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MÓJ KĄT EUROPY

NASZE	NIEPODLEGŁOŚCI

Kiedy z okazji 100-lecia odbudo-
wy państwowości na Litwie i w Pol-
sce zastanawiam się jako redaktor nad 
kształtem moich obchodów tej rocznicy, 
to jestem w pewnym kłopocie. Docho-
dzę bowiem do wniosku, że marzenia o 
wolności i niepodległości w osobistym 
obszarze towarzyszyły mnie, jak wielu 
z nas, od najdawniejszych lat. Nie ma 
też ani jednego numeru w ciągu prawie 
30 lat wydawania czasopisma (przed-
tem dwutygodnik), żeby te wartości nie 
były obecne na jego łamach. Czyż te 
marzenia nie pozyskały konkretnego wymiaru wraz ze świadomością od-
powiedzialności, kiedy w okresie wrzenia historii w tym regionie Europy 
powstawało „Znad Wilii”, a przyświecało mu motto Za naszą i waszą 
wolność, na dwa lata przed upadkiem ZSRR, w bardzo konkretnym celu?

W tradycji rodzinnej i kręgu przyjaciół żyliśmy pamiętaniem nie-
podległego dwudziestolecia. Znaliśmy jego bohaterów, wiersze i pieśni 
tamtych lat. Mimo rusyfikacji, której – co tam mówić – uległa z własnej 
woli znaczna część Polaków na Litwie. Stąd dziś, również wśród działaczy 
polskich, tylu absolwentów szkół rosyjskich. Ale czego nie robiło się dla 
„dobra dziecka”, jego wygody i perspektywy życiowej!

Szkołę podstawową ukończyłem na własnym podwórku. Mieściła 
się ona w najokazalszym w okolicy budynku, który należał wcześniej do 
mojego stryjecznego dziadka. Po wyjściu z łagru wybrał on najdalsze od 
ZSRR miejsce i zamieszkał …w Szczecinie. Potem nauki pobierałem w 
Jerozolimce koło Kalwarii Wileńskiej, w szkole wzniesionej w 1937 roku 
podczas akcji budowy 100 szkół imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Ziemi Wileńskiej. Chodził do niej mój ojciec. Z Tadeuszem Mieczkowskim 
(zbieżność nazwisk) byliśmy ostatnimi uczniami, którzy z podmiejskich 
Fabianiszek, zanim stały się one dzielnicą Wilna, pokonywali 5 kilometrów 
i tyleż z powrotem – pieszo, rowerem lub na nartach, gdy dogodniejsze 
były inne szkoły. Następnie była szkoła nr 19 (obecnie polskie Gimnazjum 
im. Władysława Syrokomli) przy ul. Wiłkomierskiej (Ukmergės), vis-à-
vie kościoła św. Rafała. Niedługo, bo jedno jej skrzydło …się zawaliło 
i maturę polską robiłem w litewskiej szkole na Zwierzyńcu, w „drugiej 
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MÓJ	KĄT	EUROPY

zmianie”. A przecież łatwiej było pójść do „ruskiej” szkoły – byli tacy, 
co rodziców namawiali, by „nie marnowali dziecka” i nie ograniczali mu 
możliwości zdobywania wykształcenia w języku Puszkina. Oczywiście 
Polacy, zwolennicy niepolskich szkół, mieli też opcję, już późniejszą, 
edukacji po litewsku. Rzadko jednak absolwenci niepolskich szkół potrafią 
posługiwać się sprawną polszczyzną, co i dzisiaj czuć, a przede wszystkim 
słychać. Ich mowa, jeśli mówią po polsku, nie ma nic wspólnego z dawną 
gwarą wileńską, że nie poruszę kwestii znajomości historii, literatury czy 
sztuki ojczystej, skomplikowanego problemu mentalnego.

Sto lat temu Polacy na Litwie musieli dokonać znacznie trudniejszych, 
wręcz dramatycznych wyborów. Jak bracia Narutowiczowie, urodzeni w 
Telszach i Brewikach na Żmudzi: Gabriel został pierwszym prezydentem 
Polski, a jego rodzony brat Stanisław popierał dążenia Litwy, był sygna-
tariuszem jej Aktu Niepodległości. W rodzinie Iwanowskich starły się ze 
sobą aż trzy opcje – dwóch braci zasłużyło się na polu polskości: Jerzy 
był ministrem w rządzie Litwy Środkowej, senatorem RP, w czasie woj-
ny – oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w Wielkiej Brytanii 
działał na rzecz suwerenności Polski. Opcję polską zachował jego brat 
Stanisław, adwokat wileński. Natomiast Tadeusz (Tadas Ivanauskas) został 
profesorem na Uniwersytecie Kowieńskim, założycielem pierwszego ZOO 
w Kownie (ZW 70/2017, Tomasz Otocki, Żubr a sprawa polsko-litewska). 
Z kolei Wacław (Wacłau Iwanouski) był politykiem białoruskim, w 1918 
roku – ministrem oświaty Białoruskiej Republiki Ludowej!

Warto zastanowić nad trudnymi losami tych ludzi rodem z Litwy. Przy-
pomnieć Michała Romera, żołnierza Legionów Piłsudskiego, a potem rektora 
Uniwersytetu w Kownie, krajowców, wielu innych. Proponuję sięgnąć do 
książki Zenowiusza Ponarskiego Przyjaciel Litwy i ptaków – Wokół Oskara 
Miłosza (Biblioteka Znad Wilii). Jej bohater, jak na obywatela Wielkiego 
Księstwa Litewskiego przystało, miał korzenie polskie, litewskie, białoru-
skie, żydowskie, ale też włoskie, zaś jako twórca francuski z wyboru, został 
rzecznikiem interesów odradzającej się Republiki Litewskiej!

Nasze niepodległości są więc daleko niejednoznaczne narodowościo-
wo. I dzisiaj nie brakuje rodzin, w których konwersacja odbywa się w 
dwóch, trzech językach, najlepiej gdy z szacunkiem dla każdego z nich. 
Z drugiej strony – w imię obrony swej tożsamości ryzykowali życiem 
nasi najbliżsi, walczyli potem o przeżycie na nieludzkiej ziemi, musieli 
przeżyć sowieckie upokorzenie.

Historia międzywojnia pozwala nam uświadomić, jak bogata jest spu-
ścizna kulturalna tego okresu. Jak ważnym wydarzeniem było utworzenie 
Uniwersytetu Stefana Batorego, Rozgłośni Polskiego Radia w Wilnie, 
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Maciej	Mieczkowski

reaktywowanie wielu placówek. Niestety, potem przyszły kolejne bolesne 
próby. Czyż wyczynem nie było – zastanawiam się – szczęśliwe przecho-
wanie podczas wojny przez moich dziadków Pietrowskich (Piotrowskich) 
w Poszyłajciach (też teraz dzielnica Wilna) rodziny żydowskiej Gołąbów? 
Albo uratowanie przez Wilhelma Skarżyńskiego Musi Burnsztejn (patrz: 
Dwie opowieści o ocaleniu)?

Czy dzisiaj ich potomkowie mają wymazać pamięć przodków, zgadza-
jąc się na przerabianie rodowych nazwisk tylko dlatego, iż ktoś „ustalił” 
takie wymogi pisowni ich nazwisk nielitewskich?

A czyż spadkobiercy tradycji polskiej – Polacy litewscy, jak i należący 
do tradycji litewskiej Litwini w Polsce, lojalni obywatele swych krajów, 
nie mogą posiadać podwójnego obywatelstwa w europejskiej wspólnocie 
bez granic? Dlaczego w projektach ustaw w tej sprawie bierze się często 
pod uwagę tylko „Litwinów etnicznych”? Odcinając znaczną część swych 
mieszkańców od ich korzeni, straci na tym przede wszystkim Litwa, ma-
jąca wielkie problemy emigracyjne (patrz np. Litwa-Polska. Z miesiąca 
na miesiąc – Statystyka i rankingi).

Zadaję takie pytania i dlatego, ponieważ zastanawiam się w roku ju-
bileuszu: jaki jest smak mojej niepodległości – polski czy litewski? Może 
i taki, i taki… A może niepodległości jako takiej, oddychającej po latach 
zniewolenia swobodami obywatelskimi?

Z własnych doświadczeń stwierdzam: moja świadomość polska ma 
konteksty litewskie i osadzona jest we wspólnym niegdyś organizmie 
państwowym sąsiednich krajów. Dlatego w roku obchodów tej rocznicy 
proponuję zastanowić się również nad tym, jak lepiej pielęgnować wspólną 
spuściznę Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga 
(i więcej) Narodów. To czynić będziemy m.in. podczas jubileuszowego – 
XXV Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”, o bogatym 
i interdyscyplinarnym programie, na który zapraszam.

Podobne działania umacniają fundament naszych niezależnych dziś 
państwowości, na którym z szacunkiem dla przeszłości i patrząc w przy-
szłość wzbogacamy siebie, a wraz z tym i nasze wielokulturowe sąsiedztwo.
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ZNAD DNIEPRU

Z	ZIMOWYM	WSPOMNIENIEM	NA	PROGU	WIOSNY

Maciej Mieczkowski

Wodokreszcze

Jest już prawda wiosna, ale powrócę na krótko do zimy, gdyż to moje 
przeżycie osobiste zawdzięczam Kijowowi. 19 stycznia odbywa się tu, jak 
i w wielu miejscach, „chrzest” wodą. Mnie interesował ten w Dnieprze. 
Niedaleko stacji metra „Hydropark” jest wysepka po środku rzeki. Tuż 
po zejściu z platformy, około godziny 15, rześcy staruszkowie zaczepiali 
przechodniów docinkami: „Dlaczego tak późno?”. Wszędzie były tłumy.

W tym roku nie wykuto przerębli w krztałcie krzyża, ponieważ nie było 
odpowiednich mrozów, temperatura „rozpieszczała” kijowian – oscylowała 
wokół 0 stopni. Śnieg jednak stwarzał odpowiednią scenerię do przygody. 
Po lekkiej rozgrzewce weszliśmy do wody. Ku mojemu zdziwieniu, ciało 
całkiem nieźle i szybko się zaadaptowało do zimna i w ten sposób udało 
uniknąć szoku termicznego. Wcześniej, od dwóch-trzech tygodni, zaleca 
się odpowiednie hartowanie organizmu zimnymi prysznicami.

Po wyjściu z lodowatej mimo wszystko wody i szybkim ubraniu się, na 
człowieka spływa euforia, ogarnia poczucie wprost boskiej satysfakcji, a 
nawet szczęścia. Trzeba jednak przyznać, iż już samo obserwowanie „mor-
sów” działa jak adrenalina, a cóż dopiero udział w takim „szaleństwie”!

Ukraińcy tak „chrzczą” nawet swoje małe dzieci, co już dla wielu dzie-
sięciolatków staje się normą. Takiego „chrztu” dokonał ze swoją „świtą” 
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także mer miasta Kliczko, co odpowied-
nio zrelacjonowały media. Również tego 
dnia na Litwie, tylko o północy, spotkali 
się „morsowie” w Wilnie – na Zielonych 
Jeziorach. Uznaje się, iż woda w tym dniu 
jest święta, albo jak kto woli – ma magicz-
ne właściwości.

A dookoła bawiły się tłumy ludzi. W 
pawilonach nieopodal „ochrzczeni” posi-
lali się przyniesionym jadłem, popijając 
go czymś mocniejszym. Przy stacji metra 
rżnęła skoczne kawałki uliczna kapela. I 
do Kijowa dotarł już „glintwein”, czyli 
wino grzane, zjeść można było popularne 
tutaj szaszłyki. Wieczorem jeszcze zaliczyłem saunę, preferując ziołową 
nalewkę i rano czułem się jak nowonarodzony.

„Pan Polak…”

Jeśli się uczyć niemieckiego w Kijowie, to tylko w Goethe Institut. Na 
zajęciach poznałem chłopaka ze Lwowa. Podszedł do mnie i przedstawił 
się po litewsku. Powiedziałem mu o moim polskim pochodzeniu. „Pan 
Polak...” – zastanowił się. Jest jednym z bardziej „wyrazistych” uczących 
się, ochoczo (obok niemieckiego) używa języka ukraińskiego. Studiuje 
prawo i marzy, by dokończyć studia w Niemczech, zaś plany te łączy z 
oczekiwaniami swej matki, która jest nauczycielką niemieckiego. Zdał 
już test, uprawniający obcokrajowcom studia w Niemczech.

Ołeksandr jest bystry i wygadany, aktywny i dowcipny. Interesują go 
tematy historyczne i patriotyczne. Nazywa mnie jak wielu Ukraińców 
– „Matej”. Jeśli chodzi o lwowiaków, to zazwyczaj ich ukraiński jest 
wolny od domieszek rosyjskich, czysty. Mają też oni wielkie poczucie 
patriotyzmu, niestety, wręcz z fanatyzmem czy nacjonalizmem. W Europie 
Wschodniej często są to połączone pojęcia – by „dolać paliwa” do swojej 
żarliwej miłości do kraju, swej kultury i historii.

Autor	korespondencji	po	odbytym	
„chrzcie”	w	lodowatej	wodzie
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Z Ołeksandrem dyskutuję na tzw. tematy trudne, zaszłości pomiędzy 
naszymi dwoma narodami. Wątkiem przewodnim prawie zawsze bywa 
jego ukochany Lwów, jak podkreślają Ukraińcy – Lviv. Często poprawiają 
oni obcokrajowców i pouczają, że trzeba mówić nie Lwów, tylko Lviv, nie 
Charków – tylko Charkiv! Dyskusja nasza zwykle odbywa się po ukra-
ińsku z jego strony i po rosyjsku, po polsku – mojej. Dręczy mnie wtedy 
kwestia, dlaczego podczas 4-letniego pobytu w Kijowie nie zadałem sobie 
trudu, by się nauczyć ukraińskiego. Ołeksandr nalega, żebym zamiast 
rosyjskiego używał języka polskiego, bo tak jak ja – rozumiem mówiony 
i pisany ukraiński, tak on – polski. W rezerwie prócz niemieckiego, jest 
jeszcze angielski. Mimo tych mankamentów, preferujemy merytoryczny 
poziom dyskusji, unikamy skrajności, starając się wytłumaczyć sobie 
wzajemnie nasz punkt widzenia. Szukamy możliwości zbliżenia Polski 
i Ukrainy, do litewskiego i białoruskiego narodów.

Mój rozmówca dochodzi do wniosku, że pojednaniu przeszkadza 
współczesna polityka polska w stosunku do Ukrainy, a także (zrozumiała 
dla Polaków, Niemców i tych, co utracili „kraj lat dziecinnych”) nostalgia 
do miejsc, skąd pochodzili. Trochę się Ołeksandr uspokoił, kiedy zapo-
wiedziałem, iż kategorycznie nie chcę widzieć ani Wilna, ani Lwowa w 
granicach Polski. Natomiast zupełnie inną sprawą jest szacunek do dawnej 
spuścizny – polskiej, austrowęgierskiej, czy to ukraińskiej w Polsce. Ołek-
sandr zresztą mieszka w kamieniczce, która należała do jego dziadków, a 
wybudowana została „jeszcze za czasów austrowęgierskich”.

Zachwyca mnie jego gorliwa miłość do swego miasta – jeśli na zajęciach 
językowych mówimy o swym miejscu zamieszkania, mój towarzysz mimo, iż 
studiuje na Akademii Mohylańskiej w Kijowie, opisuje swój „piękny Lwów”. 
Jeśli jest temat o kuchni, pisze o przysmakach galicyjskich. Całe jego życie 
– to Lwów. Widzę w takiej chwili samego siebie i moje Wilno, tylko to nie 
manifestuję tak mocno, mam je chyba bardziej schowane, w sercu. Ponadto 
na świecie sporo jest innych pięknych miast. „Nie czujesz tej dumy ze swego 
miasta, bo ono nie jest już twoje” – odpalił mi raz z lekkością, nie owijając 

tych słów w żadne 
konteksty i podtek-
sty. Wychodzi na to, 
że bylibyśmy bardziej 
bliscy do siebie, gdy-
bym był Litwinem z 
Wilna!

Jeśli tak młody 
człowiek postrzega 
poczucie swej toż-
samości, to – my-Marzec	na	kijowskiej	ulicy	z	ciepłownią	miejską	w	tle
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ślę – jest to bardzo 
niepokojący sygnał. 
Szczególnie w Euro-
pie wielu narodów, 
bogatej wielokulturo-
wością. Tu się nie daje 
instrukcji, co i jak ko-
chać, do jakiej kultury 
przynależeć. Staram 
się więc szukać pa-
raleli, zaczynając od 
językowych, przechodząc do historycznych, a kończąc na współczesnych, 
łączących nasze narody i kraje.

Nie zawsze to się udaje – Ołeksandr jest zapalonym działaczem i sądzi, iż 
można „zaprowadzić porządek” w jego kraju, nauczyć języka ukraińskiego 
i „zjednoczyć” Ukrainę. W ciągu 10 lat! Jest tylko jeden warunek: musiałby 
właśnie on „zostać prezydentem”. Pomysł to ciekawy z racji swej szcze-
rości i zapału, ale mało realny. Aby coś zdziałać w tym kierunku, to trzeba 
mieć współmyślicieli, i to wcale niekoniecznie w obozie narodowców, a i 
odpowiednie przesłanki mają być ku temu. Wiele patriotycznych inicjatyw 
spaliło się tu na panewce, z powodu prywaty i dzikiej żądzy pieniądza.

Kiedy mój ukraiński znajomy opowiada o ukraińskiej historii Galicji, a 
także o „od zarania dziejów” ukraińskim Charkowie, istocie „ukraińskości”, 
trudno jednak ominąć tematy „niebezpieczne”, choćby Bandery. Mój rozmów-
ca szanuje bardzo dyrektora ukraińskiego IPN-u – Wiatrowycza. Z szacunkiem 
odnosi się do współczesnych literatów ukraińskich – Oksany Zabużko, Jurija 
Andruchowycza. Przyznał mi się jednak, iż na początku swego przyjazdu 
do Kijowa zaszokowało go to, że w stolicy daleko nie wszyscy mówią po 
ukraińsku. Ołeksandr mimo doskonałego akcentu w rosyjskim, nigdy nie 
komunikował się w swoim kraju w tym języku. W końcu postanowił, że jako 
Ukrainiec-Galicjanin, w swojej stolicy, będzie mówił tylko po ukraińsku. 
Zabraknąć może mu tego języka, gdy wyjedzie do Niemiec.

Z okazji stulecia odbudowy państwowości Litwy

10 marca na jubileuszowym koncercie w Kijowskim Konserwatorium 
wystąpiła Wileńska Orkiestra Kameralna św. Krzysztofa, która wykonała 
utwory litewskich, ukraińskich i światowych kompozytorów. Dyrygował 
Donatas Katkus, wystąpił solista operowy Edgaras Davidovičius. Jak przy 
takich okazjach bywa, odegrano i odśpiewano hymny narodowe Litwy i 
Ukrainy. Gości witał wraz z rektorem kijowskiej Akademii Muzycznej, am-
basador Marius Janukonis, który przytoczył słowa towarzyszące hasłu Resto-

Dyskusję	na	Ukrainie	utrudnia	nagminny	kult	często	
kontrowersyjnych	dla	innych	narodów	bohaterów
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red Lithuania 100 – Za 
naszą i waszą wolność. 
Należy podkreślić, iż 
zarówno ambasador 
Polski Jan Piekło, jak 
i ambasador Litwy, 
doskonale mówią po 
ukraińsku. Mówca 
zachęcił Ukraińców 
do podążania drogą 
przemian ku pełnej 
niepodległości, zaś 

skończył swe przemówienie słowami Sława Ukrainie! Gierojam sława – 
zawtórowała sala. 

Mimo faktu, iż koncert był bezpłatny, skorzystaliśmy z oficjalnego 
zaproszenia, skierowanego do Ambasady Niemiec. Sala była wypełniona 
po brzegi, a wileńska orkiestra zaprezentowała wysoki poziom. Dyrygent 
Katkus zabłysnął świetnym rosyjskim, opowiadając historie o studiującym 
w Kijowie znanym kompozytorze litewskim Oskarasie Balakauskasie i 
zaskarbiając sobie sympatię sali. Były owacje na stojąco, wszyscy żałowali, 
że takie koncerty odbywają się rzadko – Kijów to „chłonne” miasto na sztu-
kę. Szczególnie krajów, które cieszą się tutaj wielkim zainteresowaniem. 

Jeśli popracować, to w „Izolacji”

Parę lat temu w Kijowskiej Szkole Fotografii dowiedziałem się niej. 
Jej aktywiści opowiadali, jak „Izolacja” musiała „emigrować” z terenów 
wschodnich Ukrainy, objętych wojną. Jest to platforma inicjatyw kultu-
ralnych, założona w 2010 roku w Donbasie, a do Kijowa trafiła w 2014, w 
wyniku wojskowego zagarnięcia jej terytorium – czytamy w ulotce. Posia-
dała tam pofabrycz-
ne pomieszczenia i 
zajmowała się pro-
mocją sztuki nowo-
czesnej, drukowała 
sporych formatów 
zdjęcia, zapraszała 
międzynarodowych 
artystów, promowała 
sztukę na wszystkie 
możliwe sposoby i 
zrzeszała ludzi, pra-

Przemawia	ambasador	Litwy	na	Ukrainie	Marius	Janukonis
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„Izolacja”	jest	znana.	Graffiti	na	tyłach	bydynku	obok
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cujących w tej sferze. Utrzymywała się z datków sponsorów i zarobio-
nych środków, zaś pomieszczenie dostała po nieczynnej fabryce izolacji 
kablowej. Stąd też nazwa.

Po opuszczeniu Donbasu, skądinąd miasta zielonego wtedy i z dużą 
ilością parków (ukazywały to ilustracje, które towarzyszyły promocji or-
ganizacji), zostawiła tam dużo kosztownego inwentarza, np. drukarki 3D z 
unikalnymi numerami, dzięki którym można śledzić ich losy w internecie. 
Wszystko to trafiło w ręce prorosyjskich rebeliantów.

Misją funduszu jest sprzyjanie pozytywnym przemianom na Ukrainie za 
pomocą kultury. „Izolacja” opiera swoją działalność na trzech wzajemnie 
powiązanych kierunkach: w sferze sztuki, oświaty i projektów, związanych 
z aktywizacją ukraińskiej kreatywnej wspólnoty – czytamy dalej w ulotce.

Budynek „Izolacji” znajduje się obok stacji metra „Tarasa Szewczenka”. 
Jasny, poradziecki z cegły, składający się z 4 kondygnacji. Na parterze – 
ochrona i kamery, nowoczesne sanitariaty. Na pierwszym piętrze – sala, w 
której się odbywają różne festiwale i targi młodych twórców – dizajnerów, 
artystów, malarzy, fotografików i szeroko rozumianych ludzi sztuki. Na 
następnym piętrze odbywają się tzw. „workshopy” tematyczne i wystawy. 
Jest pracownia fotograficzna, gdzie wywołuje się klisze i robi pokaźnych 
rozmarów odbitki. Niektóre eventy są bezpłatne, na inne trzeba się za-
pisywać.

Z kolei wyżej znajduje się pokaźnych rozmiarów IZONE, gdzie od-
bywa „coworking”. W jasnej przestrzennej sali są ustawione biurka do 
pracy, z wygodnymi krzesłami, dostępny jest prąd i oczywiście internet. 
Można sobie zaparzyć kawy lub herbaty, odpocząć w wygodnych fotelach 
przy aneksie kuchennym, pooglądać telewizję. Są też tu skrytki na rzeczy 
prywatne, stanowiska na prywatne komputery. Są one wynajmowane do 

„Izolacja”	uczy	kreatywności.	Wielokulturowa	tablica	w	przedszkolu	niemieckim	w	Kijowie
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pracy w ciszy. Dalej część zamknięta, z boksami, w których młodzi lu-
dzie projektują, dyskutują. Można skorzystać z drukarki, są klimazytory 
i wszechobecne kamery, drzwi zamykane są elektrycznie. 

Godzina kosztuje około 1 euro i jest to dobra cena za spokój dla ludzi, 
którzy nie potrafią się skupić gdzie indziej. Prawda, można latem popra-
cować i w cichym parku przy Soborze Sofijskim, gdzie cena za wejście 
na cały dzień wynosi około 0,70 euro.

Korzystam z oferty „Izolacji” w weekendy, raczej nie ma tu zgiełku. 
Wita mnie fabryczny wystrój prostoty postindustrializmu, z wykorzy-
staniem materiałow wtórnych. Meble są ze sklejki, oświetlenie – lampy 
LED. Przy aneksie kuchennym w wielkim plastikowym pojemniku na 
deszczówkę rośnie drzewo. Kubki do kawy i herbaty są papierowe, pa-
łeczki do mieszania cukru – z drewna. Stali bywalcy przynoszą swoje 
termokubki. Jest to miejsce trochę hipsterskie, ale co to ma do rzeczy, 
jeśli to współgra z modnym trendem ekologii? Można tu zjeść niedrogi 
eko-obiad, „Izolacja” działa bez dni wolnych.

Na drinka …do psychiatryka. Restauracja na hasło

Bywalcy lokali rozrywkowych w Kijowie znają to miejsce na Bulwar-
no-Kudriawskiej ulicy pod numerem 31a – od podwórka, potem ścieżką 
w dół. Podpowiedzią dla „debiutantów” mogą służyć palący papierosy 
ludzie przy wejściu. Pod koniec tej wędrówki moi goście zadają pytania 
pełne grozy: „Gdzie jesteśmy?”. Nigdzie żadnego szyldu, w internecie jest 
jak wiadomo wszystko, ale trzeba wiedzieć, czego szukać. Zanim się tu 
wejdzie, trzeba zejść do piwnicy, zaś „Pałata nr 6”, według opowiadania 
Antoniego Czechowa o tym samym tytule z 1892 roku, to sala szpitalna, i 
to o wyposażeniu …psychiatrycznym. Kelnerki w lekarskich kitlach, i to 
z taką samą „uprzejmością”, jak w ukraińskich szpitalach państwowych. 
Alkohol się pije z menzurek aptecznych. I lokal ten – nie będę się zasta-
nawiał nad estetyczną stroną przedsięwzięcia – cieszy się wzięciem, a o 
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wolne miejsce niezwykle trudno! Uważa się, że to oryginalne miejsce na 
wieczory kawalerskie, z odpowiednim oczywiście programem. Filmują 
to turyści, którzy widzieli niejedno.

Jednym z popisów jest picie na czas. Zawodnicy na głowach mają hełmy 
wojskowe, w które się uderza aluminiowymi beczkami po piwie, czasem 
nawet kluczami francuskimi, tymczasem barmani ponaglają, gwiżdżą... Na 
koniec wodzirej bierze do ust substancję lekkopalną i zieje ogniem nad ich 
głowami. Zdejmuje z hełmów palący się materiał, przybija z nimi „piątki”. 
Możliwa też wersja z paniami, prawda rzadsza. Dama przywiązana pasa-
mi leży na stole, zaś „wstrzykuje się” jej drinka ze strzykawki. Pozostałe 
sceny nie da się opisać, to trzeba zobaczyć! Bar uchodzi za „studencki” i 
bezpieczny, goście nie są nagabywani. Gdy po północy się zamyka, można 
kontynuować zabawę obok w dużym klubie nocnym „Sorry Babushka”, 
choć nie wiem, czy nie lepiej by było nazwać mniej zagranicznie, po prostu 
„Prosti Babuszka”, czyli „Przepraszam, Babciu”…

Z kolei „Ostanna barykada” znajduje się tuż pod Majdanem Niepodle-
głości. Szukać ją znowuż trzeba by w inernecie, lub mieć znajomych, którzy 
tam byli. Wejście do centrum handlowego „Globus”, od strony „McDonald-
s’a” (po drugiej stronie są „Lackie Wrota”). W windzie naciskamy przycisk 
„OБ”. Na odpowied-
nim piętrze wchodzi 
się do kramiku, gdzie 
ubrana w ukraińskie 
stroje ludowe mło-
dzież sprzedaje ręko-
dzieło z górnej półki. 
Nic nie wskazuje na to, 
iż gdzieś tu jest lokal. ©
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Żeby wejść do środka, trzeba podać hasło. Postanowiliśmy „sprawdzić czuj-
ność” w działaniu. Na popularne tu zawołanie Sława Ukrainie odpowiedziano 
nam hucznie Hierojam sława, ale do lokalu nie wpuszczono. „To piękne 
hasło, ale mamy inne” – przekomarzały się wystylizowane białogłowy.

