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Trzymają
Pańs two w
rękach nowy
numer „Gło-
su znad Pre-
goły ”. Na
pewno rzuci
Wam s ię w

oczy artykuł na str. 4 autorstwa
D. Łogaszenki poświęcony Kazi-
mierzowi Ławry nowicz owi,
gdyż opublikowany został w wer-
sji oryginalnej, czyli w języku ro-
syjskim.

Dlaczego zdecy dowaliśmy
się na t aki krok? Nasz e pismo
wydawaliśmy do tej pory wy łą-
cznie po polsku i adresowaliśmy
je do władających językiem pol-
skim cz y telników, nie ty lko
członków Polonii. Cieszy nas
fakt, że Polonia Obwodu Kali-
ningradz kiego s taje s ię coraz
liczniejsz a: coraz więcej osób
przyznaje się do polskich korzeni
i otrzymuje Kartę Polaka. Lecz
jedyną rzeczą, która wciąż po-
zostawia sporo do życzenia, jest
znajomość języ ka p olskiego.
Nadal nie jest ona u wielu z nas
na wystarczającym poz iomie,
żebyśmy byli w stanie czytać
literaturę i prasę po polsku. Kie-
dy spotykamy się, niestety rów-
nież nie potrafimy używać języka
naszych przodków w codzien-
nych kontaktach.

Jednocześnie istnieje mnóst-
wo mieszkańców Obwodu, któ-
rych bardzo interesuje kraj sąsia-
dów, kt órz y niejednokrot nie
bywali w Polsce i niewątpliwie
chcieliby pogłębić swoją wiedzę
o Polsce. Są to Rosjanie nieznają-
cy polskiego, w związku z czym
czytanie naszego pisma nie jest
dla nich możliwe. Po dłuższym
namyśle postanowiliśmy od cza-
su do czasu zamieszczać niektóre
wybrane materiały również w
języku rosyjskim, przybliżając w
ten sposób nasz Głos tym, któ-
rzy – na razie – nie opanowali
polszczyzny. Wszystko jeszcze
przed nimi!

Dlatego proszę się nie dzi-
wić: artykuł D. Łogaszenki nie
bez powodu nie jest przetłuma-
czony. Nie sądzimy, że w ten spo-
sób obniżamy poprzeczkę, posta-
wioną Gazecie przez jej pierw-
szego redaktora naczelnego Ka-
zimierza Ławrynowicza w roku
1995. Jesteśmy przekonani, iż
odwrotnie – poszerzymy grono
swoich czytelników, otwierając
dla nich Polskę.

Maria Ławrynowicz

OD REDAKCJI

POLACY NA ŚWIECIE
Litwa

Ukraina

Białorusini  – „para-
doksalna świadomość
narodowa”
Język jest jednym z pod-
staw ow ych kryter iów,
które w yróżnia naród lub
grupę etniczną. Z tym na
Litw ie Białorusini mają
pew ien problem. Bardzo
częs to w rodzinie czy
dzieci w szkole między
sobą rozmaw iają po ro-
syjsku. Do rzadkości na-
leżą dzieci, które zarów no
w domu, jak i z rów ieśni-
kami rozmaw iają tylko w
ojczystym języku. – Wiel-
ki w pływ na to ma fakt,
że oni nie słyszą na co
dzień pięknego języka
białoruskiego, którego na
Litw ie, a i często na Bia-
łorusi dziś nie usłyszysz.

Zacieranie pamięci o
Polakach
W zaby tkow ych kolum-
bar iach na Cmentarzu
Bernardyńskim w Wilnie
dokonano trzec iego po-
chów ku, niszcząc miesz-
czący s ię w nich polski
grób.
Spo łeczeństw o Wileń-
szczyzny jest tym obu-

rzone. Dz ia łalność ta
prow adzi bow iem nie tyl-
ko do w ymazania pamię-
ci o Polakach, najczęś-
c iej dla Wilna bardzo

zasłużonych, ale do zni-
szczenia zabytkow ej ne-
kropolii, na której zosta-
li pochow ani.
Jes t ona także sprze-
czna z litew sko-polskimi
uzgodnieniami przew i-
dującymi, że obie stro-
ny będą przyczyniać się
do renow acji cmentarza.
Stanow i on bow iem dzie-

dzictw o obu narodów.
W opinii Wilnian, w ładze
litew skie mają za nic
w spólne ustalenia i będą
kontynuow ać „przekopy-
w anie” cmentarza dopóki
w jego obronie nie w y-
s tąpią zdecydow anie
w ładze polskie, łożące
na jego renow ację spore
sumy.                Kresy.pl

foto Kurier Wileński

Marta Sokołowska
mistrzem ortografii
2009
Mar ta  So ko ł ow s ka ,
uczen nica kla sy 10
Sz ko ł y Ś red nie j i m.
Władysław a Sy rokomli
w  Wilnie  zos ta ła  zw y -
c iężczynią szós tego
pisemnego spraw dzia-
nu z języka polskiego
„Mistrz ortografii”, orga-
nizow anego przez Sto-
w arzyszenie  Nauczy -
c ieli Szkół Polskich na

