim bohater-
stwem i determinacją przele-
wania krwi „za wolność naszą 
i waszą”. I Rosja – nazywana w 
XVIII i XIX wieku „żandarmem 
Europy” albo „kozackim impe-
rium”. Celem imperium Rosji 
były zawsze podboje. Bolszewi-
cy zmodernizowali carską dok-
trynę, dodając komunistyczno-
-rewolucyjną ideologię. 

Armia Czerwona pewna już 
była pokonania Polaków, zdoby-
cia Warszawy oraz dalszego mar-
szu na Berlin, Paryż i inne stolice 
Europy, według strategicznych 
planów podboju i dyrektyw rzą-
du Rosji sowieckiej. Czy Euro-
pa w całości to rozumiała. Dale-
ce nie. Czołowi politycy Francji, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec i in-
nych państw nie zdawali sobie 
sprawy z zagrożenia, jakim by-
łaby dla całej Europy klęska Pol-
ski. Europejscy politycy mieli 
całkiem błędne, infantylne spoj-
rzenie na Moskwę. 

Wspomniany już lord d’A-
bernon odnotował w swym 
dzienniku: „Pośród błędnych 
zapatrywań zachodnich mo-
carstw najniebezpieczniejszym 
było mniemanie, że istnieje 
możliwość zawarcia pokoju z 
Sowietami. W komunizujących 
ośrodkach Europy, początkowe 
powodzenie bolszewików wy-
wołało w pierwszych dniach 
sierpnia ogromne podniecenie. 
Mało kto wątpił, że Warszawa 
nie upadnie już przed upływem 
połowy miesiąca i że zwycięstwo 
to będzie tylko przygrywką do 
triumfu bolszewizmu w Pradze 
i Berlinie. Zarówno we Francji 
jak i w Anglii socjalistyczne par-
tie zaprotestowały gwałtownie 
przeciwko udzielaniu Polakom 
najmniejszej choćby pomocy w 
obronie ich kraju, tak przez wy-
syłanie wojska, jak i przez in-
nego rodzaju zasiłki. Robotnicy 
europejskich państw zdradza-
ją wyraźne tendencje komuni-
styczne i mogą wstrzymać do-
stawę amunicji do Polski nawet 
w przypadku, gdyby władze rzą-
dowe wyraziły na to zgodę. Nie 
można sobie nawet wyobrazić, 
do jakiego stopnia opanowali 
bolszewicy klasy pracujące Eu-
ropy”.

Hasła „Ręce precz od Rosji” 
dawało się słyszeć w europej-
skich stolicach, odbywało się to 
nie bez aktywnego udziału szpie-
gów sowieckich i tajnych emisa-

riuszy. A sowiecka propaganda 
szykując się do bitwy nawet nie 
kryła strategicznego celu: „Na-
przód na Zachód – przez trupa 
Polski do serca Europy!”. Społe-
czeństwa zachodnie karmione 
propagandową, utopijną wizją 
wszechstronnego rozwoju czło-
wieka w normalnym ustroju ata-
kowały z pasją Polskę i jej Naczel-
nika za imperializm skierowany 
przeciwko „miłującemu pokój 
pierwszemu w świecie krajowi 
robotników i chłopów”.

A Rosja szykowała się aktyw-
nie. 10 marca 1920 roku na na-
radzie z dowództwem Frontu 
Zachodniego w Smoleńsku na-
czelny dowódca Armii Czerwo-
nej Siergiej Kamieniew poinfor-
mował o przyjęciu do realizacji 
planu generalnej ofensywy prze-
ciwko Polsce. Według niego, 
Front Zachodni miał posuwać 
się po osi Smoleńsk – Warsza-
wa, rozpoczynając swoje dzia-
łania przed końcem kwietnia 
1920 roku.

5 maja 1920 roku Lew Trocki 
– drugi obok Lenina przywódca 
Rosji i naczelny komisarz Armii 
Czerwonej – na tajnym posiedze-
niu rządu rosyjskiego na Krem-

lu nakreślił szczegółowo plan 
agresji Rosji na państwa Euro-
py. Agresję tę nazywał rewolucją, 
która „dąży na spotkanie euro-
pejskiego proletariatu, który wie, 
że może ono nastąpić tylko nad 
trupem białogwardyjskiej Polski, 
w wolnej, Robotniczo-Włościań-
skiej Polsce”. Było to kontynu-
owanie linii wyznaczonej jesz-
cze w końcu listopada 1918 roku 
przez Lenina zatopienia bagne-
tu Armii Czerwonej w Europie i 
jego współbojownika Józefa Sta-
lina, który nazwał wtedy odro-
dzoną Polskę „polskim przepie-
rzeniem między Rosją a Europą”, 
które należy zniszczyć, bowiem 
oddziela ono rewolucję rosyjską 
od europejskiej. 

Marszałek Józef Piłsudski – 
wielki strateg i wizjoner – rozu-
miał zagrożenie stwarzane przez 
państwo totalitarne. Nie miał 
żadnych złudzeń co do jego ce-
lów. Odrodzona Polska stanęła 
do walki na śmierć i życie prze-
ciwko bolszewickiej Rosji. Mar-
szałek wiedział z kim ma do czy-
nienia. Długoletnia działalność 
w ruchu socjalistycznym zaowo-
cowała znakomitym rozezna-
niem istoty komunizmu. Wie-
dział, że bolszewickie dążenia 
klasowe splatają się z tradycyj-
nym nacjonalizmem rosyjskim, 
co czyniło ów ogromny kraj wy-
jątkowo niebezpiecznym prze-
ciwnikiem. Rozumiał to, czego 
nie pojmowali inni politycy pol-
scy, że największym zagrożeniem 
dla Rzeczypospolitej jest bolsze-
wicka Rosja i to, co ignorowali 
politycy zachodnioeuropejscy, że 
największe zagrożenie dla Euro-
py w latach dwudziestych stano-
wił komunizm sowiecki. 