W eleganckim lokalu, należącym do słynnego restauratora Borisowa, 
właściciela wielu lokali na Ukrainie, serwuje się wyłącznie dania ukraiń-
skie, z dopiskiem modern. Jest to dosyć „świeży” pomysł w kontekście 
z wysypem dziś w Kijowie knajp gruzińskich czy wietnamskich. Są tu 
tylko ukraińskie alkohole. „Zabawia” się gości po ukraińsku lub angielsku. 
Możliwe są też „ekskursje” po barze w tych językach, choć kelnerzy, z 
nadzieją na sowity napiwek, przechodzą czasem na rosyjski.

„Niepodległościowa” koncepcja restauracji jest zrozumiała, ale i tak 
spotykamy głosy niezadowolenia wśród nieukraińskich klientów. Nie 
życzą oni angielskiego i ukraińskiego, bo tych języków …często nie 
znają, a woleliby bawić się w szeroko tu używanym rosyjskim. Polacy 
jednak zazwyczaj wolą opcję ukraińską, choć zrozumienie treści nie jest 
100-procentowe, to frajda i swoiste wsparcie ukraińskiej tożsamości.

W barze nie brakuje atrakcji – po oddaniu płaszczów do szatni, trzeba 
odnaleźć odpowiednią klamkę w kształcie dłoni, aby otworzyć drzwi 
do sali. W środku znajduje się ruchoma „kolejka”, którą jedzie się kilka 
metrów, podziwiając pracę barmanów, serwujących drinki. Możliwe jest 
wysłuchanie historii o trzech (ostatnich) ukraińskich rewolucjach – też w 
stylu modern. Znajduje się tu mini wystawa atrybutów z Majdanu.

Jedzenie proste, ale wyśmienite. Z potraw można zamówić „Strzępionego 
Putina” – danie ponoć pochodzenia kanadyjskiego. Można tu znaleźć inne 
intrygujące nazwy potraw, których gwoli przyzwoitości przytaczać nie będę. 
Są lokalne piwa, wina i ukraińskie whisky „Mikulinecke”. Jak na manierę 
światową przystało, koniecznie z lodem.

Maciej	Mieczkowski	

Ściemniające	się	dachy	Kijowa	o	zmroku	nieśpiesznie	witały	zbliżającą	się	wiosnę

Dzięki Miłosierdziu powstało w Wilnie to hospicjum. 
Obecnie ogromne wysiłki skierowane są na to, 

aby uruchomić jego Oddział dla dzieci, chorych na raka. 
Sprawmy razem, by Miłosierdzie mogło roztaczać szerszą opiekę 

nad potrzebującymi. To dzięki nam tak może się stać.

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki         
Pal. Kun. Mykolo Spočkos hospisas

Ul. Rossa 4, LT-11350, Wilno                             
Rasų g.4   LT-11350, Vilnius

Tel. 3 70 5 219 57 62

MIŁOSIERDZIE

Koordynator wolontariuszy: 370 640 37 237
www.hospisas.lt

Konta wplat:
Nordea Bank AB Lietuvos sk. SWIFT/BIC: NDEALT2X

PLN: LT76 2140 0300  0285  6384
EUR: LT23 2140  0300 0285 6368                
USD: LT39 2140 0300 0285 6371
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Ul. Rossa 4, LT-11350, Wilno                             
Rasų g.4   LT-11350, Vilnius

Tel. 3 70 5 219 57 62

MIŁOSIERDZIE

Koordynator wolontariuszy: 370 640 37 237
www.hospisas.lt

Konta wplat:
Nordea Bank AB Lietuvos sk. SWIFT/BIC: NDEALT2X

PLN: LT76 2140 0300  0285  6384
EUR: LT23 2140  0300 0285 6368                
USD: LT39 2140 0300 0285 6371



RATUJMY FRANCISZKAŃSKĄ ŚWIĄTYNIĘ!

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Piaskach, 
przy ulicy Trockiej, to jedna z najstarszych świątyń w Wilnie, zbu-
dowana w tym miejscu jeszcze przed ofi cjalnym chrztem Litwy. W 
XIV wieku zaczęli tu przybywać pierwsi misjonarze franciszkańscy, 
pierwszymi biskupami wileńskimi byli też właśnie franciszkanie. 
Trzy Krzyże w Wilnie są m.in. upamiętnieniem ich męki za wiarę. 
Kroniki mówią, że już w 1421 roku istniała murowana świątynia, 
której przyznano miano: Ecclesia Venerabilissima – Najczcigodniej-
sza Świątynia. Zakon w średniowieczu zgromadził tu najbogatszy 
księgozbiór na Litwie. Potem był wielokrotnie wraz z kościołem 
niszczony, a po Powstaniu Styczniowym uległ kasacie.

Odrodzony w okresie odzyskania niepodległości, zamknięty 
znowu po wojnie przez władze sowieckie, przez pół wieku służył 
jako archiwum. 15 maja 1998 kościół zwrócono zakonowi – fran-
ciszkanom Gdańskiej Prowincji, a w 2017 roku, po wielu trudach 
udało się odzyskać również zabudowania zespołu klasztornego.

Odbudowano XVIII-wieczną fi gurę Matki Bożej – tzw. Białej 
Pani, ale reszta świątyni pozostaje w ruinie. A to przecież unikalny 
zabytek sztuki sakralnej ze śladami gotyku, przebudowany w stylu 
barokowym – z 14 ołtarzami, zawierający cenne freski.

Stało się już tradycją, iż od lat świątynię odwiedzają goście 
Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”, odbywają 
się tutaj spotkania ludzi sztuki i nauki – dzięki energii o. Marka 
Dettlaff a, gwardiana odrodzonego klasztoru i rektora kościoła, od 
1993 roku wielkiego inicjatora odbudowy świątyni.

Zabezpieczono dachy, naprawiono okna, zrobiono wiele. Prace 
są prowadzone ze składek i datków. Redakcja „Znad Wilii” ape-
luje do swych Czytelników, ażeby przyczynili się do ratowania tej 
wspaniałej świątyni wileńskiej.

 
Konto Bankowe / Account Infornation 

OFMConv, accound:
LT 077300010080655430 

73000 AB „Swedbank”
SWIFT: HABALT22 
albo Konto misyjne 

Prowincji Franciszkańskiej św. Maksymiliana w Gdańsku: 
Bank PEKAO SA I O/Gdynia 76124012391111000016437506 

(na wpłaty w złotówkach)
Bank PEKAO SA I O/Gdynia 89124012391787000016437519 

(na wpłaty walutowe)



KAWIARNIA LITERACKA

WOLNOŚĆ	NIEJEDNO	MA	IMIĘ.
PRZEZ	ĆWIERĆ	STULECIA	BYŁY	

„MAJE	NAD	WILIĄ”.

Romuald Mieczkowski

Są daty w kalendarzu szczególne. Taką datą jest 100. rocznica odzyska-
nia niepodległości w kilku państwach Europy i basenu Morza Bałtyckiego, 
w tym Litwy i Polski. Rocznicę tę szczególnie uroczyście obchodzi się w 
miejscach, związanych z odbudową niepodległości.

Takie miejsca są na Litwie – ważne i dla Litwinów, i dla Polaków. 
Niewątpliwie mocniej serce bije Litwinowi i Polakowi, gdy słyszy sło-
wo Wilno. Tu materializowały się marzenia o niepodległości – poprzez 
Żmudź, skąd wywodzi się rodzina Marszałka Józefa Piłsudskiego, i dalej 
przez Zułów, do Wilna, gdzie na gruzach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
przyjęto również manifest odrodzenia państwowości litewskiej. 

Każdy z sąsiednich krajów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
realizował te marzenia oddzielnie, dzieliły je coraz bardziej wydarzenia 
późniejsze, powstały różne kryteria oceny wspólnych dziejów i na tym 
gruncie odpowiednie stereotypy, zaś mitologiczni „bracia” oddalali się od 
siebie. Trudny to temat i dzisiaj, a tworzona wielkim wysiłkiem spuścizna 
nie zawsze bywa wspólna, choć przez wieki umacniała aurę wielonaro-
dowego książęcego grodu.

Tematy, spójne również z historią ostatniego stulecia, były już podej-
mowane podczas Międzynarodowych Festiwali Poezji „Maj nad Wilią”. 
Nie tyle hasłowo, co twórczo i inspirująco: w 1996 roku penetrowaliśmy 
temat: Józef Pił-
sudski – legenda i 
rzeczywistość, za-
dawaliśmy sobie 
też nieraz pytanie, 
czym są dzisiaj 
miasta stracone 
i odzyskane. Za-
stanawialiśmy się 
nad losami i twór-
czością ludzi, któ-
rzy po odzyskaniu 
niepodległości w 
latach międzywoj- Będziemy	w	okolicach,	gdzie	Wilia	wolno	toczy	swój	bieg
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nia w różny sposób byli związani z Wilnem: Czesława Miłosza i innych 
żagarystów, w tym Teodora Bujnickiego, braci Mackiewiczów – Józefa i 
Stanisława Cata, Witolda Hulewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go, Lecha Beynara (Pawła Jasienicy), Tadeusza Konwickiego…

Obchodzona rocznica prowadzi i do innej refleksji. Nie tyle w globalnym, 
ile w bardziej ludzkim i osobistym, a przez to konkretnym wymiarze: kiedy 
odzyskaliśmy niepodległość po raz drugi. Na dwa lata przed upadkiem 
totalitaryzmu sowieckiego, w roku 1989, powstało „Znad Wilii” – wtedy 
dwutygodnik o zdecydowanym charakterze niepodległościowym i nie przez 
zmianę tytułu i wydawcy, jak to się działo po rozpadzie ZSRR w redakcjach 
istniejących już czasopism. Na tym fundamencie powstało radio o tejże 
nazwie, polska galeria artystyczna, a w 1994 roku po raz pierwszy odbyły 
się Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”, zainicjonowane też przez redakcję 
naszego czasopisma. To przecież ćwierć ze stu lat naszych odrodzonych 
krajów. Szmat czasu – jak mówią czasem na Wileńszczyźnie.

Tylko pracując na rzecz odrodzenia inteligencji polskiej na Litwie, w 
tym twórczej, możemy rozwijać się jako społeczność bez kompleksów, 
być partnerami w Polsce i innych krajach. I na tych zasadach podejmuje-
my gości, z którymi łączy nas współpraca, chęć wymiany doświadczeń, 
zainspirowania naszą ziemią przybyłych twórców i badaczy, jak i poznanie 
przez twórców wileńskich regionów, skąd przybywają nasi goście.

Bogactwem dotychczasowych Spotkań Poetyckich, które przerodziły 
się w wielkie i prestiżowe przedsięwzięcie artystyczne, są jego uczestnicy. 
Tak będzie i tym razem. Zapowiedź przyjazdu wspaniałych gości z wielu 
krajów i nawet różnych kontynentów pozwala oczekiwać, że nasze rozmo-
wy, dyskusje i debaty, wraz z prezentowanymi książkami, koncertami mu-
zycznymi i wystawami, znajdą właściwy i optymalny odbiór, nadając jedno-

Poeci	podczas	wielu	pierwszych	„Majów	nad	Wilią”	byli	świadkami,	jak	na	
niechybną	zagładę	skazywano	Celę	Konrada,	po	prawej	–	jeszcze	przy	tablicy,	
znaczącej	tradycję	literatury	polskiej,	swe	wiersze	czyta	Andrzej	Waśkiewicz,	2003
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cześnie uroczysty 
ton podwójnemu 
jubileuszowi pod 
koniec maja w Wil-
nie i okolicach.

Oczywiście, 
można by się 
pokusić o podsu-
mowanie ćwierć-
wiecza Spotkań 
Poetyckich i o 
tym będzie mowa 
podczas festiwa-
lu. Podam tylko 
parę przykładów – w ciągu 25 lat gościliśmy tylko ponad 600 uczestników 
przedsięwzięcia z zagranicy. Piszę „ponad”, ponieważ część z nich przy-
bywała własnym sumptem, jak dziś określa się, byli to fani festiwalu, 
nawet z bardzo daleka, choćby z USA. Podejmowaliśmy gości z 32 
krajów, nie tylko z Europy, ale i z Ameryki, Azji, Afryki. W wyniku 
ich przyjazdu i inspiracji drukiem ukazało się wiele nowych utworów 
w krajach ich zamieszkania, niemało przekładów i książek, setki, jeśli 
nie tysiące relacji w mediach.

A jakie były owoce festiwalu, jeśli chodzi o relacje ludzkie – tego nie 
da się określić statystyką, to ciągle powraca dobrym słowem i czynem, 
wzbogacając kronikę dokonań festiwalowych. Tak wiele osób chce przyje-
chać do nas niewątpliwie i ze względu na atmosferę, jaka panuje podczas 
„Majów nad Wilią”. Wytwarzała się ona latami.

Kiedy przekazywałem do druku ten numer, pracowałem nad progra-
mem, każdy jego punkt był jeszcze precyzowany. Nie ukrywam, że otrzy-
małem rekordową ilość zgłoszeń przyjazdu. To zaświadcza o popularności 
i randze przedsięwzięcia. Niestety, nie wszystkim mogłem odpowiedzieć 
pozytywnie. W ciągu lat dążyliśmy do wypracowania mechanizmu współ-
pracy, właściwie i sam festiwal był pomyślany pod takim kątem, ażeby nie 
odbywał się tylko „w jedną stronę”. Dlatego przede wszystkim przyjadą 
nasi partnerzy, animatorzy kultury, dzięki którym wilnianie bywają na 
imprezach artystycznych w Polsce i innych krajach, dzięki czemu powstają 
wspólne projekty – wydawnictwa, przekłady. Tegoroczny festiwal będzie 
wzbogacony udziałem w nim Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warsza-
wie, dzięki czemu znacznie urozmaicony zostanie program artystyczny. 

Ciekawi jesteśmy twórczości tych, którzy żyją i tworzą w podobnych 
warunkach, czyli poza Polską, z priorytetem dla młodych twórców. Oczy-
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Podczas	Biesiady	Poetów,	Malarzy,	Muzyków	i	ich	Przyjaciół	w	Pol-
skiej	Galerii	Artystycznej	„Znad	Wilii”	w	1998	–	Roku	Mickiewicza

Romuald	Mieczkowski
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wiście, cieszymy 
się, gdy chcą do 
nas przyjechać 
uznani twórcy, 
jak i liczni mi-
łośnicy poezji i 
prozy, muzyki, 
filmu i malarstwa, 
którzy w tym cza-
sie przybywają do 
Wilna, by być ra-
zem z uczestnika-
mi festiwalu. 

Nie będę oma-
wiał programu, dru kujemy go oddzielnie (ostateczna wersja zostanie zaprezen-
towana w mediach przed jego otwarciem). Zaznaczę tylko, iż wielce obiecującą 
będzie wizyta gości festiwalu w pięknie odrestaurowanym Pałacu Balińskich 
w Jaszunach, gdzie przewidziany jest wielki koncert, pokaz filmowy. Przy-
znam ze skruchą, że ostatnio kierunek solecznicki był rzadziej w programie 
„Majów”. Wynikało to poniekąd z ukierunkowania ważnych rocznic, które 
obchodzono w innych zakątkach. Bardzo miło wspominam jednak wizyty w 
tym „polskim” rejonie Litwy, ze względu na fachowość współpracy, jak też i 
gościnność mieszkańców Ziemi Solecznickiej. Będzie to i dla naszych gości 
wspaniała okazja do nawiązania kontaktów. 

Zawsze cieszy obecność na festiwalu wilnian. Mam nadzieję, że w 
tym roku będzie ona pełniejsza, że znajdą czas, by wziąć udział w spo-
tkaniach również ludzie, będący niejako z urzędu w kulturze, kierujący 
jej placówkami, również w edukacji, pracujący ze słowem polskim. To 
przecież do nich adresowane jest też to przedsięwzięcie.

Festiwal, który odbędzie się w dniach 27-31 maja, ma charakter inter-
dyscyplinarny. Jest w nim miejsce nie tylko na poezję i prozę, ale także 
na historię, film, muzykę, wystawy, a przede wszystkim na dyskusje i 
rozmowy. Mam nadzieję, jak i wcześniej uda się wytworzyć unikalny 
klimat, jaki sprawia, że festiwal ten ma tylu przyjaciół i sprzymierzeńców.

Zapraszam wszystkich na to święto słowa lirycznego, na premierę 
filmu o Sławomirze Worotyńskim, na promocję monografii Przyjaciel 
Litwy i ptaków. Wokół Oskara Miłosza (rzecz niezwykle aktualna w roku 
obchodów 100-lecia odrodzenia państwowości) i innych książek, na nasze 
debaty i koncerty. Będzie to wielkie przeżycie!

Romuald	Mieczkowski,
organizator XXV MFP „Maj nad Wilią”
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XXV	MIĘDZYNARODOWY	FESTIWAL	POEZJI	„MAJ	NAD	WILIĄ”
100-LECIE	ODBUDOWY	NASZYCH	PAŃSTWOWOŚCI

PROGRAM

Niedziela, 27 maja
Zajazd. Hotel „Pan Tadeusz” (Ponas Tadas), Dom Kultury Polskiej (DKP, ul. Naugarduko 76).
13.00 – Udział we Mszy św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Francisz-

kanów). Dzielenie się słowem – refleksja liryczno-poetycka gości festiwalu. Z udziałem o. Marka 
Dettlaffa, gwardiana Klasztoru Franciszkanów i poety (Trakų 9/1).

16.00-19.00 – Nasz Jubileusz: nowe książki gości festiwalu; koncert poetycko-muzyczny, pre-
miera filmu Worotyński („wileński Wojaczek”), z udziałem jazzmana Jana Maksimowicza, występ 
mistrza poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej (podany zostanie później) – DKP.

Poniedziałek, 28 maja
9.30 – Przywitanie z Adamem – tradycyjne zdjęcie przy pomniku Adama Mickiewicza.
10.00 – Inauguracja z udziałem przedstawicieli Ambasady RP, jej Wydziału Konsularnego, 

Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy Litwy i innych instytucji. 
10.20 – Przedpołudnie Jednego Wiersza – poznajmy się! Prezentacja twórczości gości festiwalu. 

Zwiedzanie Domu-Muzeum A. Mickiewicza (Bernardinų 8).
15.00-15.30 – Otwarcie wystawy fotograficznej dra Jana Skłodowskiego Litewskim szlakiem 

Narutowiczów z udziałem autora. Instytut Polski (dalej: IP. Didžioji 23).
15.30 – Konferencja Niepodległość niejedno ma imię – 100 lat odbudowy państwowości Litwy 

i Polski. Polacy w niepodległości litewskiej, m.in. Stanisław Narutowicz, Michał Romer. Tadeusz 
Iwanowski (Tadas Ivanauskas),  odrodzenie naszych państwowości w poezji, prozie iw sztuce. Dys-
kusja nt. integracyjnej roli literatury, punkt widzenia młodych twórców, podsumowanie konkursu 
„Polacy Wielu Kultur”. Czynne będzie stoisko z książkami uczestników festiwalu i „Znad Wilii”. IP.

Wtorek, 29 maja
8.00-23.00 – Śladami Józefa Piłsudskiego – wycieczka: Wilno (Cmentarz na Rossie, złożenie 

kwiatów przy Mauzoleum Serca Marszałka i na grobie Jonasa Basanavičiusa) – Bezdany – Podbrodzie 
– Powiewiórka – Zułów – Jaszuny. (Uczestnicy miejscowi– na podstawie zgłoszeń u organizatora).

16.30-19.30 – Tu u Ludwiki Śniadeckiej bywał Słowacki – ulubiony poeta Marszałka – Najazd 
Poetów na Pałac Balińskich. Premiera filmu Worotyński z udziałem jazzmana Jana Maksimowicza; 
koncert poetycko-muzyczny i występ gościa specjalnego (podany zostanie później).

Środa, 30 maja
9.30 – Przedpołudnie z filmem. Gość: EMiGRA – Festiwal Filmów Emigracyjnych i o Polakach 

Zagranicą. Prowadzi jego dyrektor Agata Lewandowski. Filmy: Worotyński (Litwa/Polska) i inne. 
13.30 – Konferencja prasowa. IP (Didžioji 23).

17.00 – Pamiętamy o Celi Konrada – Środa Literacka – Podwórze Klasztoru Bazylianów. 
Inwokacja – nasz pacierz. Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji.

19.00 – Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjaciół. Degustacja sztuki i potraw wi-
leńskich. Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii” (Išganytojo 2/4, zaproszenia).

Czwartek, 31 maja
10.00 – W gościnie u literatów litewskich. Rozmowa nt. translatorskie i współpracy z udziałem 

prezes ZPL Birutė Jonuškaitė, poetów i pisarzy, wydawców litewskich. Pałac Ogińskich – Związek 
Pisarzy Litwy (Lietuvos Rašytojų Sąjunga, K.Širvydo 6).

13.00 – Miłosierdzie w Wilnie. Odwiedzenie hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.
15.00-20.00 – Niepodległość niejedno ma imię. Wycieczki literackie po Wilnie, wizyty w 

organizacjach i placówkach polskich.

Informacja: Romuald Mieczkowski, +48 508764030; +370 62304830, znadwilii@wp.pl



BRATERSTWO POETÓW

POLSKI	PRZYJACIEL	TARASA	SZEWCZENKI

Mieczysław Jackiewicz

Przyjacielem ukraińskiego wieszcza Tarasa 
Szewczenki w Petersburgu był, między innymi, 
polski poeta i tłumacz Edward Witold Żeligowski, 
pseudonim literacki Antoni Sowa. 

Przyszły poeta urodził się 20 lipca 1816 roku 
(wg W. Jurszy – 21 listopada 1815) w folwarku 
Mariampole, parafia Kościeniewicze koło Ku-
rzeńca, w powiecie wilejskim, na obecnej Białorusi. Jego ojciec, Julian 
Żeligowski, jak podaje białoruski genealog Wasili Jursza, pojawił się na 
Oszmiańszczyźnie w roku 1812, ożenił się z córką skarbnika pińskiego 
Marcina Lubańskiego Marianną i wkrótce otrzymał stanowisko admini-
stratora skarbowego w Wilejce, zamieszkał wraz z rodziną w zaścianku 
Korejkowce parafii Kościeniewicze. W 1821 roku kupił część majątku 

Orpa – 60 dziesięcin gruntu koło Wilejki, tam 
osiadł i swój folwark nazwał na cześć żony 
Mariampole. Julian i Marianna Żeligowscy 
mieli siedmioro dzieci: Sotera (1813), Miko-
łaja (1814), Edwarda Witolda (1815 lub 1816), 
Aleksandra, Władysława, Helenę i Hektora. 
Brat Edwarda Mikołaj był dziadkiem polskiego 
generała Lucjana Żeligowskiego.

W 1833 roku Edward Witold Żeligowski 
wstąpił na uniwersytet w Dorpacie, który po za-
mknięciu po Powstaniu Listopadowym Uniwer-
sytetu Wileńskiego stał się alma mater dla wielu 

młodych Polaków z dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studiował w 
Dorpacie do 1836 roku, czynnie angażując się w działalność tajnych bractw 
studenckich o orientacji politycznej i demokratycznej, był członkiem korporacji 
studenckiej Konwent Polonia.

Podczas studiów zaczął pisać wiersze, które drukował pod pseudonimem 
Antoni Sowa. Oto fragment jednego z pierwszych utworów Żeligowskiego:

Ach, pozwól, niech raz jeszcze w objęcia twe padnę,
Niech nektarem ust twoich jeszcze się upiję,
Niechaj bólom, łzom moim choć chwilę ukradnę,
I niechaj w jednej chwili tysiąc lat przeżyję

Taras	Szewczenko

Generał	Lucjan	Żeligow-
ski	 był	 wnukiem	 brata	
Edwarda	Żeligowskiego
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Niech muzyką twych westchnień i twych pocałunków
Nakarmię serce moje – o! serce zbyt głodne –
I daj mi do zatrutych, gorzkich życia trunków,
Choć chwilę zapomnienia – szczęście bogów godne.

O, całuj mię, całuj – opasz mnie dokoła,
I wypij czucie z serca, wypij myśli z czoła;
Wtenczas będę szczęśliwy i posłuszny tobie,
I spocznę na twej piersi spokojny, jak w grobie.

Był to wiersz miłosny, ale prawdziwą popularność w latach 30-40. 
XIX wieku przyniosły mu nie wiersze miłosne, lecz dzieła filozoficzno-
-mistyczne, utrzymane w konwencji poezji Juliusza Słowackiego.

Po ukończeniu uniwersytetu, w 1836 roku wyjechał do Wilna i podjął 
pracę w kancelarii wileńskiego generał-gubernatora. Mieszkając w mieście 
nad Wilią, został członkiem spisku Szymona Konarskiego. Po wykryciu 
spisku w 1838 roku Żeligowskiego internowano, ale w 1842 powrócił do 
Wilna i wkrótce stał się ideowym przywódcą tamtejszej młodzieży demokra-
tycznej, która uznała za swój manifest jego poemat filozoficzno-społeczny 
pt. Jordan. Fantazja dramatyczna (1846), bowiem poeta postulował w nim 
walkę o moralną naprawę świata w duchu demokracji. Poematem zaintere-
sowały się władze rosyjskie w Wilnie, widząc w jego treści nawoływania do 
rewolucji. Toteż w grudniu 1850 roku wileński gubernator Iwan Bibikow 
(1794-1857) donosił swojemu przełożonemu w Petersburgu:

Poemat „Jordan” napisany dźwięcznym i dobrym wierszem, pełny jest 
różnego rodzaju podtekstów i rozważań, dowodzących, iż obraz myśli au-
tora, który od lat wzbudza podejrzenia i znajduje się pod nadzorem policji, 
nie jest godny zaufania. Według naszej wiedzy to dzieło wywołało żywe 
poruszenie nie tylko wśród młodzieży miejscowej, lecz także w Warszawie.

W 1847 roku Żeligowski napisał drugą część swojej fantazji dramatycznej 
pt. Zorski, w której nawoływał m.in. do natychmiastowej likwidacji pańszczy-
zny. Druk tej części poematu w 1851 przerwała carska policja, a sam autor w 
styczniu 1851 roku na podstawie najwyższej decyzji został 
wysłany z Wilna do Pietrozawodska w guberni ołonieckiej 
pod nadzór policji. Zimny klimat nie służył chorowitemu 
poecie, więc kilka razy napisał prośbę do ministra spraw 
wewnętrznych, by przeniesiono go do innego miasta w 
Rosji, jednakże prośbę zesłańca minister spełnił dopiero 
latem 1853 roku: przeniesiono go do guberni orenburskiej.

24 lipca przybył do Orenburga, ale pozostawał tu 
tylko podczas choroby. Gdy wyzdrowiał, w styczniu 
1854 roku został przeniesiony do Ufy. Orenburski gu- Szymon	Konarski	

Mieczysław	Jackiewicz
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bernator Jakow Władimi-
rowicz Chanykow (1818-
1862) 22 marca skierował 
go do gubernialnej kance-
larii w Ufie na stanowisko 
kolegialnego sekretarza 
według tabeli o rangach 
– klasy X. Wkrótce dzięki 
rekomendacji wiceguber-
natora Kraju Przyuralskie-
go Jegora Iwanowicza Ba-
ranowskiego (1821-1914), 
z którym Edward Żeligow-
ski był w przyjacielskich 
stosunkach, nowy guber-
nator cywilny Kraju Oren-
burskiego I. M. Potułow 
przeniósł naszego zesłańca 
na stanowisko młodszego 
referenta do spraw specjal-
nych poleceń przy guber-
natorze. Jak podają źródła 
rosyjskie, Baranowski, 
pochodzący z Mohylewsz-
czyzny, podczas swojej służby w Orenburgu pomagał dla wielu zesłań-
ców, którzy starali się mu odwdzięczyć: na przykład Taras Szewczenko 
podarował mu swój autoportret.

W 1856 roku Żeligowski z pisarzem Michaiłem Iłarionowiczem Michaj-
łowem (1829-1865), mieszkającym wówczas w Ufie, wyjeżdżał w służbową 
ekspedycję, korzystał z biblioteki Michajłowa, bywał u niego w gościnie. W 

tym czasie korespondencyjnie zaprzyjaźnił się z 
Tarasem Szewczenką. Poświęcił mu wiersz Do 
ludowego poety. Podczas pobytu w Ufie zakochał 
się w Rosjance Sofii Butkiewicz, z domu Anicz-
kowa. 13 stycznia 1857 roku został zwolniony 
z policyjnego dozoru i razem z nią przeniósł się 
do Petersburga, gdzie całkowicie poświęcił się 
pracy literackiej.