Litw ie „Polska Mac ierz
Szkolna”.
Marta Sokołow ska jest
uczennicą polonistki Da-
nuty Korkus . Pokonała
w sumie trzydziestu kon-
kurentów ze szkół z Wil-
na i rejonów solecznic-
kiego, w ileńskiego i
trockiego. Oprócz niej
dobre w yniki w f inalnym
dyktandz ie os iągnęli:
Ew elina Siemaszko z
Gimnazjum im. K. Par -
czew skiego w Niemen-

czynie, Tomasz Wrób-
lew ski ze Szkoły Średniej
im.  Szymona Konarskie-
go w Wilnie, Mirena Tu-
majte z Gimnazjum im. I.
Sniadeckiego w Solecz-
nikach.

Zdaniem Józefa Kw iat-
kow sk iego, pr ezesa
„Polsk iej  Ma c ier zy
Szkolnej” , dyktando z
polskiego dla uczniów
klas dziesiątych, w trak-
ciektórego w yłania się
misrza ortografii, spełni-
ło sw oje zadanie. Jest
bow iem pomyślane jako
soiste podsumow anie ic
znajomości z zakresu or-
tografii języka ojczysego.
„Tygodnik Wileńszczyzny”
                         / Kresy.pl

Białoruś
Zgoła inna sytuacja jest
w Polsce, gdzie nadal
można usłyszeć praw dzi-
w ą białoruską mow ę –
mów i „Kurierow i” Galina
Siw ołow a, dodając przy
tym, że w edług niej polo-
nizacja Bia łorusinów w
Polsce jest jednak dużo
szybsza niż na Litw ie. Z
Galiną Siw ołow ą zgadza
się Tatiana Pokład, tw ier-
dząc, że białoruska św ia-
domość narodow a jest
bardzo skomplikow ana i
często niezrozumiała dla
obcych. – Na przykład, w
ostatnim spisie ludności
na Białorusi, aż 74 % za-
deklarow ało, że ich ro-
dz imą mow ą jest język
białoruski, ale po białoru-
sku na co dzień rozmaw ia

tylko 34%. Jest to bardzo
ciekaw y i paradoksalny
przykład św iadomośc i
narodow ej – pow iedziała
„Kurierow i” T.Pokład. Nie
patrząc na dużą rusyfika-
cję ludności białoruskiej,
brak styczności z orygi-
nalną mow ą ojczys tą,
lic zne problemy choc ia-
żby z dojazdem, w ielu ro-
dz iców Bia łorus inów
oddaje jednak sw oje lato-
roś le do bia łoruskiej
szkoły. Roman Woinickij
dostrzega w w yborze ro-
dziców nie tylko patr io-
tyzm, ale i pew ne w zglę-
dy pragmaty czne. Bo
szkoła im. Franka Skory-
ny oferuje bardzo dobre
w ykształcenie, 80–90%
absolw entów tej uczelni

trafia na studia w yższe.
Mają u łatw iony dos tęp
do w yższych uczelni na
Białorusi. –Nasza szkoła
należy do 10 najlepszych
na Litw ie. Tu panuje pra-
w ie rodzinna atmosfera –
uw aża Roman Woinickij,
który jest rów nież dyrek-
torem do spraw technicz-
nych w tej szkole. Dobry
poz iom oraz możliw ość
studiow ania na Białorusi
są c zymś bardzo w aż-
nym, w edług Tatiana Po-
kład, ale ona nie bagate-
lizuje rów nież aspekt
moralny. – Na Litw ie, czy
w ogóle za granicą, aby
być kimś, tr zeba się ok-
reślić, kim się jest – uw a-
ża Tatiana Pokład.

 Antoni Radczenko
Kurier Wileński

Zwrot kościoła czy
kie łbasa wyborcza?
Kośc iół św. Miko łaja
w Kijow ie ma być zw ró-
cony po prawie 20 latach
starań parafii rz ymsko-
katolickiej. Władze pań-
stwow e podjęły wreszcie
długo oczekiw aną w tej
spraw ie decyzję.
W ciągu trzech miesięcy
ma zostać w ypracow any
mechanizm zw rotu św ią-

tyni Kościołow i rzymsko-
katolic kiemu. Ma zrobić
to specjalna komisja po-
w ołana przez obie strony,
czyli parafię św.Mikołaja
i Gabinet Rady Ministrów.
Reprezentujący paraf ię
praw nik Jerzy Gofman
jest zdania, że tym razem
w ładze państw ow e od-
dadzą w reszcie wiernym
monumentalną św iąty -
nię, zagrabioną im przez

bolszew ików w latach
trzydz ies tych  i  pr zek-
sz ta łconą nas tępnie
w salę koncertow ą.
Wielu w iernych z parafii
św. Mikołaja sceptycznie
jednak pod chodz i do
obietnicy rządu.
Ich zdaniem może to być
kolejna kiełbasa w ybor-
cza, czyli obietnica bez
pokryc ia. Na raz ie w 
spraw ie nie podpisano

bow iem żadnych doku-
mentów.             Kresy.pl
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