Bolszewicka Rosja szermo-
wała wówczas chwytliwymi ha-
słami pokoju i sprawiedliwości 
społecznej, nowego ładu spo-
łeczno-ekonomicznego, uzy-
skując poklask wielu szarych 
obywateli państw i niektórych 
polityków Europy Zachodniej. 
Nie zdawali oni sobie sprawy z 
zagrożenia sowieckiego i rewo-
lucji komunistycznej, którą Mo-
skwa chciała przynieść Europie 
na bagnetach żołnierzy Armii 

Czerwonej.
W sierpniu 1920 roku szy-

kowała się bitwa na ogromnej 
przestrzeni. Front liczył od 
650 do 800 kilometrów długo-
ści. Rozciągał się od Zaleszczyk 
i Czortkowa, przez Lwów, Za-
mość, Dęblin, Warszawę, Płock, 
Włocławek, Toruń, Grudziądz. 
W bitwie brali udział wybitni 
wodzowie, dowódcy oraz poli-
tycy. Po polskiej stronie byli to 
m.in. Józef Piłsudski, Włady-
sław Sikorski, Kazimierz Sosn-
kowski, Walery Sławek, Józef 
Beck, Lucjan Żeligowski, Tade-
usz Bór-Komorowski, Edward 
Rydz-Śmigły, Tadeusz Rozwa-
dowski, Józef Haller, Stanisław 
Haller, Tadeusz Kutrzeba, Le-
opold Okulicki, Stanisław Ma-
czek. (Wielu z nich kontynu-
owało chlubne karty polskiego 
oręża podczas II wojny świato-
wej na wszystkich frontach).

Po stronie sowieckiej w woj-
nę zaangażowani byli m.in. 
Włodzimierz Lenin, Józef Sta-
lin, Feliks Dzierżyński, Michaił 
Kalinin, Lew Trocki; marszałko-
wie Armii Czerwonej: Tucha-
czewski, Jegorow, Woroszyłow, 
Budionnyj, Timoszenko, Czuj-
kow, Szaposznikow, Żukow. 
(Wielu z nich podległo repre-
sjom – czystce w wojsku w końcu 
lat 30., niektórzy walczyli pod-
czas II wojny światowej i jeszcze 
raz wkraczali na ziemie polskie, 
jako walczący z Niemcami faszy-
stowskimi). 

Na linii frontu starły się ze 
sobą nie tylko Wojsko Polskie i 
Armia Czerwona – było to star-
cie dwóch fundamentalnych 
idei – polskiego patriotyzmu 
oraz komunistycznego inter-
nacjonalizmu. Starcie cywiliza-
cji zachodniej, europejskiej oraz 
rosyjsko-azjatyckiej. W Armii 
Czerwonej służyły tysiące byłych 
carskich wojskowych, oficerów, 
generałów, którzy jeszcze kil-
ka lat wcześniej byli zaborcami 
Polski i teraz pod bolszewicko-
-komunistycznymi hasłami szli 
ponownie zdobywać te ziemie. 

Do Wojska Polskiego zacią-
gały się latem 1920 roku tysią-
ce ochotników, którzy nigdy 
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wcześniej nie mieli w rękach 
karabinu. Przewadze sowieckiej 
przeciwstawiali swój heroizm. 
Dotyczyło to szczególnie cywi-
lów, a nawet kobiet i dzieci, tak-
że kapelanów, których symbo-
lem stała się bohaterska śmierć 
księdza Ignacego Skorupki. 

7 lipca 1920 roku, gdy Armia 
Sowiecka szła już przez ziemie 
polskie na Zachód, prymas Pol-
ski, kardynał Edmund Dalbor i 
episkopat zwrócili się do papie-
ża Benedykta XV. W swym liście 
pisali: „Ojcze Święty! Ojczyzna 
nasza od dwóch lat walczy z wro-
giem Krzyża Chrystusowego, z 
bolszewikami. Odradzająca się 
Polska, wyczerpana czteroletni-
mi zmaganiami się ościennych 
państw na jej ziemiach, wynisz-
czona obecną wojną, zdobywa się 
na ostateczny wysiłek. Jeżeli Pol-
ska ulegnie nawale bolszewickiej, 
klęska grozi całemu światu, nowy 
potop ją zaleje, potop mordów, 
nienawiści, pożogi, bezczeszcze-
nia Krzyża”.  