W 1858 roku do Petersburga przybył też z ze-
słania Taras Szewczenko. Obaj poeci przypadli 
sobie do gustu i się zaprzyjaźnili. Niektóre źró-
dła podają, że do ich spotkania doszło dosłownie 

Żeligowski	został	zesłany	do	Pietrozawodska	(dziś	sto-
lica	Karelii	w	Rosyjskiej	Federacji),	a	następnie	do	Ufy

Pisarz	Michaił	Michajłow

KAWIARNIA	LITERACKA
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na drugi dzień pobytu Szewczenki w Petersburgu i 
natychmiast przerodziło się w przyjaźń. Inne źródła 
natomiast twierdzą, że obaj poeci znali się zaocznie, 
dzięki pisarzowi, malarzowi i rodakowi Żeligowskie-
go – Bronisławowi Zaleskiemu, który podczas zesła-
nia w Orenburgu przyjaźnił się z ukraińskim poetą.

Niektórzy badacze twierdzą, że Taras Szewczen-
ko uważał Żeligowskiego za swego nauczyciela, 
szczególnie mu się podobały dwa wiersze polskie-
go poety: Dwa słowa  oraz  Ekspromt i chciał mu 
poświęcić powieść Warnak, jednak z tego pomysłu zrezygnował ze 
względów ostrożności politycznej. Na jednym z wieczorów poetyckich w 
Petersburgu Edward Żeligowski przeczytał wiersz poświęcony Tarasowi 
Szewczence pt. Do brata Tarasa Szewczenki:

Smutny wieszczu! Patrz cud słowa!
Jako słońca nikt nie schowa,
Gdy dzień wzejdzie – tak nie może
Schować słowa nikt z tyranów,
Bo i słowo jest też Boże

W odpowiedzi Szewczenko w listopadzie 1859 roku napisał wiersz 
Подражанie (Антонiю Совi), poświęcony Żeligowskiemu:

Посаджу коло хатини,
На спомин дружинi
I яблоньку i грушеньку,
На спомин единiй!

Бог дасть, выростуть... Дружина
Пiд древами тими
Сяде собi в холодочку
З дiтками малими.

Szewczenko wykorzystał w nim jako podstawę białoruską pieśń ludową 
Пасаджу я каля хаціны, z dramatu Antoniego Sowy (E. Żeligowskiego) Zorski.

W 1858 roku w Petersburgu ukazał się tomik poezji Antoniego Sowy pt. 
Poezye, następnie antyklerykalny poemat Mnich, a w 1859 – dwutomowa 
powieść społeczna Dziś i wczoraj. Znany rosyjski myśliciel i pisarz, a także 
działacz polityczny, Aleksander Hercen (1812-1870) polecał czytelnikom 
szczególnie to ostatnie dzieło, jako wiarygodne źródło informacji na temat 
myśli i dążeń zachodniej części imperium rosyjskiego.

I ma wieszczów za kapłanów.
Jak przed grotem słońca pryska
Ciemnej nocy mrok i chłód,
Tak zbawienna chwila bliska,
Kiedy wieszczów rodzi lud.

А я буду грушi рвати,
Дiткам подавати...
З дружиною единою
Тихо розмовляти:

„Тодi, серце , як бралися,
 Сi древа садив я...
Щасливий я!” – „I я, друже,
З тобою щаслива! 

Bronisław	Zaleski

Mieczysław	Jackiewicz
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W 1859 roku Edward Żeligowski rozpoczął redagowanie wydawanej 
przez Józefata Ogryzkę (pochodził z guberni mińskiej) polskiej gazety 
„Słowo”. Warto tu wspomnieć, że po roku władze rosyjskie z powodu 
uprawiania „antypaństwowej propagandy” gazetę zamknęły, wówczas 
Ogryzko wydał 8 tomów dzieła Volumima legum – pierwszy polski zbiór 
prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królew-
skich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793.

W 1859 Żeligowski podróżował po Rosji, Białorusi i Litwie, często 
bywał w rodzinnych stronach w powiecie wilejskim, spotykał się z lite-
ratami. W 1860 roku przeniósł się na krótko do Wilna. Pisał i publikował 
wiersze – takie, jak Kraśna góra, fragment którego przytaczam:

Litewskich dolin i gór kochankowie,
Co się w litewskiej kochacie naturze,
Ja wam zaśpiewam piosenkę o górze,
Piękniejszej górze, niż wyśpiewać w słowie.

Z początkiem świata poczęte jej dzieje,
A jednak młodość wiecznem jej wezgłowiem,
Wieczna na czole jej młodość jaśnieje,
– A jak się stało, opowiem.

W Wilnie jednak długo nie zagrzał 
miejsca, bowiem jeszcze w tymże 1860 
roku, z powodów zdrowotnych wyje-
chał sam, bez przyjaciółki, do Włoch i 
następnie do Francji. Tutaj współpra-
cował z polską emigracją, tłumaczył 
poezje Heinricha Heinego, przełożył 
znany wiersz Aleksandra Puszkina 
Prorok. W Paryżu, jak podają biografowie poety, swatano go z córką Adama 
Mickiewicza Heleną, urodzoną w Paryżu w 1840 roku. Ślub wyznaczony na 
21 marca 1861 roku jednak nie odbył się. A wkrótce przyjechała do niego do 
Paryża Sofia Butkiewicz… W 1862 roku Żeligowski osiadł w Szwajcarii – w 
Genewie i tam 28 grudnia 1864 roku zmarł. W Genewie został pochowany.

Edward Żeligowski dziś prawie zapomniany, jedynie w Wilejce tam-
tejsze władze jedną z ulic nazwali jego imieniem i nazwiskiem, a we wsi 
Korejkowce koło Kurzeńca 20 września 2009 roku odsłonięto pamiątkowy 
głaz z dwiema tablicami oraz założono dębowy gaj, poświęcony przyjaźni 
Edwarda Witolda Żeligowskiego i Tarasa Szewczenki.

Mieczysław	Jackiewicz

Józefat	Ogryzko	i	Aleksander	Hercen	

KAWIARNIA	LITERACKA
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PRZECZYTANE

WIEŚĆ	GMINNA

Józef Szostakowski

Wątki legendarne i bajkowe, stworzone przez 
lud, zawarte są już w pierwszych pomnikach hi-
storii i literatury wszystkich narodów. Wyraźnie 
są one widoczne także w średniowiecznych kro-
nikach polskich Galla Anonima, Wincentego Ka-
dłubka, a nawet Jana Długosza. Opowieści o nie-
zwykłych zdarzeniach staną się bardzo popularne 
w epoce Baroku. Oświecenie, choć nawoływało 
do racjonalnego postrzegania świata, wykorzysty-
wało posiadający morał bajki, aby bawić i uczyć 
czytelnika. Powrócili do bajki również twórcy 
romantyczni, czego przykładem jest twórczość Adama Mickiewicza.

W 1925 roku ukazał się zbiór podań, zebranych przez lekarza z zawo-
du Władysława Zahorskiego Podania i legendy wileńskie. Powracali do 
niego twórcy późniejsi, na wszelkie sposoby interpretując zgromadzone 
przez niego opowieści. Z kolei niniejszy zbiór podań jest próbą zebrania w 
całość próbek twórczości ludowej z terenów podwileńskich, mieszczących 
się w obecnych granicach rejonu podstołecznego. Legendy, podania, bajki 
opracował, nadał im formę literacką piszący te słowa autor.

Teksty zgromadzone w części Podania z okolic Wilna dotyczą miejsco-
wości rejonu wileńskiego i zostały zaczerpnięte z różnych źródeł pisanych 
lub opowiedzianych przez informatorów, mieszkających na tym terenie. Na 
część zatytułowaną Nowe podania złożył się materiał udostępniony przez 
autorów informatorów, albo tworzą go zapamiętane przez nich historie, 
zasłyszane od starszego pokolenia. Zostały one zebrane niedawno i włą-
czone do tej książki. Z kolei część O nowych dzielnicach miasta zawiera 
twórczość gminną o terenach, które jeszcze kilka dziesięcioleci temu były 
terenami podmiejskimi. Te zwykłe wsie już nie istnieją. Zostały zabudo-
wane i stanowią nowe dzielnice Wilna. Na ostatnią część edycji Legendy 
literackie złożyły się natomiast opowieści o przygodach twórców, którzy 
związani byli z Litwą: Adama Mickiewicza i Władysława Syrokomli.

Szczególnie cenny okazał się materiał zebrany w latach 2003-2004, znaj-
dujący się w zbiorach Parku Regionalnego Wilii (lit. Neries regioninis parkas).

Na świecie dominuje proces globalizacji. Jednakże coraz wyraźniej dają 
o sobie znać tendencje regionalistyczne. Ludzie chcą przybliżyć historię 
lokalną, gdyż przez jej poznanie kocha się ojczyznę głębiej i rozumniej. 
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Mam nadzieję, że niniejsza książka zainteresuje zarówno zwykłego czy-
telnika jak i nauczyciela geografii, historii czy literatury. Zgromadzony 
tu materiał mógłby bowiem pomóc uatrakcyjnić podanie dla młodzieży 
materiału lekcyjnego.

Józef	Szostakowski

________________
Józef Szostakowski, Podwileńskie bajanie. Legendy, podania, bajki z okolic Wilna, Wyd. 
Muzeum Władysława Syrokomli/Vladislavo Sirokomlės muziejus, Wilno 2017, s.s.96, nakład 
– 1000 egz., zdjęcia – autor.
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

DZIEDZICTWO	I	PAMIĘĆ	KRESÓW	WSCHODNICH

Andrzej Kotecki

Od początku istnienia 
warszawskie Muzeum 
Niepodległości zajmuje 
się zagadnieniami, do-
tyczącymi Kresów Rze-
czypospolitej. Jest to 
instytucja, która stała się 
miejscem, w którym gro-
madzone były pamiątki, 
związane z dziejami Kre-
sów i zesłań Polaków w 
głąb Rosji. Muzeum Nie-
podległości stało się rów-
nież miejscem, w którym mogli spotykać się przedstawiciele środowisk 
kresowych i sybirackich. Te dwa kierunki działania powodowały, że w 
zakresie kolekcjonerstwa i dokumentowania dziejów kresowych Muzeum 
było instytucją wiodącą. Nie można zatem się dziwić, że wśród muze-
alników zrodziła się koncepcja zorganizowania konferencji środowiska 
muzealnego. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia było wydobycie 
na światło dzienne zgromadzonych w polskich muzeach, bibliotekach i 
archiwach pamiątek kresowych.

Pierwsza z tych konferencji odbyła się w Warszawie w dniach 26-
27 maja 2008 roku. Zaprezentowanych zostało 27 referatów, w których 
przedstawiono kolekcje w muzeach dwóch wiodących w tym względzie 
ośrodków w Polsce – Warszawy i Krakowa.

Na konferencji wystąpili przedstawiciele warszawskiego Muzeum 
Narodowego i oczywiście orga-
nizatora konferencji – Muzeum 
Niepodległości. Obok nich zna-
lazła się prezentacja zbiorów Bi-
blioteki Narodowej oraz Naro-
dowego Archiwum Cyfrowego. 
Z kolei muzealnicy krakowscy 
prezentowali zbiory Muzeum 
Historii Fotografi i im. Walerego 
Rzewuskiego, Biblioteki Książąt 

Siedzibą	Muzeum	Niepodległości	w	Warszawie	
jest	dawny	pałac	Przebendowskich/Radziwiłłów
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Czartoryskich i Muzeum Etnograficznego. Poza wymienionymi zaprezen-
towały się również inne muzea i placówki upowszechniania kultury z całej 
Polski – Biblioteka Wojewódzka w Lublinie, Muzeum Etnograficzne w 
Gdańsku, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Archeologiczne i 
Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemy-
ślu. Konferencja dowiodła, jak bogate i różnorodne są zbiory, dotyczące 
polskich Kresów Wschodnich, zgromadzone w polskich instytucjach 
kultury (muzeach bibliotekach i archiwach).

Przygotowane wystąpienia zostały pogrupowane w blokach tematycz-
nych. Cztery spośród nich dotyczą poszczególnych elementów kolekcji 
– grafiki i rysunków, fotografii, druków i rękopisów, etnografii. Piąty 
blok odnosił się do działań muzealnych, mających na celu popularyzację 
zbiorów, a więc wystawiennictwa, badań naukowych oraz publikacji. 
Równie szeroki okazał się zasięg terytorialny prezentowanych zbiorów. 
Oczywiście wiodącym były tereny wschodnie byłej Rzeczypospolitej – 
Wileńszczyzna, Ukraina czy tereny dzisiejszej Białorusi.

W poniższej prezentacji chciałbym zwrócić szczególną uwagę czy-
telnika na tematy litewskie. Jednym z pierwszych w tej kategorii stanowi 
sprawozdanie z prac nad katalogiem Wilno w grafice, przygotowywanym 
przez Bibliotekę Narodową i obejmującą zbiory własne.

Zagadnienia wileńskie to również prezentacja, odnosząca się do zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie. Tym razem dotyczyła jednego 
artysty – Leona Wyczółkowskiego i jego grafik o tematyce kresowej. 
Wśród nich znalazł się również zespół, noszący tytuł Teka Wileńska. W 
tym samym muzeum znajduje się także album z portretami obywateli 
Inflant. A wśród nich znajdują się portrety obywateli wileńskich.

W tak szeroko rozumianej prezentacji materiałów, związanych z 
Kresami, nie mogło zabraknąć prezentacji zasobów fotograficznych, 

Karol	Raczyński,	„Widok	Miasta	Wilna	z	przedmieścia	Popław”,	około	1830
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zgromadzonych w Narodowym Archiwum 
Cyfrowym. Również pośród nich odnajdu-
jemy materiały, dotyczące Ziemi Wileńskiej. 
Tym bardziej, że było to miasto, w którym 
bardzo prężnie działało Wileńskie Towarzy-
stwo Miłośników Fotografi i.

Ważnym elementem dokumentacji przeszło-
ści są wydawnictwa, mające już dziś charakter 
archiwalny. Wymienić tu należy prasę wileńską, 
której kolekcja znajduje się m.in. w zbiorach 
Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie.

W czasie konferencji ponownie zaprezentowało się warszawskie Muzeum 
Narodowe. Tym razem przedmiotem omówienia jest kolekcja księgoznaków 
wileńskich, które obejmują terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Czymże byłyby zgromadzone zbiory bez możliwości ich prezentacji? 
Jedną z jej form są konferencje i publikacje oraz wystawy, organizowane 
przez muzea – zarówno w oparciu o posiadane kolekcje, a także wypoży-
czane z innych muzeów. Działania takie były podejmowane przykładowo 
przez Muzeum Etnografi czne w Gdańsku-Oliwie – Oddziale Muzeum 
Narodowego, Muzeum Historii Fotografi i im. Wiktora Rzewuskiego w 
Krakowie oraz w Muzeum Archeologicznym i Etnografi cznym w Łodzi.

Pierwsze spośród wymienionych Muzeum Etnografi czne w Gdańsku-
-Oliwie może poszczycić się bardzo bogatym dorobkiem wystawienniczym 
w interesującym nas zakresie tematycznym. W latach 1995-2005 jego 
pracownicy przygotowali siedem wystaw o tematyce kresowej. W tej licz-
bie trzy dotyczyły całkowicie lub pośrednio kwestii wileńskich. Pierwszą 
była przygotowana w 1995 roku wystawa pt. Tak sia żyło kochanieńkie… 
Była ona efektem współpracy z Muzeum Narodowym w Wilnie, a także 

Profesor	Jerzy	Hoppen	na	rysunku	Stanisława	Rolicza	(18	września	1944)	i	
akwaforta	Hoppena	„Wilno,	Kościół	św.	Jakuba	i	Filipa	na	Łukiszkach”,	1924

Andrzej	Kotecki

37



z kolekcjonerami prywatnymi. Jej trzon zasadniczy stanowiły fotografie, 
ukazujące Wilno i okolice, których autorem jest Stanisław Filibert Fleury. 
Druga – Co było w walizkach repatriantów. Gdańsk był jednym z miast na 
szlaku przesiedleńczym dla Polaków m.in. z Wileńszczyzny do Polski w jej 
nowych granicach. Była to pierwsza tego typu prezentacja w muzealnictwie 
polskim. Trzecia z wystaw cyklu nosiła tytuł Brasławszczyzna – kresy 
Kresów Rzeczypospolitej. Była to wystawa oparta na zbiorach prywatnych 
Brasławian, a szczególnie zamieszkałego w USA Jana Klenowicza.

Tematyka – nazwijmy ją „repatriacyjna” – znalazła się również w 
programie wystawienniczym łódzkiego Muzeum Archeologicznego i 
Etnograficznego. Przygotowało ono wystawę Znad Niemna, Prypeci 
i Dniestru. I trzecie z wymienionych muzeów – krakowskie Muzeum 
Historii Fotografii, zorganizowało dwie wystawy kresowe. Jedna z nich 
była przedstawieniem dorobku artystycznego Jana Bułhaka. Wiele spośród 
zaprezentowanych fotogramów dotyczyła Wilna i Wileńszczyzny. Była to 
również prezentacja zbiorów własnych krakowskiego muzeum.

Zorganizowana konferencja była znaczącym przedsięwzięciem. Spo-
tkało się ono z szerokim zainteresowaniem w środowisku muzealnym. Tak 
pozytywny odbiór stał się impulsem do podjęcia decyzji o zorganizowaniu 
kolejnej edycji Muzealnych Spotkań z Kresami w dniach 23-24 maja 
2017 roku. Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, również i tym 
razem, odzew ze strony pracowników instytucji kultury, zajmujących 
się dziedzictwem kulturowym, był szeroki. Niewątpliwie elementem 
zachęcającym do udziału stało się wydawnictwo pokonferencyjne, o 
którym będzie jeszcze tutaj mowa.

Na zaproszenie do udziału odpowiedzieli pracownicy nie tylko muzeów, 
które już się zaprezentowały. Swoje zbiory pokazały również liczne pla-
cówki muzealne i badawcze z całej Polski. Należy tutaj wymienić Muzeum 
Mazowieckie w Płocku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Instytut Sztuki 
PAN, Bibliotekę Jagiellońską, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Pracow-

Stanisław	Filibert	Fleury.	Widok	na	kościół	św.	Jakuba	i	Filipa	i	Klasztor	Dominikanów
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nię-Muzeum I. J. Kra-
szewskiego w Pozna-
niu, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Mu-
zeum Etnograficzne w 
Warszawie, Muzeum w 
Gliwicach, Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, ASP w 
Warszawie. Zgłosiła się 
również jedna instytu-
cja z zagranicy – Narodowy Rezerwat „Zamki Tarnopola”, z Ukrainy. W 
przypadku tej konferencji zachowany został również jej układ tematyczny. 
A więc zbiory w podziale na kolekcje sztuk plastycznych, fotografii, zbio-
rów archiwalnych i etnograficznych. A w ostatniej części, jak poprzednio, 
zostały zaprezentowane zagadnienia, związane z wydawnictwem, pracami 
konserwatorskimi oraz popularyzacją zbiorów.

Spośród zaprezentowanych tematów i tym razem oczywiście nie mogło 
zabraknąć zagadnień wileńskich. Jedno z pierwszych, poruszonych na kon-
ferencji, dotyczyło kolekcjonerstwa wileńskiego. Przedmiotem opracowa-
nia stała się bowiem kolekcja grafik Marii Celestyny Boczkowskiej, które 
obecnie są przechowywane w Gabinecie Grafiki i Rysunku Nowożytnego 
Polskiego Muzeum Narodowego w Warszawie. W zbiorze tym pośród 
wielu prac graficznych znajdują się widoki Wilna i innych miast Litwy.

Obecność na konferencji placówek muzealnych obejmowała rów-
nież prezentację całości tzw. kolekcji kresowych. Tak było w przypadku 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zaprezentowało ono swoje zbiory 
kresowe, zwracając uwagę na najwartościowsze jego elementy, w tym 
również te związane z Wilnem.

Jednym z rezultatów konferencji było spopularyzowanie informacji o 
zbiorach. Dzięki temu wiele placówek mogło zaprezentować swoje zbiory 
na szerszym forum. Tak też było w przypadku Muzeum Okręgowego w Tar-
nowie. W jego zbiorze znajduje się kolekcja portretów książąt Sanguszków.

Ważnym elementem spotkań stała się prezentacja kresowej fotografii ar-
tystycznej z lat międzywojennych. Można na nie spojrzeć z punktu widzenia 
ich wartości artystycznych, które są niewątpliwe. Ale zapewne największą 
ich wartością jest treść dokumentacyjna życia kresowego. Argumentem 
przemawiającym, miedzy innymi, za wartością tychże zdjęć, niech będą 
również nazwiska wybitnych fotografików z Janem Bułhakiem na czele.

Dzięki wynalazkowi fotografii możemy podziwiać piękno świata i 
czasów, które odeszły, a dzięki tej technice zostały utrwalone na kolejne 
dziesięciolecia. Dzięki niej zostały zatrzymane w kadrze chwile, ludzie, sytu-

Głębokie	na	Brasławszczyźnie	na	starej	fotografii	

Andrzej	Kotecki
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acje, krajobrazy zostały na zawsze utrwalone i upamiętnione. Wynalazek ten 
natchnął  wielu ludzi pasją fotografowania. Jednym z owych „zarażonych” 
nowym bakcylem był Henryk Poddębski, który kilkakrotnie wyprawiał się 
na Kresy. Z każdej podróży przywoził liczne klisze zdjęć. Po wojnie trafiły 
one do Instytutu Sztuki PAN, który uratowaną z pożogi wojennej spuści-
znę nabył od wdowy po Poddębskim. W czasie tych podróży kilkakrotnie 
przebywał w Wilnie i Grodnie, skąd przywoził oczywiście liczne fotografie.

Kresy wschodnie to również pogranicze. A zatem jest to również 
teren działania Korpusu Ochrony Pogranicza. W zasobach Narodowego 
Archiwum Cyfrowego znajdują się fotografie, dokumentujące służbę tej 
wyjątkowej w przedwojennym Wojsku Polskim formacji, strzegącej pol-
skiej granicy wschodniej. Pogranicze to zatem również tereny Litwy. Siłą 
rzeczy część tego zasobu fotograficznego dotyczy tego właśnie rejonu.

Lata II wojny światowej w dziejach Północno-Wschodnich Kresów 
Rzeczypospolitej zapisały się niezwykle burzliwymi kartami. „Admini-
stratorzy” tych terenów w tym krótkim czasie zmieniali się bardzo często 
– Rosja, Niemcy, a przez krótki czas tereny te znalazły się pod administracją 
litewską. Ostatni okres okupacji to Akcja „Burza”, przeprowadzona w Wil-
nie przez Armię Krajową. Wydarzenia, które do lat 90. były obecne jedynie 
w historii „drugiego obiegu”, dopiero teraz mogły zaistnieć w oficjalnej 
historiografii. Dotyczy to również zgromadzonych w polskich kolekcjach 
pamiątek, archiwaliów, w tym także dokumentacji fotograficznej. I znów za 
sprawą prezentacji Krakowskiego Muzeum Historii Fotografii poznajemy 
nieznane dotąd, a szczęśliwie zachowane fotografie, pokazujące Wilno po 
Akcji „Burza”. Ich autorem jest przywoływany już tutaj kilkakrotnie jeden 
z najwybitniejszych fotografików polskich – Jan Bułhak.

Do pełni obrazu kultury kresowej nie mogło zabraknąć również zagad-
nień, związanych z folklorem tej części II Rzeczypospolitej. Przykłady 
materialnej spuścizny regionu znajdują się w warszawskim Muzeum 
Etnograficznym. Tym razem zostały zaprezentowane na warszawskiej 

Jan	Bułhak,	z	większego	cyklu	„Kościoły	Wileńskie	(1911-1937)”	i	znany	fotograf	
w	latach	40.	XX	wieku,	uwieczniony	już	w	Polsce	przez	Karola	Szczecińskiego
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konferencji ozdoby z papieru (wycinanki), pochodzące m.in. z Litwy.
Przemiany, jakie zaszły w latach 90. XX wieku, spowodowały, że 

dopiero teraz Polacy o kresowym rodowodzie mogli nawiązać do swo-
jej przeszłości, mogli głośno i oficjalnie mówić o swoich kresowych 
korzeniach. Jednym z przejawów tego „uwolnienia wspomnień” było 
powstawanie licznych organizacji, zrzeszających kresowian. Miały one 
różnorodny charakter – poczynając od stowarzyszeń o lokalnym zasięgu 
oddziaływania, ograniczającym się do jednego miasta, po mające zasięg 
ogólnopolski. Ambicją niemal wszystkich środowisk było publikowanie 
różnych materiałów o charakterze periodyków. Różnią się one zawartością 
merytoryczną oraz częstotliwością ukazywania, a także szatą graficzną. 
Cechy te były (i są nadal) uzależnione od posiadanych przez wydawcę 
(organizację) środków finansowych. Na konferencji zostały przedstawione 
podstawy do przygotowania bibliografii tych wydawnictw. Bazę wyjściową 
stanowią w tym przypadku zbiory Biblioteki Muzeum Niepodległości w 
Warszawie. Wśród tychże organizacji znalazły się takie, które zrzeszają 
osoby, pochodzące z Wilna i okolic – Towarzystwo Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Można 
tu wymienić następujące tytuły: „Głos Litwy”, „Goniec Kresowy”, „Kre-
sowiak”, „Merkuriusz Kresowy”, „Nasza Gazeta – Więź”, „Pamiętnik 
Wileńskiego AK”, „Szlakiem Narbutta”, „Wileńskie Rozmaitości”.

Na obu konferencjach zostały zaprezentowane niezwykle ciekawe, 

Mniej	znane	są	na	Wileńszczyźnie	fotografie	Henryka	Poddębskiego,	subtelne	i
w	sposób	niezwykle	artystyczny	oddające	charakter	„wschodni”	topografii	pejzażu
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niejednokrotnie zupełnie 
nieznane materiały, znaj-
dujące się w zasobach pol-
skich muzeów, bibliotek, 
archiwów i instytutów na-
ukowo-badawczych. Samo 
ich zaprezentowanie sta-
nowi oczywiście bardzo 
cenny element w zakresie 
popularyzacji kolekcji 
kresowych. Jest to rów-
nież bardzo ważny element w procesie likwidacji „białych plam polskiej 
historii”. W założeniach organizatorów konferencji jednym z jej efektów 
było przygotowanie publikacji materiałów pokonferencyjnych. W roku 
2009 ukazał się tom z materiałami przedstawionymi, w trakcie pierwszych 
Spotkań. Wszystkie teksty, oprócz wartości merytorycznych, zostały 
wzbogacone bogatym materiałem ilustracyjnym. Dzięki starannej szacie 
graficznej, o nierzadko prekursorskim charakterze, wydawnictwo zyskuje 
wymiar bardzo cennej i potrzebnej publikacji. Stała się ona niewątpliwie 
bodźcem – zachętą do udziału w drugiej edycji Spotkań. Sądząc po ilości 
uczestników, można przypuścić, że była to równie potrzebna inicjatywa. 
Również druga edycja doczekała się publikacji ogłoszonych referatów. 
Oba tomy stanowią bardzo cenne źródło informacji o zbiorach kresowych 
w polskich instytucjach kulturalnych. Wszystkie one dowodzą również 
jednego. Dzięki zapobiegliwości muzealników, udało się owe szczątki 
tamtej rzeczywistości zachować, uchronić przed zagładą. A nie było to 
łatwe, skoro temat ten był „niepoprawny” z punktu widzenia polityki 
historycznej w latach 1945-1990.

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja. Dwie pierwsze konferencje 
cieszyły się sporym zainteresowaniem środowiska muzealnego. W tych 
przedsięwzięciach widzi ono kolejną możliwość prezentowania swoich 
osiągnięć naukowo-badawczych, a także zbiorów. Ponadto jest to dowód, 
jak wiele niezwykle cennych i ważnych pamiątek kresowych znajduje się 
wiele zabytków, pamiątek związanych z Kresami Wschodnimi. Opubliko-
wane materiały stanowią jeszcze znakomite źródło informacji o polskich 
kolekcjach. Jest to ważne w kontekście pracy wystawienniczej czy popu-
laryzatorskiej i naukowej. Mając na uwadze powyższe refleksje, należy 
się zastanowić, czy nie warto podjąć wysiłku, by przygotować kolejne 
Kresowe Spotkania Muzealnych. Może też dobrze by było zaprosić do 
udziału również placówki muzealne, działające współcześnie na terenach 
byłej Rzeczypospolitej.