Zwrócili się też za pośred-
nictwem papieża z przesłaniem 
do biskupów wszystkich państw 
świata. Chodziło w nim nie tylko 
o pomoc, biskupi okazywali, że 
walka Polski jest walką w obro-
nie chrześcijańskiej cywilizacji, 
że obrona Polski jest zarazem 
obroną całej Europy: „Polska w 
pochodzie bolszewizmu na świat 
jest już ostatnią dla niego barie-
rą i gdyby się ta załamała, rozleje 
się on po świecie falami zniszcze-
nia. I jakżeż straszliwa jest ta fala, 
która dziś światu zagraża. W ta-
kiej to chwili podnosimy głos do 
was, bracia nasi czcigodni i jak-
żebyśmy to pragnęli, aby echem 
rozszedł się po świecie. Bo nie my 
sami dziś zagrożeni jesteśmy. Dla 
wroga, który nas zwalcza, nie jest 
bynajmniej Polska ostatnią przy-
stanią dla jego trofeów, lecz jest 
mu raczej etapem tylko i pomo-
stem do zdobycia świata. I nie jest 
bynajmniej za śmiałe to słowo, 
które tu rzucamy o zdobywaniu 
świata. Kto wie, jak bolszewizm 
siecią agitacji, niby pająk, oplą-
tał najdalej nawet leżące od Ro-
sji narody; kto wie, jak związek 
międzynarodowy, rozszerzony 
po świecie, jest jego rządem wła-
ściwym, kto zna ich metody, ich 
hasła i cele, ten zrozumie i oceni 
doniosłość i ścisłość użytego przez 
nas wyrażenia. Bolszewizm idzie 
istotnie na podbój świata.

Podnosząc dziś głos za Pol-
ską, podnosimy go na świat cały. 
Gdy mówimy o nas, mówimy za-
razem o Was najczęściej: bracia. 

I w ogóle mówimy o Europie, 
i o dzisiejszym świecie. Bo gdyby 
świat chciał być nawet obojętnym 
na losy Kościoła, nadprzyrodzo-
nego życia i chrześcijańskiego du-
cha, to jeszcze i wtedy nie będzie 
przecie obojętny na zniszczenie, 
zagrażające jego kulturze własnej, 
jaką z chrystianizmu wyniósł. Oto 
Europa zaczyna się skłaniać do 
stóp swojego nieprzejednanego 
wroga. Gdy do niedawna odrzu-
cała wszelkie z nim układy, gdy 

go jak miejsca dotknięte zarazą 
izolowała, to dziś przemyśla sama 
o tym, na jakiej by drodze uznać 
prawa obywatelskie bolszewików 
pośród narodów. Gdy dotychczas 
piętnowała jego ducha jako zgub-
ny zaczyn świata, to dziś woła, 
iż dla zboża i handlu należy roz-
grzeszyć sumienie z nadmiernej 
rzekomo jego wrażliwości. Kie-
dy narody nie żałowały pieniędzy 
ni ofiar na ujarzmienie bolszewi-
ków, to dziś uzuchwaliły bolsze-
wizm do tyle, że poważa się on 
państwom potężnym sam zaofia-
rować swe złoto.

Gdy słały narody tak niedaw-
no wojska i amunicję na poko-
nanie bolszewizmu, to dziś zim-
nym zdają się patrzeć okiem, jak 
w krwawych zapasach pławi się 
Polska, a nieraz odnosi się wra-
żenie, jak gdyby państwa nie-
które, miast odgradzać zarazę 
wschodu przez Polskę jak najsil-
niejszą, rade by ją jednak raczej 
widzieć małą i słabą. Nie na to 
przytaczamy te szczegóły, aby-
śmy wchodzić zmyślali w dzie-
dzinę polityczną. Rejestrujemy 
je tylko jako objawy realne mo-
ralnej odmiany Europy i świata. 
Doprawdy, Europa sprzed kil-
ku miesięcy, a Europa dzisiej-
sza, jakże są sobie niepodobne. 
I tamta, w głoszonych przez sie-
bie zasadach, sędzią się staje Eu-
ropy obecnej”.

Papież Benedykt XV 5 sierp-
nia 1920 roku nakazał modły 
wszystkim biskupom świata ka-
tolickiego „O zmiłowanie Boga 
nad nieszczęsną Polską”. Papież 
podkreślał, że niebezpieczeństwo 
zawisło nad całą Europą i nawią-
zał do swego przesłania z listo-
pada 1918 roku: „Historia zapi-
sała złotymi zgłoskami zasługi 
Polski względem religii chrześci-
jańskiej i europejskiej cywilizacji; 
atoli – niestety – musiała także 
zapisać, jak Europa za to niego-
dziwie jej odpłaciła. Przemocą bo-
wiem odebrawszy Polsce osobo-
wość polityczną, usiłowano nadto 
w niektórych częściach wydrzeć 
jej katolicką wiarę i narodowość. 
Aliści z podziwu godnym uporem 
umieli Polacy utrzymać jedno i 
drugie – obecnie zaś, przetrwaw-
szy prześladowania dłuższe niż 
wiek cały, Polska zawsze wierna 
(Polonia semper fidelis) okazuje 
większą żywotność niż kiedykol-
wiek (…)”.

Jak wykazały fakty histo-
ryczne, kolejnej zmowy i zdrady, 
pomimo ofiarnej walki, apelów 
i wierności ideałom wolności, 
braterstwa broni, Polacy do-
świadczyć mieli po niespełna 
dwóch dziesięcioleciach. To po-
łożenie geograficzne w newral-
gicznym miejscu, gdzie cywili-
zacyjnie ze Wschodem spotyka 
się Zachód wymaga od Polski 
ciągłego pełnienia misji obroń-
cy wiary i ideałów.

Cdn. 

Opracowała 
Janina Lisiewicz 

W ubiegłą sobotę, 11 sierp-
nia, uroczystości upamiętnienia 
ofiar zbrodni NKWD na Pola-
kach dokonanych w latach 1937-
1938 w okresie tzw. „wielkiego 
terroru” w ZSRR, odbyły się w 
Warszawie przed pomnikiem 
Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie (przy ul. Muranow-
skiej). Została tu odsłonięta ta-
blica pamiątkowa w kształcie 
podkładu kolejowego, złożono 
kwiaty i odmówiono modlitwę.

Podczas uroczystości został 
odczytany list prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, wystosowany w związku 
z 81. rocznicą rozpoczęcia tzw. 
„operacji polskiej” NKWD w la-
tach 1937-1938. W nim prezy-
dent m.in. napisał: „(…) Świat 
pamięta tamte wydarzenia jako 
czas stalinowskiego „wielkie-
go terroru”, ale dla nas była to 
przede wszystkim czystka etnicz-
na, masowy mord na własnych 
obywatelach, którzy zginęli tyl-
ko dlatego, że byli Polakami. To 
straszliwy przejaw nienawiści i 
bestialstwa, jakiego doświadczył 
w tamtych czasach nasz naród. 

Gdy w odrodzonej Rzeczpo-
spolitej przedstawiciele różnych 
narodowości tworzyli wspól-
nie wolne państwo, za naszą 
wschodnią granicą Stalin i jego 
poplecznicy uznali, że niektó-
re narodowości są elementem 
niechcianym, wrogim i – jak to 
określano – niepewnym ideolo-
gicznie. Polacy znaleźli się na 
początku tej listy, a powodów 
ku temu można się tylko domy-
ślać. Czyż nie walczono z nami 
od dawna w nadziei, że polski 
język, polska kultura i polski 
duch znikną z powierzchni zie-
mi? Czyż nie usiłowano nas wy-
narodowić i poniżyć? Czy przez 
sto dwadzieścia trzy lata zaborów 
nie próbowano nas rusyfikować? 
Wszystko to zdało się na nic. Na-
ród polski przetrwał, a Polska nie 
tylko odrodziła się jako silne, no-
woczesne i demokratyczne pań-
stwo w sercu Europy, ale także 
stawiła czoła bolszewickiej na-
wale w roku 1920. 

Czy naszą winą było dążenie 
do wolności? Czy dlatego posta-
nowiono zgładzić naszych roda-
ków, że chcieli być obywatela-
mi, a nie poddanymi? Jedno jest 
pewne: nic nie usprawiedliwia 
zbrodni ludobójstwa, a państwo, 
które występuje przeciwko swo-
im obywatelom, zabijając ich i 
odzierając z wszelkich praw, nie 
może liczyć na uznanie i szacu-
nek. 

Dlatego właśnie tak wielkim 
dobrem jest dla nas suwerenna 
Ojczyzna. Musimy sobie o tym 
stale przypominać, zwłaszcza 
w roku stulecia odzyskania nie-
podległości. Wolna Polska to 
przede wszystkim państwo sta-
jące w obronie wszystkich swo-
ich obywateli, wspierające ich w 
codziennej egzystencji i upomi-

nające się o ich prawa wszędzie 
tam, gdzie aktualnie przebywa-
ją. Ofiarom „operacji polskiej” 
nie dane było zaznać przywile-
ju mieszkania w granicach Rze-
czypospolitej. Chociaż byli Po-
lakami, los sprawił, że znaleźli 
się na terytorium państwa, które 
w imię komunistycznej ideolo-
gii traktowało swoich obywateli 
nie jak ludzi, ale jak zasoby, któ-
rymi można swobodnie dyspo-
nować, którym w każdej chwili 
można odebrać życie i których 
można w dowolny sposób prze-
siedlać, nie zapewniając im choć-
by podstawowych środków do 
przetrwania.

Dziś wydobywamy z cienia tę 
największą przedwojenną zbrod-
nię przeciwko ludzkości, po raz 
drugi czcząc jej ofiary w czasie 
uroczystości państwowej. Jeste-
śmy im winni pamięć. Tym zaś, 
którzy przeżyli oraz ich dzie-
ciom, tworzącym dziś polską 
społeczność w Kazachstanie i w 
innych zakątkach byłego ZSRR, 
pomoc i wsparcie. Oby ich ofia-
ra nigdy nie została puszczona w 
niepamięć, a ich tragiczny los był 
dla nas przypomnieniem, że pol-
skość niejednokrotnie w dziejach 
bywała okupiona cierpieniem i 
krwią. Cześć ich pamięci!”.

„Operacja polska” NKWD 
została zapoczątkowana z roz-
kazu ludowego komisarza spraw 
wewnętrznych ZSRR Niko-
łaja Jeżowa na mocy rozkazu  
nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 
roku. Mieli jej podlegać ci, któ-
rym stawiano zarzut przynależ-
ności do Polskiej Organizacji 
Wojskowej, wszyscy jeńcy wo-
jenni po wojnie polsko-bolsze-
wickiej znajdujący się w ZSRR, 
wszyscy emigranci z Polski, 
uchodźcy polityczni z Polski – 
członkowie KPP, członkowie i za-
łożyciele PPS oraz innych partii 
niekomunistycznych, działacze 
narodowej mniejszości polskiej 
w ZSRR, a także duchowień-
stwo katolickie, które zostało 
przeznaczone do całkowitej li-
kwidacji (spośród 470 duchow-
nych pozostało zaledwie 10 ka-
płanów oraz dwa czynne kościoły 
w Moskwie i Leningradzie).

Na podstawie kolejnego roz-
kazu o nr. 00486 z 15 sierpnia 
1937 roku represjom poddano 
również żony i dzieci „zdrajców 
Ojczyzny”. 