Andrzej	Kotecki

KAWIARNIA	LITERACKA

42



Wykaz tekstów, poświęconych Wilnu i Ziemi Wileńskiej 
(cyfra w kwadratowym nawiasie oznacza Spotkanie – pierwsze lub drugie)

Blacharska Wiktoria – Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii, Kresy II Rze-
czypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie [1];

Czyż Piotr – Muzeum Narodowe w Warszawie, Wileński zbiór ekslibrisów Michała 
Berensztejna w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie [1];

Dzięciołowski Andrzej – Muzeum Narodowe w Warszawie, album Portrety Obywateli 
Inflant z Muzeum Narodowego w Warszawie, Wstępna Prezentacja [1];

Florczak Małgorzata – Instytut Sztuki PAN, Henryka Poddębskiego fotograficzne 
wyprawy na Kresy [2];

Garlicka Aleksandra – Warszawa, Artystyczna fotografia kresowa w okresie między-
wojennym – komunikat [2];

Jakubowski Tomasz – Biblioteka Narodowa, Wilno w grafice z kolekcji Zakładu Zbiorów Iko-
nograficznych Biblioteki Narodowej. Na marginesie prac nad katalogiem „Wilno w Grafice” [1];

Kasprzak Mariusz Andrzej – Muzeum Mazowieckie w Płocku, Pamiątki kresowe w 
zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku [2];

Klima Jadwiga – Muzeum Narodowe w Krakowie, Prasa lwowska i wileńska w zbiorach 
Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie [1];

Król Lucyna – Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, 
Wojciech Buyko i Stanisław Rawicz-Kosiński. Dwie wystawy kresowe w Muzeum Historii i 
Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie [1];

Kwiatek Filip – Narodowe Archiwum Cyfrowe, Korpus Ochrony Pogranicza w zbiorach 
fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego [2];

Kwiatek Filip – Narodowe Archiwum Cyfrowe, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w 
zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego [1];

Milicer Ewa – Muzeum Narodowe w Warszawie, Kresy w grafice i rysunkach Leona 
Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie [1];

MIlicer Ewa – Muzeum Narodowe w Warszawie, Wileńskie albumy kolekcjonerskie Marii Ce-
lestyny Boczkowskiej jako przykład zainteresowania grafiką i rysunkiem w 2. połowie XIX wieku [2];

Murawska Halina – Muzeum Niepodległości w Warszawie, Czasopisma kresowe wy-
dawane w Polsce w latach 1989-2009. Materiały do bibliografii [2];

Rybicki Andrzej, Skrejko Magdalena – Muzeum Historii Fotografii im. Walerego 
Rzewuskiego w Krakowie, Wilno po Akcji „Burza” w obiektywie Jana Bułhaka. Klisze ze 
zniszczonego Wilna z 1944 roku [2];

Skoczeń-Marchewka Beata – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 
Litewskie, białoruskie i ukraińskie ozdoby z papieru w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie [2];

Sołtys Kinga – Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Portrety Książąt Sanguszków z Pałacu 
w Sławucie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie [2];

Świętosławska Iwona – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Z potrzeby 
chwili i serca. O powstaniu wystawy „Znad Niemna, Prypeci i Dniestru” w Muzeum Arche-
ologicznym i Etnograficznym w Łodzi [1].
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Z PRASY WILEŃSKIEJ LAT MIĘDZYWOJENNYCH

KALIŚ	PISALI...	–	JURJA

Józef Dubicki

Okres świąt cyklu wiosennego natchnął mnie do poszukiwań zapisów z 
okresu międzywojennego, kiedy jeszcze zachowana była niemal powszech-
nie, aczkolwiek też już zanikająca dawna obrzędowość z nimi związana. W 
„Kurjerze Wileńskim” za 1936 rok znajduje się wiele zapisów tej obrzędo-
wości, głównie na Wileńszczyźnie. Jeden z takich opisów dotyczy święta 
Jurja, które obecnie na Białostocczyźnie świętowane jest często jako święto 
chrześcijańskie, związane z obchodem wsi przez duchownego z chorągwiami 
i święceniem podwórek. Tak przynajmniej jest w mojej rodzinnej Jaryłówce. 

Poniższego zapisu obrzędu Jurja dokonał Józef Dubicki (19 10-1984), 
przedwojenny nauczyciel, pochodzący spod Dzisny. Po wejściu Sowie-
tów w 1939 został aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Ro-
sji. Zaciągnął się do armii generała Andersa, z którą trafił po II wojnie 
światowej do Anglii, skąd wyjechał do USA. Od 1951 roku pracował w 
prasie polonijnej – w „Nowym Świecie” i „Nowym Dzienniku” – od 1971 
do 1981 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. W latach 30. w „Kurjerze 
Wileńskim” publikował szkice etnograficzne, m.in. dotyczące obrzędów 
i zwyczajów białoruskich.

Helena	Głogowska

JURJA

Dzień 23 kwietnia nazywany jest przez ludność białoruską wsi wi-
leńskich „Jurja”; w środowiskach narodowości litewskiej dzień ten nosi 
nazwę „Jurginie”. Nazwa ta związana jest ze Św. Jerzym, którego imię 
przypada właśnie na tę datę kalendarzową.

W czasie Jurja lud 
praktykuje wiele pra-
dawnych obrzędów, 
które jednak bardzo 
mało mają wspólnego 
z osobą Św. Jerzego. 
W licznych pieśniach 
ludowych, śpiewanych 
w czasie Jurja, nie ma 
wzmianki o tym świę-
tym. Jurja uważane jest 
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raczej za czas chwalenia 
sił przyrody, które budzą 
życie na wiosnę. W ob-
rzędzie ludowym Jurja są 
szczątkowe formy pogań-
skiego kultu słońca; się-
gają one czasów, gdy zja-
wiska przyrody uważane 
były za coś osobowego, 
żywego, z czym można było wejść w bezpośredni kontakt za pomocą 
pieśni, zaklęć, próśb i tym dla siebie wyjednać pożądane zjawiska, np. 
urodzaj, pogodę, ciepło, rosę, deszcz itp. Ślady tych dawnych wierzeń 
spotykamy w białoruskich pieśniach ludowych, które śpiewane są w 
okresie Jurja, tzn. przez dwa tygodnie, począwszy od 23 kwietnia.

Wieczorami zbierają się w gromadę dziewczęta i młode mężatki koło 
jednej chałupy, zazwyczaj znajdującej się przy końcu wsi pod ugorem, 
siadają na kamieniach, „bierwionach”, albo na płocie i zaczynają przecią-
głym, zawodzącym głosem śpiewać obrzędowe swe pieśni.

Oto białoruski tekst naczelnej pieśni obrzędowej, którą spisałem we 
wsi Mieguny pow. Święciańskiego:

Jurja, dobry wieczar!  Rasu wypuskać,
Jurja, padaj kluczy!  Jurja, naszto rasa?
Piatro, naszto kluczy,  Rasa dla karou,
Juria, ziamlu admykać! Trawa dla wolikau!

Po odśpiewaniu tej pierwszej pieśni następują inne, których już kolej-
ność jest dowolna; wszystkie one śpiewane są na jedną melodię. Identyczne 
teksty i melodię spotyka się w środowiskach narodowości litewskiej.

Oto również popularna piosenka białoruska śpiewana w czasie Jurja:

Ach, ty nasz miesiacu,
Ty na jaśnie staisz,
Jaśnieńka świecisz.
Świaci miesiacu
Ziamlu i wadu
I mianie maładu,

Prawie we wszystkich tekstach obrzędowych pieśni przewija się 
zawsze erotyczny wątek: wstawiane są dowolne imiona osób, które 
związane są z aktualnymi we wsi plotkami. Przytaczam taką charak-
terystyczną piosenkę:

Z milińkim na radu.
Aż na moj nialuby
Jon pry boku lażyć,
Jon ciażej kałody,
Kałody dubowaj.
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Oto-to! Chto tuju haru kapau,
Czornaju ścieżku daptau? Oto-to!
Oto-to! Władziuczok haru kapau,
Czornaju ścieżku daptau! Oto-to!

W pieśniach wychwalani są chłopcy z własnych wsi, z obcych zaś 
wiosek są krytykowani i wymyślani. Obok tej tendencyjności daje się 
zauważyć jednak ogólną cześć dla młodości, urody, zdrowia i życia. 
Podaję przykład takiej pieśni:

Oto-to! Na czyjej to wulicy
Niaudałyje małajcy? Oto-to!
Na trapszanskaj wulicy
Niaudałyje małajcy! Oto-to!
Oto-to! Na wulicu nia wychodziać
Oto-to! Na wulicy nia wychodziać
Na kozach wyjażdżajuć. Oto-o!
Oto-to! Na kozach wyjażdżajuć.
Pamiałom podhaniajuć. Oto-to.
Oto-to! Kozy baradatyje,

Są też liczne pieśni, odnoszące się do życia, doli i niedoli młodych 
mężatek. Przykład:

Wierba kudrawaja 
Nia stai nad rakoj,
Nia raunujsia są mnoj.
Mianie czużaja maci 
Rana kładzieć spać

W niektórych pieśniach daje się zauważyć reminiscencje jakichś daw-
nych wypraw wojennych:

Pajechau Jurka
Z karalom na wojnu.
A za im matula, 
A za im radnaja
Tak żałosna płaczyć.
I ciażyńka uzdychaić.
Czaho matula,
Czaho radnaja
.

Oto-to! Da Anielki chadziuszy
Padaraczki nasiuszy. Oto-to!
Oto-to, Ot tabie padaraczki
Czyrwonyja karalaczki. Oto-to!

Dziaciuki smarkatyje. Oto-to.
Oto-to! Na czyjej to ulicy
Udałyje małajcy? Oto-to!
Oto-to. Na miagunskaj ulicy
Udałyje małajcy. Oto-to!
Oto-to! Na ulicu nia wychodziać.
Na konikach wyjażdżajuć. Oto-to!
Oto-to! Koniki waranyja,
Chłopczyki udałyje. Oto-to!

I pozna prabudżaić
Ustań dzicia swajo,
Umyj bieła lico,
Idzi u kamoraczku
Paczaszy hałowaczku.

Tak żałosna płaczyć, 
Ciażyńka uzdychaisz?
Prywiazu ja tabie
Tonkuju pralniaczku,
Zwonkuju tkajlaczku,
Tabie niawiestaczku, 
A mnie żonaczku
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Pieśni, które śpiewane są w czasie 
Jurja, jest bardzo wiele i nie sposób za-
cytować wszystkich. Ograniczyłem się 
do podania najcharakterystyczniejszych.

Opowiadają starzy ludzie, że daw-
niej Jurja obchodzono we wsiach bardzo 
uroczyście. Oprócz pieśni, praktyko-
wano na łąkach gumniskowych, dzie-
dzińcach i wygonach liczne zabawy, jak 
Ciereszka, Jaszczar, Karawody, Miacie-
lica itp. Zwyczaj ten w bardzo szybkim 
tempie ginie. Dzisiejsza młodzież wsty-
dzi się tych pieśni i zabaw, woli tańczyć „argentyńskie tanga z figurami”. Giną 
ostatnie szczątki śladów po pradawnych wierzeniach naszych przodków, rwą 
się nici łączące dawne i obecne czasy.

Józef	Dubicki
„Kurjer Wileński” nr 111, z dn. 23.04.1936, s. 6.
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Z DOLINY ŁOSOŚNY

NAD	WILIĄ	NIEBO	NAD	WSZYSTKIMI	JEDNAKIE

Leonard Drożdżewicz

Cieszą głosy uznania (ZW, 72/2018), jak i prof. Heleny Głogowskiej, ma-
jącej szczytny zamiar napisać artykuł o ojcu Rajmunda Kalickiego (eseisty 
i tłumacza, podpisującego się także pseudonimami: Mizantrop – zgodnie z 
SJP to osoba unikająca ludzi, mająca do nich wrogi lub niechętny stosunek, 
samotnik, odludek, tym cenniejsze są słowa podziękowania, płynące nad 
Wilię z redakcji warszawskiej „Twórczości”; R.K; yo.), który nigdy właściwie 
nie wyjechał poza granice Wielkiego Księstwa Litewskiego.1

Miałem okazję i zaszczyt parę razy spotkać się z dr. Józefem Kalickim. 
Należał on do ludzi, zwanych po drugiej wojnie na zachodniej Grodzieńsz-
czyźnie postojańcami, czyli uchodźcami ze swoich gniazd rodzinnych, 
będącymi ciągle w drodze, bez stałego miejsca na ziemi. Słyszałem o nich 
od lat dziecinnych, dobrze nie rozumiejąc istoty ich życiowego dramatu. 
Intuicyjnie wyczuwałem, że są to dziejowi rozbitkowie, wyrzuceni za 
Kuźnicę (zwaną po Jałcie na ironię losu – Białostocką, mimo że leżącą 
tuż za rogatkami wielkiego Grodna), którzy nigdy nie stracili nadziei na 
powrót na rodzinne łany i żyli tu na rubieżach dawnej historycznej Litwy 
– w stałej gotowości powrotu na Wschód.

Pod koniec lat czterdziestych XX wieku mój zawodowy mistrz i na-
uczyciel z Poznania (urodzony przed wojną w Berlinie), będąc w zrujno-
wanym Wrocławiu na zawodach sportowych, widział ludzi ze Wschodu, 
sprawiających wrażenie, że są tu przejazdem, w tranzycie, a przecież z 
wyroków historii na tzw. Ziemiach Odzyskanych zacumowali oni na stałe…

Stykałem się z nimi na co dzień w swojej pracy od początku lat osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia. Słuchałem ich niesamowitych opowieści. 

Widziałem wyry-
tą na ich twarzach 
tęsknotę i… nie-
samowitą radość 
przed każdym 
wyjazdem na tzw. 
„sowiecką wizę” 
(prigłaszenije – 
zaproszenie) do 
Grodna, Odelska, 
Indury, Wołkowy-
ska, Porozowa, ©
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Skidla, Sopoćkiń, 
Wilna, Smorgo-
ni, Głębokiego, 
Łużek, Święcian 
(tych Starych i 
tych Nowych), 
Nowogródka , 
Nieświeża, Miru, 
Iwja, Mińska i 
jeszcze dalej… 
Widziałem w ich 
oczach – po ich 
powrotach – jeszcze większy smutek, czy nawet rozpacz.

XXV „Maj nad Wilią” – w dniach 28-31 maja – w nawiązaniu do 100-le-
cia odrodzenia państwowości na Litwie i w Polsce – to jego organizatorowi 
niesamowite wyzwanie. Bo jak tu uhonorować w zgodnym sąsiedztwie 
Tarybę i jej beneficjentów (szukających obecnie swoich źródłowych, dzie-
jowych dokumentów w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
Berlinie), POW, Marszałka i jego wiernych druhów z Bezdan i Oleandrów…, 
krajowców, narodowców, stronników Kremla, przedstawicieli wszystkich 
mniejszych i większych narodów oraz tzw. mniejszości? 

Myślę, a wręcz jestem pewien, że w Wilnie, z uwagi na czuwającą 
Opatrzność Bożą i Miłosierdzie Boże – jest to w pełni realne i możliwe.

Nad Wilią niebo nad wszystkimi jednakie.

PS. W sprostowaniu, na podstawie informacji od samego Autora 
Dziennika podróży na Ocolorę – Kresowe reminiscencje… – w finale 
powinny brzmieć: Rajmunda Kalickiego nie widziano w miasteczku od 
prawie dziesięciu lat…

SŁOWNIK	WILEŃSKI	–	PRZED	„MAJEM	NAD	WILIĄ”

Przed XXV Międzynarodowym Festiwalem Poezji „Maj nad Wilią” 
związani z Wilnem poeci nie próżnują. Przede mną wiersz pt. Przedświt 
Zbigniewa Jędrychowskiego2

związki przestrzeni i czasu zachodu
i wschodu w mgławicy lub niezmierzonym
błękicie rzeki lustrzane porządki
ulic w promieniach dzwonnice kościoły
zamknięte w sobie dziedzińce bezczynne
place mosty odprężone podwórka
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zaspane klucze wszystko czeka wszystko
aż cisza skorzysta z czasu wolnego
i zbudzi wilnosławione obiekty
westchnienia

Jak w każdym wierszu poety z Wrocławia (doskonale obeznanym ze związ-
kami przestrzeni i czasu zachodu i wschodu), delektujemy się syntetycznie pięk-
nym słowem polskim. Do słownika wileńskiego, immanentnie należącego do 
słownika języka polskiego, Zbigniew Jędrychowski wprowadza nowe vilniana. 
Po wwilnowziętym (w wierszu pt. telegram, drukowanym m.in. w „Notatniku 
Teatralnym” 78-79/2015, s.425) i wilnoczułym – w wierszu sentymentalnym – 
poeta wzbogaca narodową skarbnicę o nowe słowo: wilnosławiony. 

Wileńska poezja Zbigniewa Jędrychowskiego to lirycznie „uskrzy-
dlone” Wilno, a w nim utwór pt. zielony most3, w strofach którego poeta 
wyznaje: skrzydła mojego miasta są w poezji i 

układa słownik wileński zielony
most na zakładce miasta jak myśl złota
zapisana od pierwszego wejrzenia
Litwa – moja modlitwa

W wierszu sen poeta znad Odry płynie do wilnobrzegu, zaś w spacerze 
minutowym (od wieży świętojańskiej wykrzyknika miasta – po kratery 
placów wąwozy ulic) uwilnia się na wysokościach w majestacie baroku. 
Przepiękne słowa – jak strzelisty gotyk św. Anny w Wilnie – sięgający 
tam w Górze – Nieskończoności…

Poezja Zbigniewa Jędrychowskiego to światło słów jak błyski prze-
znaczenia4. Poeta zaprasza na czystą Słowa uroczystość5.

Dopóki (ZJ) pisze w Wilnie na początku XXI wieku romantyczność, 
dopóki duch poety mieszka w 
echu, dopóki nad Wilię zmie-
rzają poeci ze wszystkich stron 
świata, dopóki Krzysztof Dzier-
ma ma motywację do napisania 
muzyki do Jesiennych Bienia-
koń Sławomira Worotyńskiego, 
a najnowszy numer kwartalnika 
informuje W okolicach „Znad 
Wilii”, że w grudniu realizo-
wano ostatnią rozmowę do po-
wstającego filmu „Worotyński” 
– z Marcinem Worotyńskim w ©
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Amsterdamie, synem wileńskiego poety, to mimo wszystko należy mieć 
nadzieję triumfu spiętrzonej tajemnicy piękna.

VILNIANA	W	„DROGACH	MIŁOSIERDZIA”

Lutowe „Drogi Miłosierdzia” – Miesięcznika Archidiecezji Biało-
stockiej (nr 90/2018) podejmowały na Temat na czasie – powrót Eucha-
rystii do jednego z najpiękniejszych wileńskich kościołów6 – kościoła 
Augustianów przy ulicy Sawicz.

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy i Archidiecezja Wileńska 
podpisały porozumienie o współpracy, dotyczące zarządzania i użytkowa-
nia barokowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wilnie. Umowa 
ta gwarantuje, iż po wielu dziesięcioleciach, w jednej z najpiękniejszych 
świątyń Wilna, znów odprawiane będą msze św.

Umowa z archidiecezją zobowiązuje MSW Litwy (obecnie jest ono posia-
daczem świątyni) do urządzenia w kościele kaplicy, w której będą odprawiane 
nabożeństwa. Ma się to stać w ciągu najbliższego czasu. W sierpniu ub. 
roku MSW przejęło barokową świątynię od Ministerstwa Oświaty i Nauki. 
Wcześniej, przez wiele lat, stała ona nieremontowana i zaniedbana. Była 
wówczas zamknięta. Teraz znów stanie się miejscem wspólnej modlitwy 
– ten kościół zniszczony w czasach sowieckich, dzisiaj staje się miejscem 
spotkania Boga i ludzi, łącząc wspólnotę do nowych narodzin i wspólnego 
tworzenia” – powiedział ks. Algirdas Toliatas, kapelan litewskiej policji, 
który jest opiekunem kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wilnie.

W dalszej części artykułu Adama Białousa (zamieszczonego w sąsiedztwie 
prof. Józefa Maroszka, który tym razem niesie kaganek oświaty historycznej 
na Stulecie odzyskania niepodległości, przywracając pamięć Pierwszego 
Korpusu Legionów Polskich w Mohylewie i Bobrujsku 1917-1920 gen. Jó-
zefa Dowbora-Muśnickiego), poznajemy historię parafii pw. Matki Bożej 

Wieża	kościoła	Augustianów	Matki	Bożej	Pocieszenia,	widziana	od	Barbakanu
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Pocieszenia w Wilnie, która sięga roku 1670, kiedy to budowę drewnianego 
kościoła, przy ulicy Sawicz, rozpoczął zakon Karmelitów. Z powodu braku 
środków nie zdołano jednak ukończyć budowli. Prace nad nią wznowił w roku 
1675 Zakon Augustianów. Kościół był gotowy w roku 1677. Jednak podczas 
pożaru, szalejącego w Wilnie w roku 1742, świątynia spłonęła.

Do budowy nowej późnobarokowej (styl rokoko) świątyni Augustianie 
przystąpili 4 lata po nieszczęsnym pożarze. Wymurowany kościół oddano do 
użytku w roku 1768. Środki na funkcjonowanie świątyni i zbudowanego przy 
nim klasztoru, za czasów gospodarzenia augustian, pochodziły z zapisów 
pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, Michała Druckiego Sokolińskiego 
i podczaszyny litewskiej, księżnej Izabelli Katarzyny Radziwiłłowej.

Kościół, z charakterystyczną, co jest ogromną rzadkością – tylko jedną, 
wysoką na 41 metrów wieżą, miał później bogate dzieje. Pod koniec wieku 
XVIII był częścią seminarium duchownego Uniwersytetu Wileńskiego. W 
1842 kościół i klasztor zostały skonfiskowane przez rząd carski. Kościół został 
wkrótce przerobiony na cerkiew. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
świątynia i klasztor zostały (w roku 1919) odebrane cerkwi prawosławnej. 
Świątynia została przekazana kościołowi greckokatolickiemu.

Po 1945 kościół Augustianów, podobnie jak większość świątyń wileń-
skich, został przez komunistów zamknięty i przez dziesięciolecia, aż do 
tej pory, niszczał. Obecny właściciel, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Litwy, ma zamiar wyremontować zabytkowy kościół pw. Matki Bożej Po-
cieszenia w Wilnie. Dużo pracy będą mieli renowatorzy, gdyż jak wynika 
ze wstępnego zeskanowania ścian świątyni, pod tynkiem zachowały się 
pozostałości dawnych, cennych malowideł. Środki na renowację kościoła 
mają pochodzić z funduszy europejskich i datków wiernych.

Dzieje kościoła, z charakterystyczną jedną, wysoką wieżą symbolizują 
fenomen Wilna, miasta na styku Wschodu i Zachodu.

Czytając zimowy numer miesięcznika Archidiecezji Białostockiej, 
przywołałem z zawodnej ludzkiej pamięci, jubileuszowe (z okazji 
25-lecia) wydanie czasopisma „Znad Wilii” (nr 57/2014), które otwiera 
na tytułowej stronie owa wieżyczka kościoła Augustianów w Wilnie, wy-
rastająca z dachów świątyni, w fotografii Romualda Mieczkowskiego, 
w oprawie w ceglastym passe-partout. Nieprzypadkowy jest ten wybór 
w bezstronnym piśmie, o charakterze też ogólnopolskim – jednego z 
wileńskich kościołów, spinających w swym pięknie gotyk z barokiem 
po czasy współczesne.

W czasach słusznie minionych, na początku lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, otrzymałem z sowieckiej Moskwy wspaniały album z frontonami 
wileńskich kościołów. Szacowni moskwianie (reprezentujący inteligencję 
pracującą, zapewne o solidnych korzeniach nie w pierwszym pokoleniu) uznali, 
że najlepszym upominkiem, przesłanym do Doliny Łosośny, będą wieże świą-
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tyń Wilna, zaświadczające 
jak u Bułhakowa w Czar-
nym magu (fragmentach 
rękopisów Mistrza i Mał-
gorzaty – pierwszej wersji 
powieści, spalonej przez 
autora w 1930), że Chry-
stus był nie tylko postacią 
historyczną…, a jego Na-
uka trwa nieprzerwanie od 
dwóch tysięcy lat, czego 
materialnym świadec-
twem jest sakralna archi-
tektura miasta nad Wilią.

PS. W Dolinie Łosośny, na rubieżach dawnej archidiecezji wileńskiej, 
z widokiem na kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kun-
dzinie (z nadania króla Zygmunta III Wazy 13 stycznia 1593), również z 
charakterystyczną, co jest w architekturze zachodniej, ogromną rzadko-
ścią tylko jedną, wysoką wieżą (z której wypatruje się wież pobliskiego 
Grodna), czas płynie – w oczekiwaniu na wiosenny powrót żurawi…

Leonard	Drożdżewicz

Przypisy

1 Rajmund Kalicki, Dziennik podróży na Ocolorę, Wyd. MELANŻ, Warszawa 2017, s.313.
2 Zbigniew Jędrychowski – teatrolog, autor licznych publikacji o teatrze polskim na Kresach 
(Teatra grodzieńskie 1784-1864), obecnie pracujący nad dziełem pt. Wilno w świecie widowisk 
(1824-1832). Jego wiersze drukowane były m.in. w kwartalniku „Znad Wilii”, uczestnik MFP 
„Maj nad Wilią”.
3 Zielony most ukazał się na łamach „Zeszytów Literackich” nr 138, s.42.
4 Zbigniew Jędrychowski, wigilia: gdy zmierzcha światła słów jak błyski przeznaczenia/ brzmi 
pacierz wież niewinność dzieci echo lutni/ włóczęga oczu łzy ociera myśli bieżą/ bezdomni idą 
schody drzwi rzeczy zmęczenie/ noc cicha przystań nieznajoma – Stało się.
5 wigilia, 2017 – Wilno w śniegu, przystrojone choinką przed Ratuszem i wielką choiną na 
placu Katedralnym, przepięknie przestrzennie iluminowaną (zj).
6 Adam Białous, Do jednego z najpiękniejszych wileńskich kościołów wraca Eucharystia, 
„Drogi Miłosierdzia” – Miesięcznik Archidiecezji Białostockiej, nr 2(90)/2018, s.29.

Witalis	Sarosiek,	Kościół	w	Kundzinie,	w	zielonej	
Dolinie	Łosośny,	olej	na	płótnie

Leonard	Drożdżewicz
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Z OPOWIEŚCI MARYNARSKICH

PAGANINI

Grzegorz Żukowski

Stojąc na kotwicy, oczekiwaliśmy na wyładunek. Wczesnym rankiem 
wyszedłem na pokład łodziowy, moja kabina znajdywała się na tym po-
ziomie. Przez dłuższą chwilę podziwiałem leżące na wschodzie wzgórza i 
wydmy pustyni Namib w złocisto-żółtych kolorach wschodzącego słońca. 
Niepowtarzalne! Na pokładzie tym składowane były zapasowe sieci, przy-
kryte plandeką. Moją uwagę przykuł ciemny, podłużny kształt. Poddałem 
go wnikliwym oględzinom. Stwierdziłem, że okaz reprezentuje nieznany 
mi gatunek owada. Owszem, każdy statek rybacki jest zamieszkały przez 
niezliczoną ilość „karakanów”, walka z którymi przypomina wysiłki 
Syzyfa. Ktoś o zacięciu Linneusza dokonał nawet klasyfikacji statkowej 
populacji karakanów. Tak więc zenzy i inne podmokłe tereny zamieszkuje 
karakan bagienny, karakan pustynny bytuje w mączkarni – sprzyja mu 
wysoka temperatura i wszechobecna rozpylona mączka, z kolei ładownie 
ryby mrożonej, zamrażarki i lodówki może opanować karakan polarny. 
Reszta to karakan powszechny, bytujący wszędzie, spadający znienacka do 
zupy z sufitu w mesie lub szperający śpiącemu w uchu lub nosie. Wszelkie 
zabiegi typu fumigacja, rozpylane i rozlewane środki owadobójcze dawały 
rezultaty chwilowo-przejściowe i wkrótce sytuacja wracała do „normy”. 

Stworzenie odkryte przeze mnie było 4-5 razy większe od naszych 
„domowych” karakanów. Błyszczący pancerz, mocne szczypce i dłu-
gie czułki wskazywały, że jest dobrze przygotowany do walki o byt. 
Zawołałem bosmana, żeby pochwalić się odkryciem. Bosman podniósł 
stopę uzbrojoną w drewniany chodak z zamiarem morderczym. Mimo 
krótkiej znajomości, poznany stwór wzbudził moją ciekawość. Zdążyłem 
przeszkodzić bosmanowi w jego krwiożerczych zakusach. Umieściłem 
mojego „jeńca” w słoiku. Nasypałem piasku ze skrzyni przeciwpożarowej, 
wrzuciłem też liść fasoli, którą hodowałem na bulaju. Na koniec wrzuci-
łem też kawałek pogniecionej tektury, w której zakamarkach mój jeniec 
niezwłocznie się skrył.