Operacja została przeprowa-
dzona na terenie ZSRR w latach 
1937-1938, poddano represjom 
139835 osób, z których zamor-
dowano nie mniej niż 111091 
aresztowanych, zaś 28744 skaza-
no na łagry. Wyroki wykonywa-
no natychmiast w Kuropatach na 
Białorusi, w Bykowni pod Kijo-
wem. Berdyczów i Winnica stały 
się również miejscem mordów na 
Polakach. Ponadto Polaków de-
portowano z zachodnich Ukra-
ińskiej SRR i Białoruskiej SRR – 
terenów dawnej RP, na wschód 

od granicy państwowej II RP, 
ustalonej w 1921 roku na mocy 
Traktatu Ryskiego, m.in. do Ka-
zachstanu, na Syberię, do Azji 
Środkowej. Deportacje dotknęły 
ponad 100 tys. osób. 

„Operacja polska” była jedną 
z realizowanych w ramach „wiel-
kiego terroru”, którego ofiary 
w latach 1936-1938 wyniosły 
około 8 mln obywateli ZSRR 
różnych narodowości. Była to 
operacja dotycząca zbiorowo 
największej liczby członków 
konkretnej narodowości. Ak-
cja objęła Polaków bez względu 
na przynależność klasowo-spo-
łeczną, orientację polityczną. Jak 
podają źródła badań, m.in. na-
ukowców z Harwardu, w czasie 
„wielkiego terroru” Polak miał 
31 razy „większą szansę” być 
rozstrzelanym niż przedstawi-
ciel innej narodowości. Polaków 
zabijano tylko dlatego, że byli 
Polakami. Nienawiść do Polski i 
Polaków była głęboko zakorze-
niona wśród ówczesnych władz 
struktur represyjnych i rządzą-
cych. O przebiegu ekstermina-
cji Polaków szef NKWD Jeżow 
na bieżąco informował Stalina. 
Są znane jego słowa, świadczą-
ce o nieprzejednanej wrogości 
do Polaków: „Wykopujcie da-
lej i usuwajcie ten polski brud”. 
Przywódcy ZSRR nie mogli Pol-
sce darować poniesionej porażki 
w wojnie polsko-bolszewickiej.

Sejm RP w lipcu 2009 roku 
i sierpniu 2012 przyjmował 
uchwały upamiętniające ofiary 
operacji polskiej NKWD. Z ich 
treści wynika, że eksterminacja 
dokonana na Polakach w ZSRR 
jest ludobójstwem. Mimo tak 
olbrzymiej skali zbrodni „ope-
racja polska” NKWD do dziś 
nie zaistniała, jak podaje In-
stytut Pamięci Narodowej, w 
masowej wyobraźni. Działania 
podjęte przez IPN mają za za-
danie zmienić ten stan rzeczy i 
przyczynić się do przywrócenia 
tej masowej zbrodni na polskim 
narodzie należytego miejsca w 
świadomości i pamięci społecz-
nej. Prezes IPN dr Jarosław Sza-
rek powiedział m.in.: „Jesteśmy 
winni to naszym przodkom, 
którzy stali się ofiarami sowiec-
kiego ludobójstwa w końcu lat 
30. XX wieku. Nie mają nawet 
grobów, a jedynym śladem po 
nich są coraz szerzej odkrywa-
ne dokumenty, w beznamiętny 
sposób odnotowujące wyroki, 
które zapadały w kilka minut: 
„rozstrzelać, osobisty majątek 
skonfiskować”. Należy tu do-
dać, że kierowniczych funkcjo-
nariuszy NKWD, innych orga-
nów wykonawczych mordów 
na Polakach też dosięgła fala 
„wielkiego terroru” – zosta-
li wymordowani przez swoich 
następców.    

Opracowała  
Janina Lisiewicz

Ofiary sowieckiego ludobójstwa
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„O Wileńszczyźnie śpie-
wamy, wielkich Polaków nam 
dała…” – tak śpiewają zespo-
ły z całej Wileńszczyzny o lu-
dziach, którzy swoją pracą, ta-
lentem, wielkością ducha na 
to miano zasłużyli. 

Członkowie zespołu „Se-

Wizyta w gościnnym muzeum

niorzy”, działającego przy 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie, 26 lipca, w dniu imienin 
Anny, udali się z wizytą do 
Taboryszek. Tego dnia od-
wiedziliśmy grób pani Anny 
Krepsztul – złożyliśmy kwia-
ty, zapaliliśmy znicze, pomo-

dliliśmy się i zaśpiewaliśmy jej 
ulubioną pieśń „Piosenka na 
dobranoc”. 

Następnie udaliśmy się na 
uroczystość do muzeum ma-
larki na zaproszenie jej sio-
stry, obecnego jego kustosza 
Danuty Krepsztul-Mołocz-

ko. Wszystko nam sprzyja-
ło: piękna pogoda, wspania-
ła przyroda, dobry nastrój i 
cudowni ludzie. Jakże było 
miło się spotkać ze starymi 
znajomymi, a nasze spotka-
nie sprzed ćwierćwiecza sta-
nęło przed oczyma i wydawa-
ło się, że odbyło się wczoraj. 
Do Taboryszek przybyła była 
wieloletnia kierownik zespo-
łów ludowych Zofia Więckie-
wicz z Ejszyszek, były dyrek-
tor szkoły Bohdan Komolubio, 
z którym uczyłem się w szkole 
pedagogicznej w latach 1957-
1959 oraz inni koledzy.