Po pewnym czasie zauważyłem, że z liścia fasoli niewiele zostało, po-
stanowiłem więc uzupełnić i urozmaicić jadłospis podopiecznego. Dostałem 
z kuchni liść sałaty, pokropiwszy go wodą – bo może z pustyni przybył 
owad – wrzuciłem do słoja. Rozważania, jak i skąd pojmany stwór trafił 
na statek, stojący na kotwicy kilka mil od lądu, doprowadziły do konkluzji: 
przebywał niewątpliwie w piaskach pustyni, poranna bryza podniosła go w 
górę i pokonując te kilka mil upuściła na pokład naszego statku.
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Przy tych rozważaniach zastał nas wieczór. I jak to w tropiku, słońce 
bez ostrzeżenia zanurzyło się w oceanie, a otaczający nas świat pogrążył 
się w ciemnościach. I wtedy nastąpiło coś, czego absolutnie się nie spodzie-
wałem. Rozległy się dźwięki skrzypiec, dobiegające ze słoja. Zaskoczony 
i wręcz rozczulony słuchałem koncertu. Wykonawca z wielką mocą i bez 
przerwy przewijał partyturę. Po pewnym czasie do mojej kabiny zajrzał 
wachtowy z mostka. I-of prosił o wyłączenie tych donośnych dźwięków, 
wydostających się z mojej kabiny, przeszkadzają w pracy, rozpraszają 
uwagę. Trudno, pomyślałem, że jak schowam Paganiniego do szafy, 
będzie po sprawie.

Nie było. Mostek interweniował ponownie. Owinąłem słoik z grajkiem 
grubym kocem. Na zewnątrz kabiny nie wydostawał się żaden dźwięk. W 
pomieszczeniu jednak słyszałem przytłumioną grę wirtuoza. Gdy zasypia-
łem, donosiły się wytłumione dźwięki wygrywanej uwertury.

Słoneczny poranek przyniósł te same odgłosy, które towarzyszyły 
mi wieczorem. Niezwłocznie wyciągnąłem grajka z szafy, ale dzienna 
jasność zamurowała mojego Paganiniego, jak go w myślach ochrzciłem. 
Umilkł. Zakopał się w piasku pod kartonowym daszkiem. Świeży liść 
sałaty wywabił go z ukrycia, ale tylko na chwilę. Przetrwał tak cały dzień. 

Z nastaniem ciemności koncertmistrz podjął swoją działalność. Tym 
razem wachtowi z mostku nie mieli tak stanowczych żądań. Ważniejsza 
była chęć poznania niecodziennego gościa na statku. I tu powstała nowa 
sytuacja. Po zapaleniu światła w kabinie muzyka milkła, a grajek znikł 
w kryjówce. Niezbicie wynikało z tego, że Paganini preferował mrok, a 
światłość była mu wstrętna. Zgaszenie światła było hasłem do kontynu-
owania przerwanego koncertu. Wśród załogi poszedł hyr, że na statku jest 
jakieś stworzenie, do tego grające. Zaczęły się dopytywania i pielgrzymki, 
jedni chcieli tylko obejrzeć, inni także posłuchać, a każdy chciał wiedzieć, 
skąd go mam, jak go zdobyłem. Odpowiadałem przewrotnie, że wpadł do 
kabiny przez otwarty bulaj, na którym hodowałem pędy fasoli, ciesząc 
się zielenią. Po tych wyjaśnieniach widziałem niekłamaną zazdrość u 
„zwiedzających”. Nikt już nie protestował, cieszyli się wszyscy, do których 
docierała muzyka Paganiniego.

Po wyładunku towaru na bazę musieliśmy zawinąć do Walvis Bay w 
Namibii po paliwo. Wieczorem, kto miał latarkę, a nawet i bez, ruszyły 
szeregi tropicieli i łowców. Grające chrząszcze było słychać z każdej strony, 
głównie tam gdzie była trawa i zarośla. Niestety, tylko słychać. Podejście 
choćby na metr powodowało wyłączenie muzyki, a muzycy znikali w 
swych kryjówkach. Na nic zdały się wymyślne fortele i podchody. Żaden 
myśliwy nie zdobył tego trofeum. Kilku niezrażonych penetrowało parki 
i krzaki do końca postoju w porcie.

Paganini nadal grał pierwsze skrzypce. Opuszczamy port i Zatokę 

Grzegorz	Żukowski
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Wielorybią, wracamy na łowisko. Pogoda sprzyja, ryby też. Pewnego 
dnia, niespodziewanie, bez zapowiedzi dmuchnęło. Sztormujemy. Gdy 
ciemność zapadła czekam na koncert. Niestety, słyszę tylko, że ktoś nie-
zdarnie piłuje kawałek drewna. 

Zmartwiony przeanalizowałem ostatnią dobę. Wychodzi, że wszystko w 
porządku, sałatę zjadł, krople wody na sałacie spożytkował, grania w dzień 
nie było. Więc co? Zapaliłem światło, żeby sprawdzić, czy się całkowicie 
nie wyeksploatował. I tak już zostało. W dzień siedział w swojej kryjówce, 
a w nocnych ciemnościach skrzypiał nieprzyjemnie, na szczęście cicho. 
Żeby się nie męczył, zapalałem światło, a on się ukrywał. Analizując tę 
sytuację, doszedłem do wniosku, że Paganini to typowy szczur lądowy. 
Pierwszy sztorm na morzu pozbawił go wigoru, sił i koncertowego zacięcia. 
No cóż, nie pierwszy on i nie ostatni, któremu sztormowa fala odebrała 
radość wegetacji. Szczególnie jeżeli ktoś był przyzwyczajony do nagrza-
nych piaszczystych stoków wydm i diun pustyni Namib. 

Sytuacja się ustabilizowała, w dzień normalnie, jak do tej pory, a w nocy 
ochrypłe, przerywane rzępolenie, cichnące wraz z zapalonym światłem. 
Pokład statku rybackiego na morzu to nie scena Metropolitan Opera czy 
inna La Scala, ani też stabilne nadmorskie piaski pustyni Namib.

W końcu zamilkł kompletnie. Jadł, spał, ale się nie odzywał. Ni w 
dzień, ni w nocy. Kompletna cisza. Zrozumiałem, że warunki życia na 
statku nie są dla niego naturalnymi. Postanowiłem zwrócić go naturze. 
Wkrótce zawinęliśmy do Cape Town na podmianę załogi. Wziąłem słoik 
z Paganinim i wypuściłem go na trawiastym i krzaczastym skwerze. Było 
ciemno, wokół grzmiała orkiestra niezliczonych zespołów afrykańskich 
grajków. Wsłuchując się w kakofonię dźwięków, uchwyciłem znajome 
nuty koncertu Paganiniego – instrument tego solisty górował nad orkiestrą. 
Odzyskana wolność pozwoliła na odzyskanie utraconych nut. Na drugi 
dzień byliśmy w Szczecinie.

Grzegorz	Żukowski

Przy redakcji od 1993 roku czynne 
było Studio Dokumentalistyki Filmo-
wej „Znad Wilii”, które współpracowa-
ło m.in. przy tworzeniu magazynu w 
języku polskim w Telewizji Litewskiej. 
Na jego archiwum składają się mate-
riały, przetworzone na system cyfrowy, 

opowiadające o życiu Polaków na Litwie, z zapisami uroczystości, 
zjazdów organizacji polskich, koncertów itp.  w okresie 1992-2001.

KAWIARNIA	LITERACKA

56



POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ

OD	WIEKU	XVI	DO	ROKU	1945	(21)

Nagrodzki Zygmunt, syn Wincentego, (2 maja 1866 w Zułowie, w 
pow. święciańskim – 25 marca 1937 w Wilnie). Poeta, pamiętnikarz, 
wydawca, działacz społeczny, kupiec. Był synem oficjalisty u rodziców 
Józefa Piłsudskiego; po śmierci swej matki przebywał we dworze, gdzie 
wychował się pod opieką Marii Piłsudskiej. Później przyjaźnił się z Jó-
zefem, który odwiedził go jako pierwszego po powrocie z Syberii. Po 
ukończeniu 15 lat wyjechał na praktykę handlową do Wilna, potem do 
Kowna. W młodości zetknął się z nielegalną działalnością oświatową. W 
l. 1883-1885 wraz z Bronisławem i Józefem Piłsudskimi organizował i 
prowadził w Wilnie polską bibliotekę uczniowską. W 1885 Józef Wincenty 
Piłsudski wysłał Nagrodzkiego do Petersburga, gdzie pracował w składzie 
drożdży zułowskich kupca Haasego. Będąc w Petersburgu, utrzymywał 
stosunki z młodymi Piłsudskimi, a z Bronisławem dzielił petersburskie 
mieszkanie. Za jego pośrednictwem zbliżył się do petersburskiej grupy 
rewolucyjnych studentów polskich. Znajomości te rozbudziły w nim zain-
teresowania książką polską, toteż w jednym z antykwariatów zakupił m.in. 
resztki księgozbioru Józefa Ogryzki i Adama Honornego Kirkora. Studenci 
wciągnęli go do konspiracyjnej pracy oświatowej. Po aresztowaniu w 
marcu 1887 studentów, zamieszanych w sprawę zamachu na Aleksandra 
III, Nagrodzki na własną rękę prowadził propagandę czytelnictwa wśród 
żołnierzy-Polaków z miejscowego garnizonu. Po aresztowaniu Bronisła-
wa i Józefa Piłsudskich i przewiezieniu ich do więzienia w Petersburgu 
wspólnie z ojcem uwięzionych braci, Józefem Wincentym Piłsudskim, 
zabiegał o ich uwolnienie. W 1889 powrócił do Wilna, przywiózł tu również 
swoją bibliotekę. W Wilnie pracował jako kierownik sklepu kolonialno-
-spożywczego, a w 1893 założył mleczarnię na Belmoncie. W 1897 został 
pracownikiem składu narzędzi rolniczych „Pług”, a w 1899 otworzył 
własny sklep narzędzi rolniczych, który prowadził prawie do końca ży-
cia. Po osiedleniu się w Wilnie rozpoczął szeroko zakrojoną działalność 
oświatową, głównie wśród pracowników handlu, rzemieślników i służby 
domowej. Z czasem nawiązał kontakt z Konradem Prószyńskim (Pro-
mykiem), Mieczysławem Brzezińskim, Marianem Migłuj-Malinowskim 
i innymi. Kolportował „Gazetę Świąteczną” i „Zorzę”. Po 1894 urządzał 
prywatne wieczorki dla młodzieży rzemieślniczej, organizował chóry i 
przedstawienia teatru amatorskiego. Za tę działalność został aresztowany, 
przewieziony do Petersburga i skazany na zesłanie do Pskowa, skąd jednak 
dość szybko powrócił do Wilna. Po 1905 nadal kontynuował działalność 
oświatową wśród warstw rzemieślniczych. Od 1908 wydawał kalendarze 
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dla wsi oraz tanie książki z utworami Mickiewicza, Orzeszkowej, Prusa, 
Syrokomli. Na początku I wojny światowej utworzył wraz z żoną Towa-
rzystwo Tanich Kuchni, które w trudnych warunkach wojennych żywiły 
prawie darmo wielu ubogich Wilnian. W czasie okupacji niemieckiej w 
1915 założył Klub Rzemieślniczy, w którym prowadzono zajęcia oświatowe 
i propagandę niepodległościową. Po zajęciu Wilna 5 stycznia 1919 przez 
bolszewików opuścił miasto i przedostał się do Warszawy. Odbył wtedy 
rozmowę z Naczelnikiem Państwa o sytuacji w Wilnie. Następnie wraz z 
Witoldem Abramowiczem i Janem Piłsudskim towarzyszył Wojsku Polskie-
mu w marszu na Wilno w kwietniu 1919. Po zajęciu miasta był jednym z 
przywódców Stronnictwa Demokratycznego, skupiającego tzw. krajowców. 
W okresie rządów litewskich w 1920 znowu wyjechał do Warszawy. Powrócił 
do Wilna z wojskiem gen. Lucjana Żeligowskiego. W 1921 został wybrany 
do Sejmu Litwy Środkowej. W 1922-1927 był radnym miejskim, w 1923 – 
jednym z założycieli dziennika „Kurier Wileński”. Po przewrocie majowym 
1926 nie zabiegał o żadne zaszczyty, nadal prowadził swój skład maszyn 
rolniczych. Pozostawił ciekawe wspomnienia: Ze wspomnień oświatowca 
(1929), Wyprawa wileńska roku 1919 we wspomnieniach cywila (1933), Rola 
duchowieństwa katolickiego w godzinie prób i cierpień na terenach Litwy 
i Białorusi. 1863-1883 (1935). Pod koniec życia jego warunki materialne 
znacznie się pogorszyły, w 1935 ogłosił upadłość firmy, a na pokrycie 
zobowiązań musiał sprzedać letnisko nad Wilią i dwa domy na Antokolu, 
tracąc cały dorobek życia. Pochowany na Rossie.

Polski słownik biograficzny, t.22; M. Jackiewicz, Wileńska Rossa. Przewodnik 
po cmentarzu. Olsztyn 1993, s.101-102.

Naramowski Adam Ignacy (1686-1736). Uczył się w szkołach jezu-
ickich w Poznaniu i Warszawie, do zakonu wstąpił w Wilnie i w 1707-
1710 studiował w Akademii Wileńskiej filozofię, w 1712-1716 teologię w 
Warszawie, uczył w Warszawie i Grodnie. W 1722 został kaznodzieją w 
kościele św. Jana w Wilnie, w 1723 uzyskał doktorat filozofii w Akademii 
Wileńskiej; w 1726 otrzymał urząd kaznodziei w kolegiacie św. Jana w 
Warszawie. W 1731-1734 był rektorem kolegium w Pułtusku, potem pre-
pozytem domu profesorów i rektorem kolegium w Warszawie. Ogłaszał 
drukiem zbiory kazań oraz prace historyczne: Faciem rerum Sarmatica-
rum… (Wilno 1724-1725, 1726), Aurorae solis Sarmatici… (Wilno 1727).

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. 
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.244.

Narbutas Jonas Vytautas (10 września 1911 w Rydze – 15 listopada 
1968 w Kownie). W latach międzywojennych mieszkał w Wilnie. W 1932 
był współorganizatorem Litewskiego Towarzystwa Literatury i Sztuki 
w Wilnie, w 1936 wydał książkę reportaży z Wilna i Wileńszczyzny pt. 
Anapus linijos (Po obu stronach linii) oraz w 1938 Pažadėtoji žemė (Zie-
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mia obiecana), w której opisał strajk głodowy w więzieniu na Łukiszkach 
oraz życie Litwinów na Wileńszczyźnie. Wydalony przez władze polskie 
z Wilna na Litwę. W l.1945-1956 więziony w łagrach w Workucie.

V. Kubilius, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.347.
Narbutt Antoni, ps. Antonar (1876-1954). Kształcił się w Petersburgu, po 

przybyciu do Wilna wszedł do środowiska artystycznego i kulturalnego, publiko-
wał w czasopismach satyrycznych, w 1910/1911 założył i redagował „Tygodnik 
Wileński”, potem był redaktorem odpowiedzialnym „Kuriera Litewskiego”. W 
1918 przeniósł się do Warszawy i pracował jako sekretarz ministra w Min. Poczt 
i Telegrafów, w 1935-1938 publikował wiersze okolicznościowe dla dzieci, od 
1945 był pracownikiem fizycznym na poczcie w Warszawie.

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny…
Narbutt Daniel, zakonne imię Kazimierz, syn Kazimierza i Marian-

ny z Nowickich (3 stycznia 1738 w Dokudowie k/Nowogródka – 17 
marca 1807 w Radziwoniszkach w Nowogródzkiem). Kształcił się w 
Szczuczynie, gdzie w 1755 wstąpił do zakonu pijarów, w 1757-1759 
uczył się w kolegium pijarskim w Lubieszowie i Dąbrowicy k/Pińska 
oraz w 1759-1761 w Collegium Nobilium w Wilnie. Po studiach w 
Rzymie, gdzie otrzymał w 1761 święcenia kapłańskie, wykładał kolejno 
w Dąbrowscy (historię retorykę i jęz. francuski), gdzie był też prefek-
tem, filozofię w Konwikcie Szlacheckim Wileńskim, gdzie zarządzał 
ponadto drukarnią pijarską. W Wilnie mieszkał prawie dziesięć lat. Ok. 
1700 wyjechał do Niemiec i Francji jako opiekun synów podskarbiego 
litewskiego Michała Brzostowskiego. Po powrocie do kraju, w 1774-
1775 przebywał na dworze warszawskim księcia Michała Fryderyka 
Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego. Dzięki poparciu Ele-
onory Czrtoryskiej został proboszczem w Radzyminie pod Warszawą. 
Następnie w l.1784-1786 był proboszczem w Lidzie. W 1775 został 
na wniosek KEN członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. 
Pierwsze prace naukowe w 1764-1765 pisał po łacinie, później pisał 
wyłącznie po polsku. Główne jego prace to Logika czyli rozważania i 
rozsądzania rzeczy nauka… (Wilno 1769), Z filozofii wybrane zadania… 
(Wilno 1771). Pisał też wiersze drukowane anonimowo w „Monitorze” 
i „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”. 

J.J. Jadacki, Sławni wilnianie filozofowie. Wilno 1994, s. 96-103; Encyklopedia 
Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny…; Tarybų Lietuvos enciklopedija, 
t.3. Vilnius 1987, 175-176; opr. M. Jackiewicz. 

Narbuttówna Kamila, córka Justyna Narbutta, pułkownika WP (pocz. 
XIX w. – ?). Poetka i powieściopisarka, autorka powieści Mieczysław 
i Stefania (Wilno 1835) oraz Pism moralnych. Publikowała wiersze w 
pismach wileńskich.

A. Śnieżko, Cmentarz Rossa w Wilnie, t.I-V. Bibl. Zakł. Nar. im. Ossolińskich.

Opr. Mieczysław	Jackiewicz
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Narewicz Tomasz (19 listopada 1691 na Żmudzi – przed 1761). Od 
1714 studiował w Akademii Wileńskiej, następnie był tam profesorem, 
później wykładał w kolegiach jezuickich w Warszawie, Słucku, Pińsku, 
Połocku i w Nieświeżu. Napisał dramat pt. Caesar invictissimus Haliatus 
rex, wystawiony w Wilnie w 1718; wydał panegiryki pt. Via flaminga (Wil-
no1730), poświęcone wojewodzie wileńskiemu Kazimierzowi Ogińskiemu.

V. Zaborskaitė, Prie Lietuvos teatro ištakų. Vilnius 1981, s.213; M. Vaicekau-
skas, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.348; opr. M. Jackiewicz.

Narkiewicz Jan (1800 na Żmudzi – 1886 w Krakowie). Pamiętnikarz, 
ksiądz. W 1833-1866 pracował w parafiach diecezji wileńskiej i żmudzkiej, 
a w l.1866-1875 przebywał na zesłaniu w Tunce na Syberii. Po powrocie 
zamieszkał w Krakowie, gdzie poznał Oskara Kolberga, był jego infor-
matorem w sprawach litewskich. Wydał książki o treści religijnej oraz 
wspomnienia pt. Pamiętniki księdza (1876).

W. Armon, Słownik biograficzny [w:] O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t.53, Litwa. 
Wrocław 1966,s.523; opr. M. Jackiewicz.

Naruszewicz Adam Tadeusz Stanisław (20 października 
1733 na Polesiu – 8 lipca 1796 w Janowie Podlaskim). Poeta, 
historyk, tłumacz. Potomek podupadłej rodziny magnackiej, 
uczył się w kolegium jezuitów w Pińsku, tam w 1748 wstąpił 
do zakonu; studiował w Akademii Wileńskiej, po kilkuletniej 

pracy nauczycielskiej w Wilnie studia w l.1758-1762 uzupełniał za granicą, 
głównie w Lyonie, poczym uczył wymowy, historii i jęz. francuskiego w 
warszawskim kolegium jezuickim. Za pośrednictwem Adama Kazimierza 
Czartoryskiego zbliżył się do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
z którym ok. 1770 związał się ściśle, stając się wyrazicielem jego poglą-
dów politycznych, realizatorem planów kulturalnych i nadwornym poetą, 
należał do stałych uczestników Obiadów Czwartkowych, w 1771-1777 
redagował „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Po kasacie zakonu jezuitów 
w 1773 protekcja królewska zapewniła mu zasobne beneficje oraz w 1774 
koadiutorię, a w 1788 – probostwo w Niemenczynie i biskupstwo smo-
leńskie, w 1790 – łuckie; był też od 1781 pisarzem wielkim litewskim i w 
1781-1786 sekretarzem Rady Nieustającej. W 1772-1773 wraz z F. Łojką 
i K. Wyrwiczem odpowiadał na argumenty mocarstw ościennych, mające 
uzasadnić rozbiór Polski. Towarzyszył Stanisławowi Augustowi w podróży 
do Kaniowa. Wydał w 1787 diariusz tej podróży i opis Krymu pt. Tauryka, 
sporządzony dla Katarzyny II. Podczas Sejmu Wielkiego pośredniczył mię-
dzy królem a Hugo Kołłątajem, zwolennik ustawy majowej, brał udział w 
początku 1792 w organizowaniu w swej diecezji aprobujących ją sejmików, 
a 3 Maja wygłosił kazanie podczas uroczystości rocznicowych w Warsza-
wie. Po przystąpieniu króla do Targowicy wycofał się z życia politycznego. 
Debiutował w druku jako poeta łacińskimi panegirykami, ale jego dorobek 
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poetycki, objęty w większości wydaniem Franciszka Bohomolca (Dzieła, 
t.1-4 1778), kilkakrotnie przedrukowywanym w XIX w., powstał głównie w 
1770-1774; od 1775 pracował na zlecenie króla nad Historią narodu polskiego, 
ukończoną do 1836; wyd. t.2-7 – 1780-1786, t.1 – w 1824. Pisał ody, satyry, 
np. Chudy literat, Reduty, wprowadził do literatury polskiej sielankę moral-
ną, był autorem dwu tragedii: Gwido, hrabia Blezu (1767-1770) i Tankred 
(1772-1773). Tłumaczył poezje Sarbiewskiego, Woltera, Tacyta, Horacjusza.

J. Platt, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.2. Warszawa 1985, s.14.
„Nasz Hołas”, białoruska gazeta o orientacji rewolucyjno-demokra-

tycznej, wyd. w Wilnie od 27 stycznia do 28 lutego 1927 przez kierow-
nictwo KPZB. Publikowała utwory literackie M. Wasilka, S. Hołysza i 
innych. Ukazało się 10 numerów. Zlikwidowana przez cenzurę polską.

A. Lis, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.52.
„Nasz Kraj”, tygodnik ilustrowany, wyd. w Wilnie od 28 września 1913, 

pismo „krajowców”. Jako redaktor podpisywał Hipolit Świetliński, jednakże 
faktycznym redaktorem był Benedykt Hertz. Pismo opowiadało się przeciw 
ugodowcom, krytykowało Narodową Demokrację, krzewiło nastroje antyrosyj-
skie (na ile to było możliwe) i niepodległościowe. W centrum zainteresowania 
znajdowała się kultura polska. Pismo upadło w listopadzie 1913.

A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999, s.283-284; opr. M. Jackiewicz.
„Nasz Kraj”, gazeta założona zaraz po wypędzeniu bolszewików przez 

wojska polskie w kwietniu 1919, wyd. w Wilnie w latach 1919-1920. Redakto-
rzy: Piotr Górecki, Ludwik Chomiński, Ludwik Abramowicz. Współpracowali: 
Helena Romer-Ochenkowska, Leon Wasilewski, Józef Albin Herbaczewski, 
Czesław Jankowski, Józef Batorowicz. W lipcu 1920 wyd. jako „Gazeta 
Krajowa”. Pismo o orientacji demokratycznej i o ideologii krajowej. 

J. Bujnowski, Obraz międzywojennej literatury wileńskiej. „Wileńskie Rozma-
itości”, 6/1966, s.5; opr. M. Jackiewicz.

„Nasz Przyjaciel”, pismo katolickie, red. przez ks. Kazimierza Packie-
wicza. Ukazały się tylko dwa numery (18 lutego 1914 i 11 lutego 1915).

Opr. I. Fedorowicz.
„Nasz Szlach”, białoruskie czasopismo dla młodzieży studenckiej, 

wyd. w Wilnie w l.1922-1923. Publikowało artykuły F. Piatkiewicza, 
B. Turonka, M. Marcinczyka, a także informacje o życiu białoruskich 
studentów na uczelniach polskich, głównie na USB.

A. Lis, Encykłapiedyja litaratury i  mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.53.
„Nasza Buduczynia”, białoruska gazeta o orientacji rewolucyjnej, wyd. 

w Wilnie od 8 grudnia 1922 do 14 lutego 1923. Redaktorem był Leopold 
Rodziewicz. Opublikowała dramatyczne obrazki Maksima Hareckiego Żarty 
pana Pisarewicza i Leopolda Rodziewicza Na kalady, ponadto wiersze Ja-
kuba Kołasa, U. Dubouki, U. Żyłki i innych autorów białoruskich, głównie 
mieszkających na Wileńszczyźnie. Zamieszczała informacje o życiu w ZSRR.
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U. Kalesnik, Wietrazi Adysieja. Minsk 1977, s.115-118; N. Laszkowicz, Encykła-
piedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.53; opr. M. Jackiewicz.

„Nasza Dola”, pierwsze legalne pismo białoruskie, wyd. w Wilnie od 1 
września 1906 do 1 grudnia 1906. Redaktorem-wydawcą był I. Tukierkes. 
Z pismem aktywnie współpracowała poetka Ciotka (Aloiza Paszkiewicz). 
Publikowano wiersze Jakuba Kołasa, opowiadania Jadwihina Sz. i innych 
twórców białoruskich. W grudniu 1906 doszło do podziału redakcji: z 
„Naszej Doli” wyłoniło się pismo „Nasza Niwa”.

U. Konan, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987.
„Nasza Dumka”, społeczno-polityczna i literacka białoruska gazeta 

tygodniowa, wyd. w Wilnie od 24 grudnia 1920 do 8 lipca1921. Redak-
torem-wydawcą był Maksim Harecki; publikowano utwory pisarzy i 
poetów białoruskich zamieszkałych w Polsce, głównie na Wileńszczyźnie: 
Leopolda Rodziewicza, I. Kanczeuskiego, S. Raka-Michajłouskiego, M. 
Czarota i innych. Ukazało się 27 numerów.

A. Lis, Encykłapiedyja literatury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.54.
„Nasza Niwa”, społeczno-polityczny i literacki 

tygodnik białoruski, wyd. od 10 listopada 1906 do 7 
sierpnia 1915 w Wilnie. Redaktorem-wydawcą był S. 
Wolski, później A. Ułasau i Janka Kupała. Było to czo-
łowe pismo białoruskie do 1915 roku. Na jego łamach 
ukazywały się utwory wielu białoruskich pisarzy, m.in. 
Ciotki, Karusia Kahańca, Maksima Hareckiego, Zmi-

troka Biaduli, Ciszki Hartnego, Jakuba Kołasa i Janki Kupały.
S. Aleksandrowicz, Puciawiny rodnaha słowa. Minsk 1971; Encykłapiedyja 

litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.54; opr. M. Jackiewicz. 
„Nasza Prauda”, białoruska gazeta o rewolucyjno-demokratycznym 

kierunku, wyd. w Wilnie od 30 marca do 24 września1927 przez podziemie 
komunistyczne. Z pismem współpracowali poeci: M. Wasilok, A. Sałahub, 
Uład Unicki (Pauliukouski), S. Hołysz, felietoniści: J. Małanka, M. Czarot. 
Pismo miało antypaństwowy charakter, ukazało się 50 numerów; władze 
polskie zabroniły dalszego wydawania pisma.

A. Lis, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.55.
„Nasza Sprawa”, białoruskie pismo o kierunku rewolucyjno-demo-

kratycznym, wyd. w Wilnie od 30 września 1926 do 22 stycznia 1927 dwa 
razy w tygodniu, wydawcą był P. Miatła. Gazeta występowała przeciwko 
władz polskich, finansowana przez podziemną partię komunistyczną; pu-
blikowano wiele materiałów z ZSRR. Ukazało się zaledwie 16 numerów, 
władze polskie zabroniły dalszego wydawania pisma.

A. Lis, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.55.
„Nasza Wola”, legalny miesięcznik  białoruski, wyd. w Wilnie przez 

KPZB od 24 grudnia 1935 do 20 marca 1936. Oficjalnym redaktorem był 
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student USB W. Skłubouski, faktycznie kierowali pismem komuniści S. 
Malko i T. Budkiewicz. Z pismem współpracowali m.in. Maksim Tank, M. 
Wasilok, Michaś Maszara, R. Szyrma i inni. Ukazało się 13 numerów, z tej 
liczby 3 były konfiskowane. Władze polskie zabroniły wydawania pisma.