Z uwagą wysłuchaliśmy 
opowiadania pani Danuty o 
życiu i twórczości śp. Anny 
Krepsztul, obejrzeliśmy jej 
piękne obrazy, które niosą pa-
mięć o niej, o tym, jak czło-
wiek o tak niełatwym losie po-
trafił dostrzegać piękno tego 
świata, otaczającej przyrody, 
nieść wiarę i nadzieję. Nie na 
próżno we wspomnianej już 
piosence o Wileńszczyźnie są 
takie oto słowa: „Lubimy wier-
sze Miłosza i Anny Krepsztul 
obrazy…”. Tak została wyra-
żona wdzięczność tym, co po-
zostawili po sobie tak wiele 
piękna… Nasz zespół „Senio-
rzy” wystąpił z programem pa-
triotycznym. Swój popis roz-

poczęliśmy „Pieśnią seniora”, 
a kończyliśmy słowami „…a 
Wileńszczyzna – to my”.

Po koncercie pani Danu-
ta zaprosiła nas na pyszny 
poczęstunek. Przy herbacie 
znów śpiewaliśmy wszystkim 
znane piosenki, wspominali-
śmy lata studenckie i to, jak 
się układało nam życie w cią-
gu minionych… 60 lat. Cie-
szyliśmy się z tego spotka-
nia, możliwości bycia ze sobą 
i z pięknem tworzonym przez 
niezwykłą kobietę o jakże sil-
nej woli i nieprzeciętnym ta-
lencie. Obiecaliśmy sobie, że 
koniecznie jeszcze się spotka-
my…

Wyrażamy swoje podzię-
kowanie wszystkim ludziom 
z Taboryszek za troskę o ten 
zakątek, za miłość do tej zie-
mi, która potrafiła wydać i 
ukształtować taką osobowość 
jaką była śp. Anna Krepsztul. 
Szczególne wyrazy podzięko-
wania kierujemy pod adresem 
pani Danuty Mołoczko: dzię-
kujemy za zaproszenie, za cie-
płe przyjęcie i miłe chwile spę-
dzone razem.

Hieronim Czernis,
kierownik zespołu  

„Seniorzy”

Departament Statystyki 
opublikował dane na temat 
poziomu ubóstwa na Litwie. 
Wynika z nich, że ma ona 
największy w Europie pro-
cent ludności znajdującej się 
poza granicą ubóstwa – 22,9 
proc., czyli 650 tysięcy osób. 
(Średnia krajów UE wynosi 
16 proc.). Litwa wyprzedza 
też kraje bałtyckie: w Esto-
nii jest to 21 proc., a na Ło-
twie – 22,1.

W 2017 roku granicą ubó-
stwa dla samotnej osoby były 
dochody mniejsze niż 307 
euro, zaś dla rodziny składa-
jącej się z czterech osób (obo-
je rodziców plus dwójka dzie-
ci do lat 14) – 644 euro. Takie 
kryteria oceny „zamożności” 
odkryły fakt, że za granicą 
ubóstwa okazała się pokaźna 
grupa emerytów – 36,7 proc., 
bowiem tzw. „średnia eme-
rytura” wynosi 255,3 euro. 
To oni najwyraźniej „psu-
ją” statystykę w grupie ludzi 
powyżej 65 roku życia, gdzie 
procent „ubogich” wynosi 
33,4 proc. W ciągu roku ten 
wskaźnik zwiększył się o 5,7 
punktu procentowego.

Poza granicą ubóstwa jest 
też większy od średniej krajo-
wej procent dzieci w wieku do 
18 lat. Stanowi on 25,7 proc. 
I jedynie ludność w przedzia-
le wiekowym od 18 do 64 lat 
zmniejszyła swój stopień za-
grożenia bycia na margine-

sie – wynosi on 18,8 proc. 
i mało się różni od średniej 
europejskiej. Jest to skutek 
zwiększenia gaż, minimalne-
go wynagrodzenia i spadku 
bezrobocia. 

Badając stan dochodów 
w mieście i na wsi, wyraźnie 
widać, że mieszczanie mają 
większą szansę na zdobycie 
godnych zarobków. Tu poni-
żej granicy ubóstwa jest 17,3 
proc. mieszkańców. Chociaż i 
ta „średnia”, jak i każda inna, 
może mylić. Otóż lepszego 
życia nie gwarantują małe 
miasteczka, w których pro-
cent ten wzrasta do 26,1, zaś 
w pięciu największych (Wil-
no, Kowno, Kłajpeda, Szawle, 
Poniewież) wynosi zaledwie 
11,7 proc.

Jednak średnia miejska 
wielkość biedności jest prak-
tycznie dwukrotnie mniejsza 
niż na wsi. Tu ten wskaźnik 
sięga 34,4 proc. Chociaż cie-
kawym może wydać się to, że 
w miastach procent ten wy-
rósł w porównaniu do po-
przedniego roku, czyli 2016, 
o 1,7 proc., zaś na wsi spadł, 
prawda, zaledwie o 0,4 proc.

Jak się okazało, wpływ na 
ustawienie się pod, czy też 
nad kreską ubóstwa ma to, czy 
w gospodarstwie domowym 
są dzieci. Tam gdzie są, pod 
kreską jest 21,2 proc. (zwięk-
szył się zaledwie o 0,2 proc.) 
rodzin, zaś w grupie gospo-

Biedny płaci więcej darstw domowych bez dzie-
ci – aż 24,5 proc. (zwiększył 
się o 1,6 proc.). Najprawdo-
podobniej wpływ na to mia-
ły tzw. pieniądze na dzieci – 
30 euro. Premier obiecuje, że 
już w przyszłym roku wzrosną 
one do 50 euro. I to nie może 
nie cieszyć, chociaż suma z 
pewnością jest zbyt mała.