S.W. Gowin, Druk Zachodniaj Biełarusi. Minsk 1966; S. Gowin, Encykłapiedyja 
litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.53; opr. M. Jackiewicz. 

„Nasze Ognisko”, dwutygodnik, wyd. w Wilnie od 14 września 1913 
do 18 lipca 1914. Wydawcą i redaktorem była Ludwika Życka; było to 
pierwsze pismo poświęcone sprawom kobiecym na Litwie i Rusi. Publiko-
wano wiersze raczej drugorzędnych poetów, m.in. Remigiusza Kwiatkow-
skiego i Nory Walickiej (wł. Eleonora z Ładzic-Walickich Bucewiczowa).

A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999, s.267; opr. M. Jackiewicz. 
Nawrocki Aleksandr, syn Aleksandra, ps. N.A. Wrockij (1/13 marca 1839 

w Petersburgu – 28 maja/10 czerwca 1914) Rosyjski poeta, redaktor i wy-
dawca, generał-lejtnant. W 1857 ukończył korpus kadetów w Petersburgu, w 
ciągu dziesięciu lat służył w armii carskiej, następnie studiował w Akademii 
Prawniczo-Wojskowej w Petersburgu, był m.in. prokuratorem wojskowym 
w Wilnie, następnie przewodniczącym sądu okręgu wojskowego w Wilnie. 
W 1891 odszedł na emeryturę. W 1860-1870 współpracował z czasopismem 
„Wiestnik Jewropy”. W latach 80. XIX w. redagował czasopismo „Russkaja 
Riecz”. Podczas pracy w Wilnie zainteresował się historią Litwy, owocem 
jego zainteresowań były dramaty poetyckie Krieszczenije Litwy („Russkaja 
Riecz” 1879), Jezuity w Litwie (1886). Wspomnienia z Wilna zamieścił w 
książkach Kartiny minuwszego (1881) i Wołny żizni (1894).

Bolszaja encikłopiedija, t.13, S.-Petersburg 1903, s.602; Kratkaja litieraturnaja 
encikłopiedija, t.5, Moskwa 1968, s.66; P. Ławriniec, Russkaja literatura Litwy XIX-
-pierwaja połowina XX wieka. Vilnius 1999, s.65-71; opr. M. Jackiewicz.

„Na zew Ziemi Ojczystej”, gazetka wyd. w Wilnie przez POL-BIN 
w 1944. Redagowali Edmund Banasikowski, ps. „Jeż” i Antoni Snarski, 
ps. „Solny”. Zawierała opisy działań bojowych AK na Wileńszczyźnie.

S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej. Warszawa 
1997, s.300.

Neveravičius Fabijonas, Niewierowicz Fabian (19 lip-
ca 1900 w majątku Puże/Puažai w pow. Rosieńskim – 17 
kwietnia 1981 w Londynie). Litewski prozaik, tłumacz. Po-
chodził z polskiej rodziny szlacheckiej ze Żmudzi. Ukończył 
gimnazjum w Szawlach, był ochotnikiem w 1919 w Wojsku 

Litewskim, w 1920-1934 pracował w szkole wojskowej w Kownie, studio-
wał na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Uniwersytetu Kowieńskiego, 
od 1934 utrzymywał się z pracy literackiej. W 1940-1944 mieszkał w 
Wilnie, pracował w litewskim radiu wileńskim. W 1944 zbiegł przed 
Armią Czerwoną do Niemiec, w 1947 wyjechał do Anglii. Przed wojną 
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wydał powieści: Dienos ir naktys (1935), Blaškomos liepsnos (t.1-2 1936), 
Erškėčiai (t.1-2, 1937), Palaimintas juokas (1938). Na litewski przełożył 
Żeromskiego Dzieje grzechu (1935) i Reymonta Chłopów (1937-1938). 
W okresie wileńskim ogłaszał artykuły publicystyczne.

Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990, Vilnius 1997, s.300-3001; A. Kalėda, 
Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.356; opr. M. Jackiewicz.

Niebolsin Paweł (1817-1897). Rosyjski etnograf, badacz Syberii, pi-
sarz, publicysta. Publikował głównie w „Otieczestwiennych Zapiskach”. 
W 1863 zamieszkał w Grodnie, zafascynowany kulturą Żydów, przeżył 6 
lat w Domu Żydowskim w Grodnie i w 1871 przeniósł się do Wilna, gdzie 
pracował jako cenzor. W Wilnie zasłynął jako filosemita, jak i polonofob, 
ścigający w cenzurowanych przez siebie wydawnictwach wszelkie niepra-
womyślności. Artykuły drukował w wileńskich rosyjskich czasopismach.

A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003, s.61; opr. M. Jackiewicz.
„Niedziela”, pismo katolickie, wyd. w Wilnie w 1912-1914 pod red. 

Józefy Polakowskiej. Zawierało popularne artykuły religijne wraz z po-
radami gospodarczymi. Pismo borykało się z trudnościami finansowymi, 
ukazywało się nawet z roczną przerwą.

A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999, s.267; opr. M. Jackiewicz. 
Nieławicka Anna (27 kwietnia 1913 w Wilnie – ?) W 1928-1932 uczyła 

się w Gimnazjum ss. Nazaretanek w Wilnie, od 1933 – w Gimnazjum im. 
Tadeusza Czackiego, gdzie w 1934 otrzymała maturę. W 1934-1938 stu-
diowała filozofię na USB. W 1939 uzyskała dyplom magistra. Publikowała 
w „Kolumnie Literackiej” red. przez Józefa Maślińskiego w „Kurierze 
Wileńskim”. Wydała tomiki poezji Ametystowy dzień (Wilno 1929) oraz 
Patrzę w jesień (Wilno 1935).

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Centralne Państwowe Archiwum Litwy), 
Fondas (Zespół) 175, Aprašas (Opis) 5: Byla (Teczka): IV Ca 1302 Nieławicka 
Anna; opr. T. Dalecka 

Niemojewski Andrzej (1864-1921), publicysta. W Wilnie 
zamieszkał z początkiem marca 1905. Pod koniec marca 
tego roku wyjechał. Zajmował się tu przeważnie polityką. 
Władze rosyjskie zmusiły go do opuszczenia Wilna, przeniósł 
się do Krakowa.

A. Romanowski, Młoda Polska wileńska, Kraków 1999, s.80; opr. M. Jackiewicz.
„Niepodległość Organ Ziemi Wileńskiej”, dwutygodnik, wyd. w Wil-

nie od 15 lipca 1942. Na czele redakcji – Jerzy Dobrzański, jej członkami 
byli: Jerzy Wroński, ps. „Stopa”, Zofia Dunin-Borkowska, ps. „Renata”, 
później Maria Sadowiska, ps. „Milena”, Eugeniusz Gulczyński, ps. „Cezary 
Baryka”. W piśmie publikowali artykuły m.in. Witold Staniewicz, Marian 
Morelowski, Ludwik Chmaj, Szczepan Szczeniowski. Do stycznia 1945 
wydano i rozpowszechniono 49 numerów.
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S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej. Warszawa 
1997, s.298. 

Niesiołowski Kazimierz (1676? – 1752?). Mieszkał w Worończy i 
Jasińczy k/Nowogródka. W 1722 był posłem na sejm; w 1733 – marszałek 
nowogródzki, w 1738 – komisarz grodzieński. Pisał po polsku i łacinie, 
wydał Zabawy publiczne (1743), Zabawy domowe (1752), w zbiorkach 
tych zamieścił wiersze, przemówienia, epitafia i legendy.

A. Maldzis, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 1987, s.67.
Niezabitowski Cyprian Józef, Nezabitauskis Kiprijo-

nas Juozapas (12 września 1779 w Bojdatach/Baidotai k/
Szkudów na Żmudzi – 10 lipca 1837 w Nancy we Francji). 
Litewski poeta, tłumacz, ksiądz. Pochodził z polskiej rodziny 
szlacheckiej osiadłej na Żmudzi. Uczył się w szkole w Kro-

żach, w 1792-1795 studiował w Akademii Wileńskiej, w 1803 ukończył 
seminarium duchowne w Worniach na Żmudzi. Był tu księdzem, również 
w Jurborku, a od 1815 – w Welonie. Uczestniczył w powstaniu 1831, po 
jego klęsce zbiegł do Prus, mieszkał w Tylży, w 1835 wyjechał do Francji, 
gdzie w Nancy był kierownikiem polskiej szkoły. Napisał cykl litewskich 
wierszy poświęconych A. Mickiewiczowi: Eiliavimas liežuvyje lietuviškai-
-Žemaitiškame (1835, wyd. 1931), przetłumaczył na litewski Mickiewicza 
Litanię pielgrzymską. Zmarł śmiercią samobójczą.

V. Mykolaitis, Naujoji lietuvių literatūra. Kaunas 1936, s.8-10; V. Gaigalaitė, 
Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.357; opr. M. Jackiewicz.

Niezabitowski Kajetan Roch, Nezabitauskis-Zabitis Kajetonas Rokas 
(29 sierpnia 1800 w Bojdatach/Baidotai k/Szkudów/Skuodas na Żmudzi – 11 
kwietnia 1876 w Warszawie). Publicysta, historyk, bibliograf. Urodził się w 
polskiej rodzinie szlacheckiej osiadłej na Żmudzi. Uczył się w szkole domi-
nikanów w Kalwarii Żmudzkiej i w gimnazjum w Kownie,  w 1824 ukończył 
Uniwersytet Wileński. Od 1825 mieszkał w Warszawie, do emerytury w 1847 
pracował w min. oświaty Królestwa Polskiego oraz w komitecie cenzury. 
Publikował artykuły w „Dzienniku Wileńskim”, pisał też w jęz. litewskim, 
ułożył bibliografię druków litewskich, w „Gazecie Warszawskiej” publiko-
wał artykuły o literaturze litewskiej, recenzował Kalendarze L. Ivinskisa i 
Biskupstwo żmudzkie Macieja Wołonczewskiego (Motiejusa Valančiusa).

V. Žukas, Lietuvių bibliografijos istorija. Vilnius 1976, s.26-34; V. Vanagas, 
Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.357; opr. M. Jackiewicz.

Niezabitowski Stanisław Jan (24 września 1641 we wsi Jatra w pow. nowo-
gródzkim – jesienią 1717 w Nowogródku), pamiętnikarz. Przyjęty na służbę do 
Bogusława Radziwiłła, koniuszemu litewskiemu zawdzięczał fortunę i życiowe 
powodzenie. Od 1670 zarządzał księstwem słuckim, ze Słucka prowadził kore-
spondencję oraz udawał się w liczne podróże administracyjne po Litwie, Podlasiu, 
do Królewca i nawet na Śląsk. W 1682-1700 prowadził systematyczny dziennik 
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wydarzeń, związanych z administracją dóbr „infantki” Ludwiki Karoliny, jedynej 
córki Bogusława Radziwiłła. Diariusz ten, obejmujący ponad 900 stron rękopisu, 
znajdujący się w Bibliotece Narodowej, stanowi bezcenne źródło do poznania 
życia, obyczajów i kultury szlachty z terenu ówczesnej Litwy, a zwłaszcza wo-
jewództwa mińskiego. Niezabitowski zamieszczał w diariuszu wzmianki o lek-
turach oraz o oglądanych przedstawieniach, głównie kalwińskich (sam był tego 
wyznania), ale i jezuickich; spisywał przejawy wzrastającej nietolerancji religijnej.

A. Sajkowski, Polski słownik biograficzny, t.23; A. Sajkowski, Literatura pol-
ska. Przewodnik encyklopedyczny, t.2, Warszawa 1985, s.34; opr. M. Jackiewicz.

Niezabytowski Aleksander (2 października 1819 w Smoliczach 
k/Nieświeża, wg innych źródeł 15 września 1818 w Zubkowie w pow. 
Nowogródzkim – 21 marca 1849 w Wilnie), pisarz, filozof. Uczył się w 
prywatnym pensjonacie w Warszawie, w l. 1835-1838 studiował na uni-
wersytecie w Dorpacie (dziś Tartu, Estonia). W 1844-1847 przebywał za 
granicą: we Francji, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Anglii. Po 
powrocie przewoził zakazane wydawnictwa, za co został aresztowany, 
więziony w Pińsku, Mińsku i Wilnie, osądzony na 20 lat katorgi na Syberii. 
Zmarł przed zesłaniem. Wydał anonimowo następujące dzieła: Rozamunda 
(Wilno 1844), Barbara (Wilno 1844), Jadwiga (Paryż 1845), Katarzyna 
Wielka (Paryż 846), a także wspomnienia Moje zapiski (Paryż 1945).

S. Aleksandrowicz, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.4. Minsk 
1987, s.62; opr. M. Jackiewicz.

„Nowe Życie”, legalny tygodnik socjalistyczny, wyd. w Wilnie od paź-
dziernika 1910 do października 1911. Redaktorem był Jan Klott (adwokat), 
następnie – Julian Kozłowski i kolejno Czesław Sarosiek i Łucja Romankie-
wiczowa. Publikowali radykalni działacze PPS-Lewicy: np. H. Orwicz (wł. 
Maksymilian Horwitz-Walecki), także Stefan Rudniański i nawet Michał 
Romer. Na mocy wyroku sądowego zamknięte 12 października 1911.

A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999, s.298-299.
Nowicki Edmund, żył na przełomie XIX/XX w., publicysta, dziennikarz, 

wydawca. W 1906 był właścicielem drukarni w Wilnie, przeniesionej z Pe-
tersburga, mieszczącej się przy Placu Katedralnym 4, w l.1907-1909 wydawał 
tygodnik „Przyjaciel Ludu”, na łamach tego pisma publikował artykuły.

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny…  
„Nowiny Codzienne”, polska edycja pisma ukazującego się w czterech 

językach: polskim, litewskim, białoruskim i żydowskim. Ukazywało się 
w l.1915-1916. Wydawcą był Herman Szur.

Opr. I. Fedorowicz.
„Nowiny Litewskie”, dziennik polityczno-społeczny dla Litwinów 

w jęz. polskim, organ litewskiej Taryby, ukazywał się od listopada 1918. 
Redaktorem odpowiedzialnym i wydawcą był Bolesław Stadziewicz 
(Boleslovas Stadzevičius). 
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J. Kazlauskaitė, Vilniaus periuodiniai leidiniai 1760-1918. Bibliografinė rodyklė. 
Vilnius 1988; opr. I. Fedorowicz.

„Nowiny Wileńskie”, dziennik klerykalno-demokratyczny, ukazywał 
się w Wilnie od stycznia do lutego1906 pod red. Leona Bogdanowicza i 
Józefa Tokarzewicza (Hodiego). Wydawcą gazety i jej właścicielem był 
ks. biskup Edward Ropp. Pismo było pomyślane jako organ powstającego 
wtedy Stronnictwa Konstytucyjno-Katolickiego, straciło rację bytu po 
rozwiązaniu stronnictwa. Początkowo dziennik ten prowadził polemikę 
z „Kurierem Litewskim”, ale już w lutym 1906 doszło do porozumienia 
obu pism i powstało jedno pismo pod tytułem „Kurier Litewski”.

W. Dobaczewska, Dzieje prasy polskiej politycznej na ziemiach ziemiach. Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego Litewskiego Litewskiego. 1905-1937, [w:] Wileńszczyzna 
i Nowogródczyzna w l.1920-1937. Wilno 1938; opr. I. Fedorowicz.

„Noworocznik Litewski”, wydał w Wilnie w 1831 Hipolit Klimaszew-
ski. W piśmie wydrukowano wiersz A. Mickiewicza Dziewica na rozdrożu. 
Ponadto artykuły Historia miasta Kowna, Ruiny zamku w Krewie, Grób 
Karpiów w Łyskowie, Góra Bekieszowa w Wilnie. W „Noworoczniku” 
ukazały się pierwsze utwory J.I. Kraszewskiego, tu też debiutował Alek-
sander Groza, artykuły zamieszczał Józef Krzeczkowski.

W. Ciechowski, Czasopisma polskie na Litwie. „Kwartalnik Litewski” 1910.
Nusbaum Czesław, ps. Dragowit, Czesław Lubisz (1887-1965), publi-

cysta, dziennikarz. Ukończył Szkołę Zgromadzenia Kupców w Warsza-
wie, mieszkał w Wilnie i współpracował z pismem młodzieży wileńskiej 
„Pobudka”, wyd. od 1908. Ukończył Akademię Handlową w Lozannie, 
w l.1914-1918 pracował w bankowości, potem zajął się dziennikarstwem, 
w 1918 brał udział w walkach o Lwów; w l.1919-1926 znowu miesz-
kał w Wilnie, w l.1919-1920 był red. naczelnym „Gazety Wileńskiej”, 
kierownikiem oddziału Polskiej Agencji Telegraficznej w Wilnie i w 
l.1922-1926 – redaktorem „Wileńskiej Gazety Powszechnej”, ogłaszał 
artykuły publicystyczne. W l.1932-1933 – korespondent PAT w Paryżu, 
w l.1934-1939 – referent w Biurze Prasowym Zarządu Miejskiego w 
Warszawie. Podczas wojny brał udział w działalności konspiracyjnej, po 
1945 pracował jako dziennikarz lub bibliotekarz w wielu instytucjach.

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny… 
Obiezierska Helena Maria, córka Mieczysława i Stefanii z Kłoczkowskich 

(18 lipca1899 w majątku Turów, położonym między Orszą i Witebskiem, w 
rodzinie adwokata – 27 października 1987 w Bydgoszczy). Do 1914 uczyła 
się w Kownie, gdzie ojciec prowadził kancelarię adwokacką, następnie w 
1915-1918 w polskim gimnazjum w Mińsku, w którym uzyskała świadectwo 
dojrzałości. Po wyzwoleniu Wilna w kwietniu 1919 jej ojciec został członkiem 
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, a ona rozpoczęła studia w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, skąd w 1921 przeniosła się 

Opr. Mieczysław	Jackiewicz
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na wydział humanistyczny USB w Wilnie. Była uczennicą prof. Stanisława 
Pigonia. Podczas studiów pracowała na Kursach Maturalnych im. T. Czac-
kiego, w prywatnym gimnazjum Stefana Świętorzeckiego, w Gimnazjum 
ss. Nazaretanek. Od 1923 ogłaszała w prasie wileńskiej utwory poetyc-
kie i prozę, uczestniczyła w wileńskich „Środach Literackich”. W 1928 
uzyskała magisterium na USB. Od 1934 pracowała w Gimnazjum im. E. 
Orzeszkowej w Wilnie. W 1938 przyznano jej srebrny wawrzyn PAL za 
opowiadania dla dzieci: Danek i Grzmot (1936) oraz Z Zułowa na Wawel 
(1936). W okresie wojny była nauczycielką na tajnych kompletach. W 
1944/1945 pracowała w Wilnie w nowo otwartych przez władze sowieckie 
gimnazjach. W październiku 1945 wyjechała do Polski, zamieszkała w 
Bydgoszczy. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przygoto-
wała i w 1965 obroniła rozprawę doktorską Twórczość powieściopisarska 
Józefa Weyssenhoffa pod kier. prof. Konrada Górskiego. Z prof. Górskim 
współpracowała przy Słowniku języka Adama Mickiewicza. W Polsce pra-
cowała w szkolnictwie średnim. W 1968 przeszła na emeryturę. W roku 
akademickim 1923/24 pełniła funkcje prezesa Koła Polonistów Słuchaczów 
USB. Uczestniczka turniejów poetyckich (1925, 1926) organizowanych 
przez Koło Polonistów. Współautorka tekstów do Szopek Akademickich. 
Debiutowała w piśmie „Alma Mater Vilnensis”(ważniejsze artykuły: 
Stosunek współczesnego pokolenia do romantyzmu 1927, z. 5; Technika 
tajemniczości w powieści Choromańskiego „Zazdrość i medycyna” 1935, 
z.12). Wiersze, artykuły, recenzje publikowała też na łamach „Słowa”, 
„Śród Literackich”. Na antenie radiowej wygłaszała pogadanki, poświęcone 
problemom dydaktyki szkolnej, m. in. nauczania literatury współczesnej. 
Za opowiadania z dzieciństwa i młodości Marszałka Piłsudskiego dostała w 
1935 „Srebrny Laur Poetycki” ufundowany przez Polską Akademię Literatury. 
Opublikowała ponadto pracę Sztuka powieściopisarska Józefa Weyssenhoffa 
(1965). W 1995 ukazały się pamiętniki H. Obiezierskiej z 1905-1972 Jedno 
życie prywatne na tle życia narodu polskiego w wieku XX.

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Centralne Państwowe Archiwum Litwy), 
Fondas (Zespół) 175, Aprašas (Opis) 5: IV Ca 1313 Obiezierska Helena; H. Obie-
zierska, Jedno życie prywatne na tle życia narodu polskiego w wieku XX, Bydgoszcz 
1995; J. Hernik Opalińska, Wileńskie Środy Literackie (1927-1939), Warszawa 1998, 
s.143-144; Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypo-
spolitej pod red. J. Malinowskiego, Bydgoszcz, 1995, t.1, s. 229-231; opr. T. Daleka.

Obolewicz Karol (ok. 1840 w pow. Święciańskim – 1920 w Wilnie). Po 
uzyskaniu święceń kapłańskich był księdzem w Sużanach k/Niemenczyna, 
później wikarym w Kalwarii Wileńskiej, pod koniec życia kapelanem za-
kładu św. Antoniego w Wilnie; wydał kilka książeczek o treści religijnej 
dla ludu, współpracował z czasopismem „Zorza”.

L. Uziębło, „Gazeta Krajowa” 56/1920, s.3.
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Obst Konrad Jan, syn Hermana Bernarda i Marii z So-
kołowskich (24 grudnia 1876 w Saksonii – 8 marca 1954 
w Dziekaniszkach pod Wilnem). Publicysta, redaktor, wy-
dawca, śpiewak. Gimnazjum i konserwatorium ukończył w 
Lipsku. W 1895 debiutował jako śpiewak w Operze Lipskiej, 

następnie był aktorem wędrownym i śpiewakiem operowym. W 1897 
poślubił aktorkę Blanche Camerlot, z którą prowadził tułacze życie arty-
styczne. W 1898 poznał w Grodnie Elizę Orzeszkową, pod jej wpływem 
zainteresował się polskością. W 1902 zmarła tragicznie podczas występu 
na scenie żona. Po jej śmierci wyjechał do Petersburga, gdzie poznał 
Erazma Piltza, redaktora czasopisma „Kraj”; wkrótce został sekretarzem 
redakcji i kierownikiem działu literackiego. W 1904 ożenił się z tancerką 
Różą Miłoszewicz. Po zamknięciu pisma „Kraj” Obst w 1910 założył w 
Petersburgu „Kwartalnik Litewski”, w tymże roku został członkiem Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. W 1911 kupił w Wilnie kamieniczkę 
przy zaułku Bernardyńskim 11, w której w 1822 mieszkał A. Mickiewicz. 
Na parterze tego domu założył muzeum poety. W Wilnie wydawał pismo 
„Litwa i Ruś” (kontynuacja „Kwartalnika Litewskiego”). W 1913 został 
red. naczelnym „Gazety Codziennej”. W 1919 wstąpił do Wojska Polskie-
go, był kierownikiem Działu Prasowego Wydziału Administracji i Prasy 
Komitetu Obrony Kresów Wschodnich. W 1922-1927 pełnił stanowisko 
prezesa Ligi Robotniczej św. Kazimierza. Od 1926 został członkiem 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. Działalność dziennikarską i publi-
cystyczną zakończył w połowie 1934. Następnie z żoną i matką osiadł w 
zakupionym majątku Rubno w pobliżu Ławaryszek pod Wilnem. W 1940 
po zarekwirowaniu przez władze sowieckie dworu, biblioteki oraz zbiorów 
historycznych i dzieł sztuki został skazany na osiedlenie na Syberii. Do 
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej nie zdążono go wywieźć na Sybir. 
Po wojnie osiedlono Obsta we wsi Dziekaniszki, gdzie miejscowi chłopi 
steranego życiem i samotnego (żona zmarła w 1940) utrzymywali. Tutaj 
pisał pamiętniki, które po jego śmierci przechował Julian Bezganowicz z 
Czyrwiszek. Opublikował ponad tysiąc artykułów i przeszło 20 książek, 
m.in. Polska i Litwa (Wilno 1912), Kapitał, praca i wynagrodzenie (Wil-
no 1918), Odwieczny spór Polski z Moskwą o Litwę (Warszawa 1919), 
Historia cudownego obrazu M.B. Ostrobramskiej (Wilno 1927, 1937). 
Zmarł w nędzy i zapomnieniu. Pochowany w Rubnie obok matki i żony.

Opr. L. Narkowicz.
Opr. Mieczysław	Jackiewicz

(Cdn.)

Opr. Mieczysław	Jackiewicz
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DWIE OPOWIEŚCI O OCALENIU

AMERYKAŃSKIE	SPINKI	OJCA

Romuald Mieczkowski

Przeglądając rodzinne archiwa, zna-
lazłem list z Ameryki do mojej matki z 
początku lat pięćdziesiątych. Na stemplu 
pocztowym nie udało się odczytać daty. 
Czytelna jest tylko pieczątka z napisem 
mieżdunarodnoje. Na wstępie listu są słowa: 

Kochana, Jadziu i cała Rodzina, je-
stem zadowolona, że u Was wszystko do-
brze, że zdrowy kochany Tatuś Stanisław...

I dalej list jak list, pisany niewprawną 
ręką, z ortograficznymi błędami. Opowieść 
o sprawach przyziemnych, o tym, że córka 
Krysia wyszła za mąż, ma dwie córeczki i 
syna, że razem z Nochimem autorka kore-
spondencji prowadzi sklep mięsny i tego 
starczy na życie, że tak w ogóle, narzekać 
nie ma czego. Dalej informuje, że Lejba i 
Lejbowa przez pewien byli na wsi, gdzie hodowali kury, ale rzucili to zajęcie 
i przyjechali do Nowego Jorku, gdzie i im powodzi dobrze. W końcu nadaw-
ca listu obiecuje wysłać paczkę, pozdrawia i całuje niezliczoną ilość razy.

Szara koperta, zniszczona przez czas. Pisała Sonia Gołąb, i adres: 1920 
Woltuway, Bronx 53, N.Y. Ulica może mieć inną pisownię, gdyż trudno 
odczytać jej nazwę.

Odgrzebuję szczątkowe fragmenty tej hi-
storii z dzieciństwa o rodzinie żydowskiej, 
którą szczęśliwie w czasie wojny uchronił mój 
dziadek Stanisław Pietrowski. Niestety, rodzice 
zeszli nagle i dość młodo z tego świata i nie 
znam szczegółów przyjaźni mojej matki z Sonią 
Gołąb. Pamiętam, jak prosiliśmy o przesiąknięte 
zgrozą opowieści z czasów wojny. Dziadek Sta-
nisław mieszkał na podmiejskim „odnosiołku”, 
po środku pola stała jako jedyna jego zagroda. 
Na jego hektarach stanęła potem niemal cała 
dzielnica mieszkaniowa Wilna – Poszyłajcie. 
Kilka drzew dziś znaczy topografię byłego do-

Maria	i	Stanisław	Pietrowscy	z	wnucz-
kami.	 Początek	 lat	 50.	XX	wieku

Jadwiga	Mieczkowska,	z	
domu	Pietrowska,	matka	
autora,	pod	koniec	wojny
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mostwa, tuż obok zbudowano podstację 
elektryczną.

Przed wojną był typowym ziemiani-
nem. Prowadził gospodarstwo i z tego 
żył. Całkiem nieźle. W czasie wojny 
przychodził z pomocą Żydom. Po pro-
stu jako parobkowie i „dalecy krewni” 
pracowali oni na gospodarstwie, powięk-
szając i tak liczną rodzinę. Umorusani, o 
spracowanych rękach, w tym miejscu nie 
rzucali się szczególnie w oczy, choć – co 
tu mówić – mimo podrobionych doku-
mentów, ryzyko istniało duże. Były mo-
menty, kiedy rodzina wraz z „krewnymi” 
stała pod ścianą, zaś dom lada chwila 
miał być podpalony. Ale litewska policja 
była przekupna – w czasie wyjaśniania 
podejrzeń dziadek Stanisław wytrwale 
stał na swojej wersji i dla załagodzenia 
sytuacji coś przynosił, potem jeszcze przynosił, aż w końcu na pewien 
czas dawano spokój. Najazdy takie powtórzyły się dwa albo trzy razy.