Jak podaje statystyka, 
najbiedniejsze są te rodziny, 
gdzie jest tylko jeden rodzic 
i ma na utrzymaniu dzieci. 
Aż 48,4 proc. takich gospo-
darstw domowych jest poniżej 
granicy ubóstwa. Praktycznie 
„dorównuje” im grupa gospo-
darstw, które tworzą osoby 
samotne – 47,9 proc. Najwi-
doczniej statystykę „psują” 
tu emeryci. 

Najbardziej bulwersują-
cym wskaźnikiem w tej wyli-
czance jest bodajże to, że poza 
wyznaczoną granicą ubóstwa 
jest 8,5 proc. ludzi pracują-
cych. Jest to praktycznie nie 
do pomyślenia w tzw. krajach 
starej demokracji. Wskaźnik 
ten można uznać za najbar-
dziej demotywujący czyn-
nik do podejmowania pracy 
przez tzw. „długotermino-
wych” bezrobotnych, bo to 
oni najczęściej dostają gaże, 
które nie dają szansy na wyj-
ście z kręgu osób „pod kre-
ską”. Wśród bezrobotnych 
procent ten wynosi 61,5 proc. 
I może budzić ten fakt zdzi-
wienie, bowiem tak napraw-
dę musiałby sięgać 100 proc.

Statystyki są przerażające. 

Procent obywateli znajdują-
cych się poniżej granicy ubó-
stwa byłby jeszcze większy, 
gdyby od ich dochodów zo-
stały odjęte zapomogi. Przy-
sługują one tym osobom, któ-
rych dochody są dziś mniejsze 
niż 183 euro. Po ich odjęciu 
średnia krajowa obywateli 
żyjących pod kreską wśród 
osób samotnych wyniosłaby 
29,8 proc., rodzin z dziećmi 
– 31,3 proc., dzieci do lat 18 
– aż 37,3 proc.

Gdzie jest panaceum na 
taki stan rzeczy? Jak twierdzą 
ekonomiści, powinny wzro-
snąć emerytury, gaże, należy 
wreszcie uskutecznić „praw-
dziwą” reformę podatkową, 
by ci, którzy mają solidne do-
chody płacili odpowiednio 
wysokie podatki.

Dziś jest tak, że poten-
cjalni wielcy podatnicy albo 
prowadzą działalność w tzw. 
cieniu, albo korzystają umie-
jętnie z legalnych sposobów 
uniknięcia odpowiedniej 
wielkości wpłat do budżetu 
państwa. Taki stan rzeczy po-
woduje wielkie rozwarstwie-
nie społeczne, rodzi wyklu-
czenia. Sprzyja to wszelkim 
negatywnym zjawiskom spo-
łecznym, emigracji i, oczy-
wiście, nie sprzyja patrioty-
zmowi. Czyli jest faktycznie 
źródłem tych wszystkich pro-
blemów, z którymi w ciągu 
kolejnych kadencji „walczą”: 
prezydent, Sejm, rząd…

Ciekawa zbieżność – w 
tych samych dniach Minister-

stwo Sprawiedliwości wraz ze 
służbą ds. konkurencji do-
konało porównań cen w po-
szczególnych krajach UE i na 
Litwie. Okazało się, jakby to 
paradoksalnie nie brzmiało, 
że wiele towarów zarówno w 
krajach tzw. Europy Zachod-
niej, jak i środkowo-wschod-
niej jest tańsze niż na Litwie. 
I jest to znaczna różnica: w 
przedziale do 30 euro może 
ona sięgać od ponad 5 (u naj-
bliższych sąsiadów) do ponad 
10 euro na „zachodzie”.

Przy okazji spójrzmy na 
jeszcze jeden paradoks: pod 
względem wydatków zdecy-
dowanie w Europie wiedzie-
my prym. Wydaje się, że ma 
to być dostateczna podstawa 
do podejmowania kroków na 
drodze zdecydowanych re-
form. Premier zapowiedział 
najbliższy krok: w związku z 
zapowiadanym przez przed-
siębiorców wzrostem cen z 
powodu klęski posuchy, obie-
cał podjęcie działań zmierza-
jących do zwiększenia kon-
kurencji wśród handlowców. 
Zacząć chce od ograniczenia 
pracy supermarketów w nie-
dziele. Powołuje się na wzór 
Polski. Jest tylko jedno „ale”. 
W Polsce w centrum miast są 
prywatne sklepiki spożyw-
cze. U nas zaś ich miejsce 
zajmują mniejszego forma-
tu sklepy potentatów na tym 
rynku.

Janina Lisiewicz

ZESPOLACY PRZY GROBIE MALARKI UCZCILI JEJ PAMIĘĆ
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Szanowna widownio, drodzy przyjaciele, 
aktorzy, mecenasi i sponsorzy 

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza Państwa na 
czwartą edycję Międzynarodowego Festiwalu Monospekta-
klu „MONOWschód”, który odbędzie się w dniach 18 - 22 paź-
dziernika 2018 roku w Teatrze na Pohulance – Rosyjskim Te-
atrze Dramatycznym Litwy. Spektakle poszczególnych teatrów 
wystawiane będą również na scenach: Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie, Wileńskim Teatrze Małym, Teatrze „Vaidilos” oraz 
Pałacu Kultury w Trokach i na Wileńszczyźnie.

Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zaproszone są za-
równo teatry zawodowe jak i amatorskie z Litwy (Wilno), Ukra-
iny (Lwów, Żytomierz), Polski (Warszawa, Łódź, Gdynia) i Nie-
miec (Kiel), które w swoim repertuarze mają spektakle grane w 
języku polskim lub autorstwa polskiego dramaturga. Na festi-
wal złoży się ok. 10 monospektakli i wydarzeń teatralnych. W 
tegorocznej edycji Festiwalu  „MONOWschód IV” będą spekta-
kle poświęcone obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, dlatego repertuar będzie dobierany w myśl 
idei niepodległościowej, chociaż nie zabraknie monospektakli 
o tematyce popularnej i muzycznej. We wrześniu, październi-
ku i listopadzie odbędą się liczne imprezy teatralne towarzy-
szące Festiwalowi – koncerty, spotkania z artystami, dyskusje 
oraz warsztaty.

Festiwal „MONOWschód” – to okazja widzowi przeżywać 
wyższe emocje teatralne w bezpośrednim kontakcie ze sceną, a 
aktorowi okazja do wykazania wyższych zdolności aktorskich 
poprzez kontakt z widzem, kiedy widz również pełni rolę aktora. 
Ideą festiwalu jest również tworzenie przestrzeni teatralnej dla 
wielokulturowego dialogu krajów Europy Wschodniej i Central-
nej, których dziedzictwo stanowi punkt wyjścia do określania 
na nowo swojej tożsamości. Aktorzy mają możliwość zaprezen-
towania swojego talentu i umiejętności oraz dorobku artystycz-
nego przed wymagającą wileńską publicznością, której nieobce 
jest również uczestnictwo w interaktywnych spektaklach. Mot-
to tegorocznej 4. edycji Festiwalu to: „MONOWschód” – być 
bliżej widza.

Festiwal „MONOWschód” jest jedynym tego rodzaju festi-
walem teatralnym na świecie, zrzeszającym polskie teatry i akto-
rów amatorskich i zawodowych na jednej płaszczyźnie teatralnej, 
który został zainspirowany ośmioma edycjami Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatralnego WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY 
POLSKIEJ, a odbył się po raz pierwszy w 1994 roku. Chcemy, 
aby kolejna odsłona wileńskiego święta teatru była ciekawsza 
od poprzednich oraz bogatsza w przeżycia artystyczne, a razem 
przyłączy się do obchodów Święta Niepodległości Polski w tak 
ważnym dla narodu polskiego roku, 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Liczymy na Państwa udział w naszej tegorocz-
nej inicjatywie teatralnej. 

Z wyrazami szacunku 
Lilija Kiejzik, kierownik i reżyser 

Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie – 
Teatru STUDIO

W dniach 11-12 sierpnia od-
był się rodzinny zlot turystyczny 
„Uśmiech lata”, zorganizowany 
przez koło Związku Polaków na 
Litwie w Trokach. Było to kolej-
ne – już 19. spotkanie miłośni-
ków przyrody i sportu. Trady-
cyjnie organizujemy je na Dzień 
Koronacji Mendoga, na począt-
ku lipca. Jednak w tym roku mie-
liśmy problem z pozyskaniem 
placu do przeprowadzenia im-
prezy, dlatego musieliśmy prze-
nieść ją na sierpień. Od kilku lat 
„Uśmiech lata” jest częścią na-
szej pracy projektowej, na któ-
rą otrzymujemy częściowe dofi-
nansowanie.

Zlot odbył się w pięknej 
miejscowości nad jeziorem Šie-
metis, w gospodarstwie pisarza 
Edmundasa Malūkasa. Szkoda, 
że zawiodła pogoda. Deszcz nie 
pozwolił przeprowadzić wszyst-

kich zaplanowanych przedsię-
wzięć. Pomimo niezbyt sprzy-
jającej sportowaniu aury, udział 
w zlocie wzięło około 50 osób. 
Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się zawody w siatkówce 
i minihokej z piłką na trawie.

W organizowaniu zlotu ak-
tywny udział wzięli: Agniesz-
ka Podgajska, Romuald Ingiele-
wicz, Justyn Stachowski, Rafał 
Karaniewski, Renata Kiriaczyk, 
Alina i Jurek Jakonisowie, Piotr 
Karpowicz. Tradycyjnie był też z 
nami prezes Trockiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, poseł Jarosław 
Narkiewicz, który wraz z żoną 
Ireną brał czynny udział w spor-
towej imprezie.

Fanatycy sportowych zma-
gań nie wystraszyli się nawet 
prawdziwej ulewy, nie zakłó-
ciła imprezy, w której progra-
mie znalazło się także gotowa-

nie zupy z ryb, z rosyjska u nas 
nazywanej „uchą”. Na ognisku 
ugotowali ją prawdziwi znaw-
cy swego dzieła, mistrzowie-ku-
charze: Czesława i Wiktor Kar-
stenowie.

W sumie stało się tak, że nie-
zbyt sprzyjająca biwakowaniu 
aura jeszcze bardziej zdetermi-
nowała tych, którzy przybyli i 
przy smakowitym poczęstunku, 
wspólnej zabawie i dyskotece ba-
wiono się do późnego wieczora.

Szczere słowa podziękowa-
nia należą się wszystkim organi-
zatorom i uczestnikom imprezy 
oraz samorządowi rejonu troc-
kiego za wsparcie finansowe. 

Do spotkania w następnym 
roku!

Tadeusz Tuczkowski,
prezes koła  

ZPL w Trokach

„Uśmiech lata – 2018”

UCZESTNICY ZLOTU GOTOWI DO SPORTOWYCH BATALII

ROŚNIE NOWA ZMIANA SPORTOWCÓW
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

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 czwart-
ki od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może 
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

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