Matka opowiadała o tym, jak w czasie, kiedy jej najbliżsi wraz z Ży-
dami czekali na decyzję – czy mają odmaszerować w stronę Ponar, czy 
ich rozstrzelają na miejscu, ona jako najmłodsza, schowana na strychu, 
po cichu płakała, spoglądając przez szczeliny w deskach na podwórko. 
Dziś trudno wyjaśnić, ile kosztowała cena życia, ale pertraktacje dziadka 
były skuteczne – wojnę przeżyli wszyscy. Zaskakuje solidarność sąsia-

Jadwiga	i	Tomasz	Mieczkowscy	w	
Wileńskiej	Kalwarii,	1949

Helena	Mieczkowska,	z	domu	Matarewicz,	i	Stanisław	Pietrowski	–	dziadkowie	
autora	ze	strony	ojca	i	matki	wcześnie	zostali	wdowcami;	powitanie	gości	przy-
byłych	samochodem	do	Poszyłajć	–	w	środku:	dziadek	Stanisław.	Początek	lat	50.

Romuald	Mieczkowski
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dów, którzy na pewno znali 
„dalekich krewnych” od innej 
strony, ale pozostali w zgo-
dzie milczenia i sumienia.

Po wojnie Żydzi wyjecha-
li. Z początku, jako obywatele 
Polski „za Bug”, potem trafili za 
ocean. Zachowali swą wdzięcz-
ność rodzinie Pietrowskich. 
Przez pewien czas przesyłali 
paczki. Raz w udziale matki 
przypadła niezwykle modna, bo 
z jakiegoś błyszczącego mate-
riału sukienka, ojciec dostał ru-
lon sukna w kratkę na garnitur, 

koszulę i plastykowe spinki ze słonikami. W czasie przyjęć rodzinnych ciotki 
obowiązkowo chciały pomacać tkaninę, która „nie gniecie się”, zaś ojciec był 
dumny ze swego „amerykańskiego” garnituru i nylonowej koszuli.

Listów z Ameryki było więcej. Ale jak to bywa w życiu – rodzina się 
rozproszyła, nie stało starszych. Jeszcze w niedalekich czasach starano się 
nie przyznawać do jakichś znajomości zagranicznych. Przetrwały tylko 
śmieszne amerykańskie spinki ojca.

PS. 23 września 1999 prezydent Litwy Valdas Adamkus nagrodził po-
śmiertnie moich dziadków – Marię i Stanisława Pietrowskich Krzyżem za 
Ratowanie Życia, składając wyróżnienie na ręce autora niniejszej kroniki. 
Zdjęcia – z archiwum autora.

ŻYCIE	ZA	LEJKĘ.	GDZIE	JEST	MUSIA	BURSZTEJN?

Trudno powiedzieć, kiedy to było. Najprawdopodobniej w 1943 roku. Po 
tym, jak zmarła matka Walentyny Skarżyńskiej, pamięć zatarła szczegóły. Nie 
wiadomo też, jaka była pora roku. Może lato, coś jednak podpowiada, że jesień.

Ojciec Walentyny, Wilhelm Skarżyński, był w Wilnie fotografem. 
Przy ul. Wielkiej, koło kina „Helios”, miał własną pracownię i atelier, do 
którego przychodziła też i śmietanka towarzyska – w tym ludzie ze świata 
artystycznego, a w szczególności panie, gdyż był to przystojny mężczyzna, 
wrażliwy na piękno, również kobiece.

Po wyjściu ze swej pracowni znalazł się akurat w okolicach Placu 
Ratuszowego, niedaleko ul. Szklanej, kiedy z getta pędzono kolejną partię 
Żydów do Ponar. Wilnianie zdążyli już przyzwyczaić się do podobnych wi-
doków, odprowadzali skazańców litościwym wzrokiem, pełnym bezsilności. 

Prezydent	Valdas	Adamkus	po	wręczeniu	od-
znaczenia	pośmiertnie	Pietrowskim	Krzyżem	za	
Ratowanie	Życia	na	ręce	ich	wnuka,	red.	„Znad	
Wilii”	–	Pałac	Prezydencki,	23	września	1999
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Żydzi odbywali swą 
ostatnią podróż też ze 
spokojną pokorą. Po 
prostu szli. Godnie. 
Jak nie na sąd ludz-
ki, tylko ostateczny. 
Z nadzieją jedynie na 
cud – w sercach tlić 
się mogły bardzo 
nikłe jej iskierki na 
ocalenie. Chyba to 
było przedpołudnie. 
W każdym razie nie 
później – ze względu 

na drogę, jaką Żydzi mieli przebyć do Ponar, a jeszcze potrzebny był czas 
na przeprowadzenie „operacji”.

Jak i inni, fotograf Wilhelm Skarżyński, patrzył na snujący się ku swej 
zagładzie korowód. O czym myślał? Może o zdjęciach jako dokumencie 
tragedii? Naraziłby się tym oprawcom. Więc tylko patrzył. Wzrok w 
szarym i złachmanianym tłumie wyłonił nagle kogoś, kto zwrócił jego 
szczególną uwagę. Była to kruczowłosa piękność, wysoka, szczupła, 
wyraźnie górująca nad tłumem, z dumnie podniesioną głową.

Tak piękna dziewczyna, idąca na śmierć!? Postanowił działać. Wresz-
cie udało się mu dogadać z jednym z policjantów. Transakcja niezwykle 
prosta – dziewczyna za aparat fotograficz-
ny. Zainteresowany lejką z głębi korowodu 
miał podprowadzić kandydatkę na ocalenie 
na bok szeregu i na zakręcie ją z niego wy-
pchać – wprost na Skarżyńskiego. Po pełnej 
niepokoju chwili, na rozwidleniu się ulic rze-
czywiście doszło do wymiany. Konwojent 
błyskawicznie przewiesił przez ramię aparat 
fotograficzny, zaś Skarżyński ujął za rękę 
dziewczynę, zmieszał się w tłumie, po czym 
szybkim krokiem poprowadził wyrwaną ze 
szponów śmierci do domu. Na ulicę Wąwo-
zów, tuż obok Szkaplernej. Żeby znaleźć się 
na Lipówce, musieli minąć Dworzec Kolejowy 
i przejść przez tory. 

Musię Bursztejn z początku ukrywano w 
piwnicy. Potem „uzupełniła” rodzinę Skar-
żyńskich. Nie była zachwycona tym Tatiana, 

Do	atelier	Wilhelma	Skarżyń-
skiego	przychodziła	też	ów-
czesna	śmietanka	towarzyska	

Lipówka	przed	wojną,	1938.	Autor	zdjęcia	nieznany,	ze	
zbiorów	Romualda	Mieczkowskiego

Romuald	Mieczkowski
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żona Wilhelma. A to z 
powodu urody „krew-
nej” męża. Dobrze zna-
ła jego wcześniejsze 
skłonności do zgrab-
nych pań i po prostu 
była zazdrosna. Pobyt 
Musi w ich domu dla 
sąsiadów był tajem-
nicą poliszynela. Po 
pewnym czasie Wilhelm 
wychodził z ocaloną na-
wet na miasto. 

Jakoś dotrwała 
razem do końca woj-
ny. Potem mężczyzna 

załatwił dla młodej Żydówki wszystkie niezbędne papiery, łącznie z do-
wodem osobistym z narodowością polską. Jako Polka z falą pierwszych 
repatriantów wyjechała prawdopodobnie do Gdańska i zatarł się po niej 
wszelki ślad. Przed wyjazdem w dowód wdzięczności, jako jedyna 
spadkobierczyni w swej rodzinie, u notariusza zapisała na Skarżyń-
skich okazałą kamienicę w Śródmieściu. Pochodziła z bogatego rodu 
kupieckiego. Walentyna odnalazła w domowym archiwum Wyciąg z 
ksiąg metrykalnych o Żydach, urodzonych w m. Wilnie w roku 1919. 
Z dokumentu, wydanego 16 czerwca 1939 roku, dowiadujemy się, iż 
Musia Bursztejn urodziła się 15 czerwca według daty chrześcijańskiej 
i 17. – według daty żydowskiej, tegoż roku. Jej ojciec – Bohusławski 
– mieszczanin Hirsz Bursztejn, syn Chaima, matka Golda Basia (ten 
wyraz trudno odczytać), córka Mowszy. W dokumencie napisano: 
Starostwo Grodzkie Wileńskie stwierdza zgodność tekstu polskiego z 
odpowiednim zapisem w księdze metrykalnej, znajdującej się w Sta-
rostwie. Podpisał wicestarosta Wacław Jeśmian, „wyciąg” zatwierdził 
rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wilnie, zaś jeszcze raz, 24 
maja 1940 roku, inny rabin – z polecenia władz litewskich.

Na drugiej stronie „wyciągu” znalazł się następujący dowód wdzięcz-
ności Musi za uratowanie:

Ja, niżej podpisana, Musia Bursztejn, córka Hirsza i Goldy Bursztejnów, 
niniejszym oświadczam, iż z tytułu zaciągniętego przeze mnie długu u pana 
Skarżyńskiego Wilhelma w kwocie 1000 (jeden tysiąc) rubli rosyjskich 
(carskich) w złocie, przelewam tytułem własności na nieruchomość moją, 
położoną w Wilnie, przy ulicy Kucharskiej nr 4.

Wilhelm	Skarżyński	z	córeczką	Walentyną	(w	środku)	
wraz	z	Katarzyną	Siekierską,	Jewrosiją	Kogan	i	Ziną	
Borysowną	–	świadkami,	pamiętającymi	historię	Musi	
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To oświadczenie nie zostało potwier-
dzone notarialnie, brakuje też podpisów 
świadków. Wygląda na to, że robione było 
w pośpiechu, bez większej nadziei na od-
zyskanie i przekazanie jej innej osobie.

Przyszły czasy niemniej tragiczne. 
Wilhelm Skarżyński w 1945 roku w biały 
dzień został zastrzelony niedaleko Mostu 
Zwierzynieckiego. Powód mógł być jeden 
– do tego przyłożyło się NKWD, ponie-
waż jako fotograf zbyt dużo znał ludzi, 
również tych, którzy pozostawali w krę-
gu intensywnych dociekań sowieckiego 
aparatu represyjnego. Niewykluczone, iż był zaangażowany politycznie.

W jego pracowni fotograficznej zamieszkał niebawem właśnie funk-
cjonariusz NKWD. Kiedy po śmierci męża Tatiana udała się, żeby zabrać 
rzeczy osobiste Wilhelma, nowy gospodarz wyrzucił ją za drzwi. Człowiek 
ten pozostawał w tym mieszkaniu, w jednym z najpiękniejszych zakątków 
Wilna, przez długie lata po wojnie, aż do emerytury i śmierci. Tatiana 
Skarżyńska spotykała go wielokrotnie na ulicy. Z początku rzucał złośliwe 
spojrzenia, z biegiem lat zaczął opuszczać głowę, nie poznawać kobietę i 
jak najszybciej przechodzić obok. Miała więc podejrzenie, że w jakiś sposób 
był związany ze śmiercią Wilhelma.

Jego córka Walentyna, która opowiedziała mi tę historię, urodziła się 
w latach wojny i zna ją tylko z opowieści. Nie tyle matki Rosjanki wileń-
skiej i obywatelki Polski, co sąsiadek. Zapamiętały jej ojca, jak i Musię, 
mieszkająca obok Katarzyna Siekierska, Jewrosija Kogan, Zina Borysowa. 
Tatiana nie była skora do przypominania historii Musi. Zapewne znisz-
czyła wszystkie jej liczne zdjęcia. Gdzieś w rodzinnym archiwum było 
więcej dokumentów Bursztejnów. Zawieruszyły się w ciągu lat? Jeśli się 
odnajdą, może coś więcej można będzie dowiedzieć się o dziewczynie, 
której życie ocaliła lejka. Tylko, kto się tym zajmie?

A sama ocalona za lejkę – gdzie jest? Czy pozostała w Polsce pod 
przybranym (i jakim) nazwiskiem, czy też mieszka w jakimś dalekim 
zakątku świata? Może i wysyłała listy, tylko kiedy nie było wśród żywych 
Wilhelma, zazdrosna żona mogła je zniszczyć.

Jak i inne dowody istnienia Musi Bursztejn.

Romuald	Mieczkowski

Historię	tę	opowiedziała	malarka	
wileńska	Walentyna	Skarżyńska

Romuald	Mieczkowski
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GETTO	I	EKSTERMINACJA	ŻYDÓW	W	WILNIE

Mieczysław Jackiewicz

W chwili wcielenia Wilna z obwodem w październiku 1939 roku do 
Litwy zamieszkiwało na tym terenie ok. 100 tysięcy Żydów, w samym 
Wilnie ok. 75 tys. (w tej liczbie ok. 15 tys. uchodźców). W okresie ma-
sowej deportacji przez władze sowieckie ludności Wileńszczyzny 14-23 
czerwca 1941 roku wywieziono ok. 3 tys. Żydów, zaś wraz z wycofującą 
się armią i administracją sowiecką opuściło Wilno, szukając schronienia 
przed Niemcami na terenie ZSRR, blisko 7 tys. Żydów. Ostatecznie w 
momencie wkroczenia Niemców do Wilna 23 czerwca 1941 roku liczba 
ludności żydowskiej wynosiła w przybliżeniu 90 tys., z tego w samym 
Wilnie zamieszkiwało 70 tysięcy.

Prześladowanie Żydów przez Niemców rozpoczęło się natychmiast. 
Już na początku lipca 1941 wojskowy komendant miasta mjr Zehnpfennig 
nakazał Żydom noszenie na prawym ramieniu białej opaski z żółtym kołem 
i literą J (Jude). 4 lipca powołano przedstawicielstwo społeczności żydow-
skiej, tzw. Judenrat lub Altestenrat z przewodniczącym Saulem Trockim. 2 
sierpnia nowo mianowany komisarz okręgowy Rzeszy na m. Wilno Hans 
Hingst wydał zarządzenie nr 1, w którym polecił Żydom nosić na piersi i 
plecach gwiazdę Dawida. Nie mogli oni odtąd chodzić chodnikiem, lecz 
wyłącznie prawą stroną jezdni, gęsiego. Zabroniono im siadać na ławkach 
w miejscach publicznych oraz korzystać z wszelkich środków lokomocji. 
Równocześnie przystąpiono do planowej ich eksterminacji.

Rozpoczęto ją 17 lipca 1941 rozstrzelaniem w Ponarach 700 osób z 
więzienia na Łukiszkach, lecz szczególne nasilenie terroru rozpoczęło 

się 1 września, kiedy 
to obwieszczono, że 
poprzedniego dnia Ży-
dzi strzelali z ukrycia 
do niemieckich żołnie-
rzy. W okresie lipca, 
sierpnia i pierwszych 
dni września 1941 
wymordowano 30 tys. 
Żydów, wśród których 
znaleźli się przywódcy 
społeczności żydow-
skiej wraz z częścią 

Ludobójstwo	w	Ponarach	na	szeroką	skalę	rozpoczęto	
już	po	wkroczeniu	hitlerowców	do	Wilna	jesienią	1941
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Judenratu. Pozostałe 40 tys. Żydów umieszczono w utworzonych z dniem 
6 września dwóch gettach, położonych w starej dzielnicy, podzielonych 
ulicą Niemiecką. Przesiedlenie Żydów z innych dzielnic miasta odbywało 
się w fatalnych warunkach, bez uprzedzenia, z zakazem jakichkolwiek 
środków transportu. Przesiedleni zabierali tylko to, co mogli udźwignąć. 
Niektórzy zdołali uprzednio ukryć część swego dobytku, sprzedać go lub 
dać na przechowanie sąsiadom nie-Żydom, którzy czasem wykorzysty-
wali ich przymusową sytuację, na ogół jednak okazywali współczucie i 
przychodzili z pomocą. Mniejsze getto, znajdujące się między ulicami 
Niemiecką i Wielką oraz Dominikańską – nr 2, w którym mieszkało 11 
tys. Żydów, nienadających się do pracy, zostało zlikwidowane wraz z jego 
mieszkańcami do końca października 1941. Ludność większego getta nr 
1 po kilku akcjach likwidacyjnych została zredukowana do końca tegoż 
roku do ok. 20 tys. mieszkańców. 

Do lata 1943 powołano drugi Judenrat pod przewodnictwem Anatola 
Frieda, asymilowanego Żyda, z zawodu bankowca. Mimo straszliwych 
warunków bytowania, spowodowanych przeludnieniem (często przypadało 
2 m kw. na osobę), życie w getcie było dobrze zorganizowane. Judenrat 
powołał wydziały, za pomocą których prowadził sprawnie gospodarkę 
miejską i dbał o sprawy bytowe i socjalne mieszkańców: Wydział Pracy 
dostarczał siły roboczej dla niemieckich i litewskich przedsiębiorstw 
oraz instytucji, Wydział Zaopatrzenia zajmował się rozdziałem żywno-

W	Wilnie	na	miejscu	getta	odnajdziemy	dzisiaj	wiele	tablic	pamiątkowych,	poświęco-
nych	pomordowanym	–	wykuty	w	kamieniu	plan	getta,	obok	–	tablica	pamiątkowa,	
poświęcona	pędzonym	stąd	do	Ponar	2	września	1941	dwóm	tysiącom	Żydów	oraz	upa-
miętniająca	działający	na	terenie	getta	w	latach	1942-1943	teatr	i	artystów-skazańców	
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ści, Wydział Zdrowia utrzymywał szpital, służbę 
medyczną, transport sanitarny, łaźnię, zajmował 
się opieką nad dziećmi, Wydziałowi Lokalowemu 
podlegały służby oczyszczania miasta i usuwania 
nieczystości, Wydział Socjalny zarządzał instytu-
cjami pomocy biednym, rozprowadzał bezpłatnie 
żywność i odzież oraz prowadził przytułek, zaś 
Wydział Kultury koordynował działalność szkół, 
teatrów, orkiestry, chórów, bibliotek, archiwów, 
biura statystycznego, księgarni, muzeum, a także 
wydawał gazetkę ścienną, zawierającą ogłoszenia 
i zarządzenia, wydawane przez Judenrat. Pisarze, 

muzycy, aktorzy i artyści malarze stworzyli organizację, popierającą dzia-
łalność odczytową i koncertową oraz dbającą o życie kulturalne w getcie. 
Czynne były domy modlitwy, wokół których skupiało się życie religijne.

Na polecenie Gebietskommissara nadzór sanitarno-epidemiologiczny 
nad gettem sprawowała wileńska stacja sanepidu, kierowana przez dra Jana 
Ludomira Kłonieckiego. Był on członkiem AK i działał w porozumieniu z 
Wydziałem Zdrowia Delegatury Rządu. Sanepid wileński współpracował 
z lekarzem do spraw sanitarno-higienicznych w getcie. Pomimo braku 
mydła i innych środków higieny osobistej, stan sanitarny w getcie utrzy-
mywał się na zadawalającym poziomie. Nie było wypadków duru plami-
stego. Chore zakaźnie dzieci i pojedyncze osoby, podejrzane na przykład 
o dur brzuszny, były ewakuowane i lokowane w szpitalu na Zwierzyńcu, 
gdzie znajdowały w osobie dr Zofii Świdowej serdeczną i odważną 
opiekę, aż do ułatwienia 
poszczególnym osobom 
ucieczki. Stacja zajmowała 
się przewożeniem chorych 
z getta do szpitali, poma-
gała w pracach dezyn-
fekcyjnych i przeglądach 
sanitarnych, dostarczała 
oficjalnie do getta szare 
mydło i środki dezynfek-
cyjne, ale przemycała też 
przy każdym wjeździe 
materiały opatrunkowe, 
leki, a przede wszystkim 
żywność w każdej postaci. 
Wywożono zwłoki Żydów, 
grzebiąc je na cmentarzu za 

Komisarz	III	Rzeszy	w	Wil-
nie	Hans	Christian	Hingst

W	Chełmży,	gdzie	po	„repatriacji”	miesz-
kała	doktor	Zofia	z	Wasilewskich	Świdowa,	
odnowiono	płytę	nagrobną,	na	której	zna-
lazła	się	wdzięczność	za	jej	wileński	czyn
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miastem w Szeszkinii. Karetka 
sanitarna, obsługująca getto, 
nie była nigdy przez Niemców 
kontrolowana, zapewne z obawy 
przed zakażeniem.

W styczniu 1942 kilka le-
wicowych organizacji politycz-
nych utworzyło w getcie Zjed-
noczoną Organizację Partyzanc-
ką FPO (Fereinigte Partizaner 
Organizacje) pod dowództwem 
komunisty Icchaka Wittenberga, 
ps. „Leon”, którego zastępcami 
byli Józef Glazman, Aba Kow-
ner (Abba Kovner) i Arie Wil-
ner. Po upływie roku FPO liczyła 
ok. 300 bojowców. Początkowo 
zamierzano walczyć w getcie, 
nie w partyzantce, która działa-
ła w Puszczy Rudnickiej. Kilka 
miesięcy później powstała druga 
tajna organizacja, wywodząca się z ruchu harcerskiego, o nazwie Hechaluc 
Haszomer-Dror, zwana po polsku Żydowską Organizacją Bojową (ŻOB), 
na czele z Ezechielem Szejnbaumem. Jej głównym celem było wyjście z 
getta w las i tam prowadzenie walki przeciw Niemcom. W maju 1943 roku 
ŻOB, licząca ok. 150 osób, włączyła się do FPO jako samodzielny batalion. 
Wydawała podziemny biuletyn, dokonywała aktów 
sabotażu, podrabiała dokumenty oraz przemyca-
ła do getta broń. Żydowscy bojownicy część jej 
kupowali od miejscowej ludności, część kradli w 
niemieckich zakładach, gdzie pracowali, granaty 
i amunicję wyrabiali sami w getcie.

Drugi Judenrat został rozwiązany przez Niem-
ców 11 lipca 1942 roku, a żydowskim kierowni-
kiem getta i przedstawicielem jego mieszkańców 
(Judenaltester) mianowany został Jakub Gens, były 
oficer Wojska Litewskiego. Był on równocześnie 
naczelnikiem policji żydowskiej (Ordnungsdienst).

5 lipca 1943 przywódca FPO Wittenberg został 
aresztowany. Gdy wyprowadzano go z getta, grupa 
bojowników FPO zaatakowała niemiecką eskortę i 
odbiła go, zdając sobie sprawę, że za ten zuchwa-

Przywódca	Zjednoczonej	Organizacji	Party-
zanckiej	(FPO)	w	Getcie	Wileńskim	Icchak	
Wittenberg,	komunista	i	jego	zastępcy	–	Jó-
zef	Glazman,	Aba	Kowner	i	Arie	Wilner	

Kierownikiem	Judenal-
testeru	i	naczelnikiem	
Policji	 Żydowskiej	 w	
getcie	był	Jakub	Gens	
(Jokūbas	Gensas),	ofi-
cer	Wojska	Litewskiego	

Mieczysław	Jackiewicz
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ły czyn trzeba bę-
dzie drogo zapłacić. 
Niemcy wystosowali 
do Wittenberga ulti-
matum, by się poddał 
do następnego dnia, 
bo w przeciwnym 
razie getto zostanie 
zrównane z ziemią. 
Po wielogodzinnych 
naradach Wittenberg 
oddał się w ich ręce i 
w więzieniu popełnił 
samobójstwo. Ko-

mendę nad FPO objął Aba Kowner. W nowej sytuacji FPO powzięła decy-
zję przejścia do Puszczy Rudnickiej. Pierwszy oddział bojowników, który 
usiłował przedostać się do lasu, wpadł w zasadzkę, a jego dowódca Glazman 
zginął wraz z innymi w walce. W odwet Niemcy wymordowali rodziny 
uczestników ucieczki oraz brygadzistów siły roboczej. W konsekwencji 
pozostali członkowie FPO zrezygnowali z opuszczenia getta w obawie, 
że Niemcy mszcząc się mogliby wymordować wielu jego mieszkańców.

Zbliżał się czas ostatecznej likwidacji getta. 6 sierpnia 1943 roku Niem-
cy, działając przez zaskoczenie, zatrzymali na lotnisku w Porubanku (ob. 
Kirtimai), wówczas pod Wilnem, tysiąc pracujących tam Żydów i wysłali 
ich do obozu pracy w Wejwari w Estonii. Podobny los spotkał kilkuset 
Żydów zatrudnionych w magazynach zdobyczy wojennych (Beutesam-
melstelle). 1 września getto zostało szczelnie zamknięte, a na jego teren 
wkroczyli żołnierze Sonderkommando. FPO 
przeprowadziła natychmiast mobilizację i w 
kilku miejscach wybuchły walki. Zaczęło się 
powstanie w getcie wileńskim. Bojownicy 
grupy Szejnbauma strzelali z okna domu 
przy ul. Straszuna 12 do przechodzącego 
ulicą z oddziałem żołnierzy Scharfuhrera 
Hansa Kitla, który w gestapo był referentem 
ds. żydowskich, odpowiedzialnym za likwi-
dację getta. W odwet za ten czyn dom przy 
ul. Straszuna został przez Niemców wysa-
dzony w powietrze, grzebiąc pod gruzami 
Szejnbauma wraz z kilkunastoma bojowni-
kami. Jakub Gens, obawiając się, że kontynu-
owanie walki spowoduje zniszczenie całego 

Aba	Kowner	(w	środku)	z	członkami	FPO	w	Getcie

Zastępca	Gebietskommisara	
ds.	żydowskich	Franz	Murer
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getta, zwrócił się do Niemców, 
by je opuścili, zobowiązując się 
w zamian, że dostarczy żądaną 
liczbę ludzi w celu wysyłki ich 
do Estonii. Między 1 a 4 września 
policja żydowska przeprowadziła 
łapanki i powyciągała z kryjówek 
ukrywających się ludzi, dostar-
czając kontyngent ok. 8 tys. osób. 
Korzystając z zamieszania, 200 
bojowników FPO zdołało wydo-
stać się z getta i przyłączyć do partyzantki w Puszczy Rudnickiej.

Gens został oskarżony przez gestapo o sprzyjanie żydowskiemu pod-
ziemiu (co było prawdą) i w połowie września 1943 roku rozstrzelany. 
Nowym żydowskim kierownikiem getta został Bieniakoński. 15 września 
1943 getto zostało ponownie otoczone, lecz Niemcy cofnęli się na wiado-
mość, że pozostali bojownicy FPO przygotowali się do walki. 23 września 
nakazano Żydom przygotować się do ostatniej deportacji, a przybyły do 
getta zastępca Gebietskommisara ds. żydowskich Franz Murer ogłosił 
oficjalnie jego ostateczną likwidację. W tej sytuacji FPO ewakuowała 
kanałami resztę bojowników. Pozostali przy życiu mężczyźni i kobiety 
w liczbie ok. 7 tys. zostali wywiezieni do obozu Klooga w Estonii, część 
młodych kobiet wysłano do Stuthofu i na Łotwę, zaś ok. 4 tys. starców i 
dzieci wywieziono do Sobiboru na zagładę.

Po likwidacji getta Niemcy pozostawili poza jego murami ok. 2,5 tys. 
Żydów, którzy pracowali w zakładach futrzarskich „Kailis” (na terenie 
dawnego „Elektritu”) i w HKP (Heereskraftfahrpark) przy ul. Subocz 
37, gdzie równocześnie mieszkali. W dniach 2 i 3 lipca 1944 roku, kilka 
dni przed nadejściem wojsk sowieckich, ostatni Żydzi zostali odprowa-
dzeni do Ponar i rozstrzelani. 200 z nich udało się zbiec. 19 września, 
dzień przed wyzwoleniem obozu Klooga, Niemcy zdążyli tam jeszcze 
rozstrzelać 1800 Żydów z wileńskiego getta.

Oprócz dwóch gett, w śródmieściu było też niewielkie getto, na ul. 
Subocz, w dwóch dużych domach – nr 47 i 49, które dla biedoty zbudował 
baron żydowski Dawid Gizburg w latach 1903-1905. Były tam też warsztaty 
samochodowe HKP i Żydzi-mechanicy pracowali w nich, mieszkali tam z 
rodzinami. M.in. w tym getcie mieszkała rodzina znanego później malarza 
Samuela Baka. 27 kwietnia 1944 faszyści urządzili tzw. Kinderaktion – mor-
dowanie dzieci, przebywających w tym getcie. Baka, jak sam wspomina, 
ukryto w piwnicy i później w worku wywieziono na ul. Subocz, skąd zabrała 
i wywiozła dorożką na stronę aryjską znajoma kobieta Polka. Do wyzwole-
nia ostatnie miesiące spędził wraz z matką, ukryty przez zakonnicę Marię 

Znany	malarz	Samuel	Bak	przeżył	też	m.in.	dzię-
ki	polskiej	zakonnicy	z	Wilna	Marii	Mikulskiej
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Mikulską, w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Wilnie. Jego ojciec został 
rozstrzelany w Lesie Ponarskim 2 lub 3 lipca 1944 roku.

Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną i pacyfikacji oddziałów AK 
matka przyszłego artysty uzyskała wraz z chłopcem prawo do „repatriacji” 
do Polski. Początkowo mieszkali oni w Łodzi, następnie wyjechali do 
amerykańskiej strefy okupowanych Niemiec, gdzie od 1945 przebywali 
w jednym z obozów dla uchodźców w Landsbergu nad Lechem. W 1948 
wyjechali do Izraela, skąd po ukończeniu szkoły i odbyciu służby wojsko-
wej Samuel Bak wyjechał, by studiować na ASP w Paryżu. W miarę jak 
jego obrazy uzyskiwały światowy rozgłos, mieszkał kolejno we Włoszech, 
Izraelu, USA, Francji, Szwajcarii. Ostatecznie w USA, koło Bostonu.

Ponary – miejsce zbrodni

Jest to obecnie dzielnica Wilna – Paneriai, położona 9 km na południo-
wy zachód od śródmieścia; dzieli się na Dolne Ponary i Górne Ponary, ze 
stacją kolejową. W XIV wieku była to wieś, od 1390 – własność kapituły 
wileńskiej, znanej z cegielni, które zaopatrywały Wilno w materiały bu-
dowlane. 19 czerwca 1831 tutaj przegrali bitwę powstańcy gen. Antoniego 

Giełguda i Dezyderego 
Chłapowskiego (ok. 15 
tys. żołnierzy) z woj-
skami rosyjskimi (ok. 
22 tys. żołnierzy), co 
zmusiło ich do rezygna-
cji z próby opanowania 
Wilna oraz do odwrotu 
na Żmudź i oznaczało 
porażkę powstania na 
Litwie. W okresie mię-
dzywojennym była to 
miejscowość letniskowa, 
zamieszkiwali tu głów-
nie pracownicy kolei, 
urzędnicy i wojskowi.

Podczas okupacji 
niemieckiej w Górnych 
Ponarach faszyści, przy 
współpracy z Litwina-
mi, utworzyli tu jeden z 
największych ośrodków 
zagłady na Litwie, w 

Ponary	dzisiaj	–	miejsce	męczeństwa	ofiar	holocau-
stu;	jeden	z	dołów	w	miejscu	męczeństwa	w	Ponarach
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którym zginęło ponad 100 tys. osób, w 
tym ok. 70 tys. Żydów, wielu żołnierzy 
AK, przedstawicieli polskiej inteligencji 
wileńskiej (łącznie ok. 10 tys. Polaków), 
grupa jeńców radzieckich, mordowa-
no Cyganów, komunistów litewskich 
i stracono też kilkadziesiąt żołnierzy z 
Vietinė rinktinė. Prawda o zbrodni w 
Ponarach przez wiele lat była okry-
ta tajemnicą, podobnie jak zbrodnia 
katyńska. I tak jak Rosjanie oficjal-
nie wciąż nie chcą wziąć odpowie-
dzialności za krew polskich oficerów, 
przelaną w Katyniu, podobnie wielu 
Litwinów  nie przyznaje się do udziału 
ich formacji w mordzie ponarskim.

W latach 1939-1940 Ponary zna-
lazły się w granicach Litwy, a do połowy 1941 należały do LSRR. Władze 
radzieckie w tutejszym lesie wybudowały bazy płynnego paliwa dla pro-
jektowanego w pobliżu lotniska Chazbijewicze. Do czasu wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej zdołano wykopać 7 dołów pod zbiorniki, o średnicy 
27 na 36 metrów i głębokości ok. 5 metrów. Pomiędzy dołami wykopano 
rowy, przeznaczone na rury, które miały łączyć zbiorniki. Do wkroczenia 
Niemców zdołano dwa doły wewnątrz ocembrować płytami betonowymi.

Po zajęciu Wilna w czerwcu 1941 hitlerowcy uznali ich położenie – ok. 
300 metrów od stacji kolejowej, blisko Wilna – za dogodne do przepro-
wadzenia akcji eksterminacyjnej na dużą skalę, której wykonanie będzie 
można dobrze zamaskować, a obszar bazy ogrodzili drucianą siatką o 
wysokości ok. 4 metrów, zwieńczoną drutem kolczastym. Teren był dobrze 
strzeżony przez jednostkę policyjno-wojskową. 

Egzekucje rozpoczęły się w lipcu 1941. Początkowo przeprowadzali je 
żołnierze z niemieckiego Sonderkommando, którzy rozstrzeliwali z broni 
maszynowej więźniów ustawianych nad dołami. Jednak wkrótce zadanie 
konwojowania i zabijania ofiar przejął liczący kilkadziesiąt osób oddział 
litewskich kolaborantów, rekrutujących się głównie z przedwojennej 
paramilitarnej organizacji Lietuvos šaulių sąjunga, zwanych potocznie 
„szaulisami”. Niebawem wraz ze wzmożeniem egzekucji, oddział „Strzel-
ców Ponarskich”, oficjalnie „Ypatingasis būrys”, został znacznie powięk-
szony i liczył kilkuset Litwinów-ochotników. Choć formacja podlegała 
bezpośrednio Gestapo i niemieckiemu oficerowi SS Martinowi Weissowi, 
naczelnikowi więzień wileńskich, jej dowódcy także byli Litwinami. W 
grudniu 1943 obóz w Ponarach przejęła od Litwinów niemiecka policja 

Ofiary	Ponar:	prof.	Medycyny	Kazimierz	
Pelczar,	adwokat	Stanisław	Węsławski	
i	 aktor	 Karol	 Wyrwicz-Wichrowski
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bezpieczeństwa i w ostatnich miesiącach eksterminacji, do lipca 1944, 
dokonywali jej ponownie sami hitlerowcy.

Polaków do Ponar przywożono głównie z więzienia na Łukiszkach i 
z siedziby Gestapo przy ul. Ofiarnej, gdzie ich torturowano. Byli to albo 
zakładnicy, którzy mieli zapewnić bezwarunkowe wykonywanie różnych 
decyzji władz niemieckich, albo ci, którzy trafiali z łapanek ulicznych czy 
tzw. „kotłów”. Wśród ofiar były także osoby zatrzymywane przez Gestapo 
na podstawie list proskrypcyjnych, przygotowanych przez litewską tajną 
policję – Saugumę. W Ponarach rozstrzeliwano uczniów wileńskich gim-
nazjów, harcerzy, przedstawicieli inteligencji, w tym nauczycieli, księży, 
profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego, żołnierzy Związku Wolnych 
Polaków i AK, niekiedy ludzi przypadkowych, ale przeważnie patriotów 
zaangażowanych w konspirację i walkę z hitlerowskim okupantem. Kultura 
i nauka poniosły olbrzymie straty wraz ze śmiercią w Ponarach światowej 
sławy naukowców: prof. Kazimierza Pelczara, pioniera polskiej onkologii 
i profesora Mieczysława Gutowskiego, wybitnego znawcę skarbowości 
i prawa skarbowego. Tu zginęli także adwokat Stanisław Węsławski, 
uznany kompozytor i pierwszy konspiracyjny prezydent Wilna Mieczy-
sław Enkiel, poseł na Sejm Wileński, a także wielu innych wybitnych 
Polaków, jak choćby Wanda Rewińska, geograf, zasłużona działaczka 
harcerska i niepodległościowa czy popularny aktor Karol Wyrwicz-Wi-
chrowski, kierownik Teatru Muzycznego „Lutnia” w Wilnie. Większość 
zamordowanych w Ponarach Polaków zginęła w latach 1942-1943, czyli 
wtedy, gdy mordu dokonywali przeważnie Litwini-kolaboranci. Myli się 
ich niekiedy z Niemcami, gdyż byli ubrani też w niemieckie mundury z 
hitlerowskimi emblematami.

O tym, co działo się w ponarskiej kaźni, przekazują zapiski mieszkań-
ca pobliskiego osiedla Kazimierza Sakowicza, odnalezione po wojnie w 
butelkach zakopanych w ogrodzie koło werandy jego domu. Notatki obej-
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mują okres od 11 lipca 1941 do 
4 listopada 1943, a stanowią 
zapis jego obserwacji z okna 
na poddaszu domu. Możemy 
tam przeczytać np. jak mordo-
wano przedstawicieli polskiej 
inteligencji. Strzelano do pol-
skich adwokatów i doktorów, 
ustawionych dwójkami. Trzy-
mali się fajnie, nie płakali, nie 
prosili, tylko żegnali się ze sobą i przeżegnawszy się szli… – zanotował 
Sakowicz, który sam wojny także nie przeżył.

Przypadkowym świadkiem mordu był również pisarz i publicysta Józef 
Mackiewicz, który w październiku 1943 wybrał się do znajomego, miesz-
kającego w Ponarach. Widział masakrę Żydów, która zaczęła się już na 
torach kolejowych. Po tym zdarzeniu określił Ponary jako „rzeźnię ludzką”.

Więźniów na egzekucję przywożono pociągami lub ciężarówkami. Tam 
ofiarom kazano się rozbierać i oddawać wszystkie przedmioty osobiste. 
Wielu Żydów miało przy sobie ukryte kosztowności, gdyż mówiono im, że 
jadą na roboty. Litewscy oprawcy formalnie byli zobowiązani przekazywać 
Niemcom znalezione przy ofiarach pieniądze, złoto i inne drogocenne 
przedmioty, które miały być wywożone do Rzeszy. Jednak z obowiązku 
tego wywiązywali się niechętnie i niedokładnie. Twierdzili, że za gorliwą 
służbę należy im się nagroda w postaci kosztowności, znalezionych przy 
ofiarach. W tej sprawie pisali nawet memoriały do władz niemieckich, w 
których prosili o zrozumienie ich stanowiska. Niektórym z oprawców w ten 
bestialski sposób zdobyte bogactwo pomogło pod koniec wojny uciec do 
Niemiec i dalej, ukryć się na terytorium rdzennej Litwy, wśród „swoich”.

Ypatingasis būrys

Do zabijania Żydów i więźniów z Łukiszek faszyści sformowali odział 
specjalny, składający się z młodych Litwinów, zwany po litewsku Ypatingasis 
C (Oddział Specjalny), Specjalny Oddział SD i Niemieckiej Policji Bezpie-
czeństwa (lit. Vokiečių Saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys), potocznie 
zwany przez wilnian Polaków „Strzelcy Ponarscy” – litewskiej kolaboracyjnej 
formacji policyjnej, podporządkowanej SD i Sipo, składającej się ze 150 
litewskich ochotników. Spośród nich z kolei wybrano 50 ochotników, którzy 
tworzyli Oddział Egzekucyjny, jego dowódcą był podoficer SD August Hering. 
Swoją siedzibę Ypatingasis būrys miał przy ulicy Wileńskiej 37.

Ten oddział właśnie dokonywał egzekucji. Pojedyncze osoby zabijano 
strzałem w tył głowy. Ochotnicy początkowo nosili mundury litewskie, a 

Mieczysław	Jackiewicz

85



od początku 1943 roku mundury 
SD. W okresach szczególnego 
nasilenia egzekucji sprowadzano 
z Wilna do pomocy niemieckich 
żołnierzy SD (Sonderdienst – 
służba specjalna, policja w SS, 
1940-1945).

Formalny status oddziału 
określał go jako Sonderkom-
mando SD w składzie litewskiej 
tajnej policji – Saugumy (Sau-
gumo policija). Głównymi jej 

organizatorami byli oficerowie b. armii litewskiej – por. Balys Lukošius 
i ppor. Balys Norvaiša. Początkowo formacja liczyła jedynie ok. 100 ludzi, 
wśród których było też kilku Niemców, Polaków i Rosjan. Ogółem przez 
jej szeregi przewinęło się kilkaset osób. Dowódcą jednostki przez więk-
szą część czasu był SS-Obersturmbannführer Martin Gottfried Weiss. Ze 
strony litewskiej na jej czele stał Juozas Šidlauskas, a od listopada 1942 
– wspomniany Norvaiša. Wówczas stan liczebny został zredukowany do 
40-50 ludzi. Kwatera główna mieściła się w siedzibie Gestapo w Wilnie, 
a więzienia tego oddziału przy ul. Giedymina w Wilnie i na terenie b. 
sowieckiej bazy paliwowej w Ponarach.

Pod koniec sierpnia 1943 jednostka została przeorganizowana w od-
dział 11. batalionu Legionu Łotewskiego SS. Pomimo tej zmiany, dalej 
służyła pod zwierzchnictwem SD i Sipo. Pod koniec roku nowym litew-
skim dowódcą został sierżant Jonas Tumas. W grudniu 1943 miejsce 
straceń przejęło SS i w ciągu roku 1944 Litwini nie uczestniczyli już 
w tamtejszych rozstrzeliwaniach. W lipcu przeniesiono ich do Kowna, 
gdzie stacjonowali w forcie nr IX. Zorganizowali tam własne więzienie, 
w którym przetrzymywali i zabijali więźniów. Wobec zbliżania się Armii 
Czerwonej do granic Litwy przenieśli się do Stutthofu, gdzie służyli 
w tamtejszym obozie koncentracyjnym. W kwietniu 1944 eskortowali 
żydowskich więźniów obozu do Bydgoszczy, ale wobec bliskości frontu 
uciekli, co uratowało część Żydów. 

Po zakończeniu wojny 10 byłych członków formacji Ypatingasis 
būrys: Jonas Oželis-Kazlauskas, Juozas Mačys, Stasys Ukrinas, Mikas 
Bogotkevičius, Povilas Vaitulionis, Jonas Dvilainis, Vladas Mandeika, 
Borisas Baltūšis, Juozas Augustas i Jonas Norkevičius zostało osądzonych 
i skazanych na śmierć przez sowieckie władze, 20 innych skazały polskie 
władze, m.in. sąd w Olsztynie w 1976 roku skazał na dożywocie Viktorasa 
Galvanauskasa (Witolda Gilwińskiego), mieszkańca Olsztynka, czterech 
z nich w latach 70. skazano na dożywocie. Członkowie oddziału od 1942 

Litewską	kolaboracyjną	formacją	policyjną	
dowodził	August	Hering;	naczelnik	więzień	
wileńskich	Gestapo	Martin	Gottfried	Weiss
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nosili zielone mundury SD, ze swastyką i piszczelami na czapkach. Byli 
uzbrojeni w zdobyczne karabiny radzieckie.

Ukryć prawdę o zbrodni

Już w trakcie egzekucji starano się częściowo zniszczyć zwłoki. Kolejne 
partie ciał posypywano wapnem, a także fosforem. Jednak planowe zacieranie 
śladów zbrodni rozpoczęto pod koniec 1943, gdy Niemcy zaczęli spodziewać 
się odwrotu przed nacierającą Armią Radziecką. Utworzyli specjalne 80-oso-
bowe komando, w większości składające się z Żydów. Brygada „mieszkała“ w 
jednym z dwóch ocembrowanych dołów, z którego na noc wyciągano drabinę. 
Niezależnie od tego była stale pilnowana przez żołnierzy SD.

Komando zajęło się wydobywaniem zwłok z dołów, układaniem ich 
w wielowarstwowe stosy i paleniem przy użyciu drewna i smoły, płynów 
palnych. Stos tworzył wysoką piramidę, a do układania górnych warstw 
posługiwano się przenośnikiem taśmowym. Jeden stos zawierał ok. 3500 
zwłok i palił się 8-9 dni, pozostawiając po sobie 3-4 m sześc. popiołu oraz 
niedużą ilość niedopalonych kości. Rozcierano je między żeliwnymi płyta-
mi, po czym cały spopielony materiał mieszano z piaskiem i zakopywano 
w przygotowanych do tego celu rowach. Spalaniem zwłok zajmowała się 
specjalna brygada (Leichenverbrennungskommando), w której było 70 
Żydów, 9 jeńców sowiec-
kich i jeden Polak.

Między grudniem 
1943 a dniem 15 kwietnia 
1944 wydobyto i spalono 
w ten sposób ok. 68 tys. 
ciał. Jeśli proceder ten 
przerwano w połowie 
kwietnia 1944, to tylko 
dlatego, że pewnej nocy 
uciekli wszyscy członko-
wie komanda. W ciągu 
sześciu miesięcy, noca-
mi, 5 członków brygady 
wydrążyło za pomocą 
łyżek i gołych rąk tunel 
podziemny o długości 
30 m z wyjściem w le-
sie, poza niemieckimi 
strażami. Udało im się 
wydostać wydrążonym 

Uczestnicy	XX	Międzynarodowego	Festiwalu	Poezji	
„Maj	nad	Wilią”	złożyli	hołd	w	Ponarach,	2013
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tunelem z dołu, gdzie 
byli trzymani w nocy. 
Pomimo skucia łańcu-
chami, uciekli 19 kwiet-
nia 1944 roku, jednak do 
Puszczy Rudnickiej do-
tarło zaledwie 11 osób, 
reszta została po drodze 
zastrzelona przez pościg 
niemiecki.

Miejsce kaźni w Po-
narach w okresie komu-
nizmu pozostawało w 
całkowitym zaniedbaniu, 
a wiedza o nim była zni-
koma. Co prawda, zaraz 
po wojnie postawiono 
w Ponarach symbolicz-
ne muzeum-barak, które 
miało upamiętniać ofiary 
masowej zagłady, jednak 
było ono przeważnie za-
mknięte, a w roku 1981 
doszczętnie spłonęło. 

Dopiero cztery lata później teren został uporządkowany, utworzono 
tzw. Ponarski Zespół Pomnikowy. Zamontowany wówczas napis głosił, 
że w tym miejscu w czasie wojny hitlerowcy pomordowani obywateli ra-
dzieckich. Przy czym znacznie zaniżono liczbę ofiar. W 1990 w centralnym 
miejscu zagłady Żydzi postawili okazały pomnik w kształcie Gwiazdy 
Dawida, zaś Polacy z Wileńszczyzny w pobliżu toru kolejowego wkopali 
dębowy krzyż i ustawili pamiątkową tablicę, na której znalazł się napis: 

Pamięci wielu tysięcy Polaków zamordowanych w Ponarach, w hołdzie 
Rodacy Ziemi Wileńskiej.

22 października 2000 roku staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa RP odsłonięto nowy metalowy krzyż, otoczony murem z 
tablicami, upamiętniającymi męczenników Polaków. Ustawiono też tam 
pomniki, upamiętniające pomordowanych Żydów, Rosjan i Litwinów.

Mieczysław	Jackiewicz
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HISTORIA

APPEASEMENT	W	SPRAWIE	POLSKI	
NA	KONGRESIE	WIEDENSKIM

Władysław Zajewski

Pokonanie „bandyty korsy-
kańskiego” zwieńczone miało 
być kongresem pokojowym, 
zwołanym przez zwycięskie mo-
carstwa koalicji antynapoleoń-
skiej do Wiednia, jesienią 1814 
roku. Jednakże już sam termin 
„kongresu wiedeńskiego” budzi 
kontrowersje w historiografii eu-
ropejskiej. Przyjmuję w tym wypadku definicję historyka amerykańskiego 
Gordona A. Craiga, iż pod tym terminem należy rozumieć całokształt 
negocjacji pokojowych, jakie odbyły się w stolicy Austrii przez osiem 
miesięcy od października 1814 roku.

Znawca kongresu wiedeńskiego, brytyjski historyk, sir Harold Nicol-
son twierdził, że był to jeden z najpracowitszych kongresów pokojowych 
Europy. Komitet Czterech zwycięskich mocarstw (Anglii, Rosji, Austrii i 
Prus) od stycznia 1815 przekształcił się za zgodą Anglii w Komitet Pięciu 
mocarstw (doszła bowiem Francja Ludwika XVIII) i zgromadził się aż 
41 razy. Obrady tego właśnie Komitetu Pięciu mocarstw można określić 
mianem rzeczywistego kongresu wiedeńskiego. Obradujące bowiem 
szersze ciało tzw. Komitet Ośmiu (tutaj uczestniczyła także Hiszpania, 
Portugalia i Szwecja) zebrał się tylko 10 razy i w zasadzie aprobował to, 
co postanowił już Komitet Pięciu mocarstw.

Ministrowie spraw zagranicznych spotykali się najczęściej na deba-
tach w rezydencji austriackiego ministra spraw zagranicznych Klemensa 

Lothara Metternicha (1773-1859). Sprawozdania 
ministrów, podsumowujące poufne ustalenia, wę-
drowały po południu do monarchów (z wyjątkiem 
króla angielskiego Jerzego III), którzy czynili od-
ręczne swoje uwagi i spostrzeżenia. Liczby pouf-
nych narad nikt nie ustalił i chyba już nie ustali.

Ministrowie Komitetu Ośmiu wyłonili tzw. 
Commission Generale, która ze swej strony powo-
łała 10 komisji szczegółowych do rozwiązywania 
konkretnych spraw i problemów, związanych z 

Historycy	Gordon	A.	Craig	i	sir	Harold	Nicolson

Klemens	L.	Metternich
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upadkiem imperium napoleońskiego. Powstały więc komisje: prawna, 
statystyczna, do spraw stopni dyplomatycznych, ds. handlu niewolnikami, 
ds. wolnej żeglugi śródlądowej, ds. niemieckich, ds. Polski i ds. Saksonii. 
Kongres zwycięskich mocarstw za swe główne cele uznał: 1 – zlikwidowa-
nie imperium napoleońskiego i uznanie nowej mapy politycznej Europy, 
z uwzględnieniem zasad kompensaty terytorialnej dla mocarstw, które 
przyłożyły się do klęski Napoleona; 2 – zapewnienie Europie trwałego 
pokoju, opartego na zasadzie równowagi sił (balance of power) głów-
nych mocarstw; 3 – rekonstrukcja Europy miała opierać się na zasadzie 
legitymizmu, ale żaden z liczących się w Wiedniu polityków nie dążył do 
przywrócenia sytuacji społecznej czy nawet terytorialnej sprzed 1789 roku.

Do Wiednia zjechało ogromnie dużo arystokracji, wszelkiego formatu 
polityków amatorów oraz oczywiście desygnowanych ministrów oraz 
dyplomatów, doradców i ekspertów w osobach różnych profesorów oraz 
doktorów. Profesjonalni dyplomaci tej epoki to ludzie o mentalności 
ukształtowanej przez Oświecenie. Bez wątpienia wykształceni, znający 
biegle kilka języków, ale obłuda była cechą znamienną tego środowiska. 
Zadbały także zwycięskie mocarstwa o odpowiednią propagandę, iż nowy 
ład europejski, nowy system wiedeński, będzie sprawiedliwy dla narodów 
łupionych dotąd przez „potwora korsykańskiego”. Dyrektor Berlińskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Friedrich Georg Weitsch namalował rycinę 
Oswobodziciele Euro-
py. W wozie trium-
falnym trzej monar-
chowie: Aleksander 
I (1777-1825), Fran-
ciszek I (1768-1835) 
i Fryderyk Wilhelm 
III (1770-1840) kie-

Rycina	„Oswobodziciele	Europy”	i	jej	autor	Friedrich	Georg	Weitsch

Aleksander	I,	Franciszek	I	i	Fryderyk	Wilhelm	III
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rowali czterema rumakami 
z których każdy uosabiał: 
Religię, Stałość, Umiarko-
wanie i Sprawiedliwość.

Trzech polityków ode-
grało wyjątkową rolę w 
konstruowaniu nowego po-
rządku politycznego i tery-
torialnego w Europie, byli 
to brytyjski minister spraw 
zagranicznych, wicehrabia 
Castlereagh (1769-1822), którego prawdziwe nazwisko brzmiało Robert 
Stewart, następnie cesarz rosyjski Aleksander I oraz całkowicie mu ule-
gły i posłuszny, minister spraw zagranicznych Rosji Karł Nesselrode. 
Odrębną indywidualnością był austriacki minister spraw zagranicznych, 
gospodarz spotkania, książę Klemens Wenzel von Metternich, jeden z 
najwybitniejszych polityków tej epoki. Reinhart Koselleck dostrzegał 
w kongresie wiedeńskim wielki pojedynek angielskiego ministra Ca-
stlereagha z carem Aleksandrem I lub też raczej spór polityczny między 
wielką potęgą morską a wielką potęgą lądową, jaką stanowiła Rosja na 
kontynencie europejskim. Pamiętać bowiem trzeba, że armie rosyjskie 
opanowały Finlandię, Besarabię, całe terytorium Księstwa Warszaw-
skiego z Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Toruniem i Gdańskiem. 
Jesienią 1814 roku rosyjski stan posiadania ziem polskich był największy 
w całym XIX wieku! Kilka miesięcy wcześniej cała Europa widziała 
biwaki kozaków na Chaps Elysees.

Presja wywierana przez Rosję, – pisał Koselleck – aby wcisnąć się 
do Europy, jest jednym z głównych czynników, który tłumaczy postęp 
Prus oraz Szwecji (przyłączenie Norwegii) w kierunku zachodnim. Lecz 
w gruncie rzeczy przede wszystkim kwestie podziału ziem Polski oraz 
Saksonii stały się beczką prochu i doprowadziły Prusy i Rosję do kra-
wędzi konfl iktu zbrojnego z Anglią, Austrią i 
Francją. Ofi arami tego sporu stała się Polska, 
której niepodległości daremnie broniła An-
glia i której większa część, zwana Królestwem 
Kongresowym, powróciła do cara Rosji oraz 
Saksonia, której 2/3 obszaru zagarnęły Prusy1.

Zastanówmy się, jaka była rzeczywista po-
lityka brytyjska na tym kongresie w kwestii 
polskiej, do czego ona zmierzała. Kto naprawdę 
zmierzał do rekonstrukcji państwa polskiego 
oraz w jakiej formie? Kto był autentyczny w 

Castlereagh	(Robert	Stewart)	i	Karł	Nesselrode

Prof.	Reinhart	Koselleck

Władysław	Zajewski
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tych przetargach politycznych: Castlereagh czy car Aleksander I? Bo jak 
mawiał ongiś Cycero: falsum in uno, falsum in omni (obraz fałszywy w 
jednym szczególe, fałszywy jest także we wszystkich). Zacznijmy naszą 
analizę od zbadania celów i postępowania Aleksandra I. Cytowany już wy-
żej historyk kongresu wiedeńskiego sir Harold Nicolson dostrzegał elemen-
ty sprzeczne w polityce Aleksandra I. Z jednej strony chciał on w oczach 
Europy uchodzić za największego geniusza politycznego i wojskowego 
wszystkich czasów, za wodza, który pokonał Napoleona. Konsekwencją 
tego faktu było jego mocne przekonanie, że Rosja stanowi dominujące 
mocarstwo na kontynencie Europy i posiada siłą rzeczy decydujący głos, 
co do losów ziem polskich. W tym sensie odbudowa Królestwa Polskiego, 
związanego unią z Rosją, oznaczałaby rozszerzenie granic imperium do 
Wisły. Lecz z drugiej strony Aleksander uważał się za wielkiego orędow-
nika pokoju, sprawiedliwości i chrześcijańskiej miłości i z tego punktu 
widzenia odbudowa w jakiejś formie Polski stanowiłaby zadośćuczynienie 
wyrządzonych jej krzywd w XVIII wieku2. W istocie rzeczy w polityce 
Aleksandra I występowało tak wiele sprzecznych wątków, pomysłów i 
decyzji, że tworzą one zagadkę niełatwą do rozszyfrowania dla historyka. 
Historiografia anglosaska, szczególnie ta najnowsza, korzystając z usług 
psychologii, lansuje pogląd (np. Harold Nicolson, Gordon A. Craig), że 
Aleksander, targany wyrzutami sumienia po tragicznej śmierci swego ojca, 
cara Pawła I, do której bez wątpienia przyczynił, stał się schizofrenikiem 
i to nam tłumaczy jego zmienne nastroje, pomysły i reakcje. Inni, jak 
John G. Lockhart w dziele The Peacemakers 1814-1815 (London 1932), 
dostrzegał raczej nadmiar szlachetnych iluzji polityka, który wyprzedzał 
prezydenta Woodrowa Wilsona i przerastał polityków epoki kongresu 
wersalskiego. Historykom wiadomo, że nad cechami charakteru cara 
Aleksandra zastanawiał się również na zesłaniu cesarz Napoleon i taką oto 
wyraził o nim opinię: Co do cesarza Rosji, to jest nieskończenie wyższy od 
swego otoczenia, posiada umysł, wdzięk i wykształcenie i jest bardzo ujmu-

jący, lecz nie powinno mu 
się ufać, pozbawiony jest 
bowiem szczerości, jest 
prawdziwym Grekiem ze 
Wschodniego Imperium. 
Następnie Napoleon do-
dał, że tylko on potrafił-
by powstrzymać dalsze 
sukcesy Aleksandra, je-
śli jednak umrę tutaj (na 
Św. Helenie), to będzie 
on moim autentycznym John	G.	Lockhart	i	Thomas	Woodrow	Wilson

HISTORIA

94



spadkobiercą w 
Europie3.

Także histo-
riografia polska 
rozważała alterna-
tywę: szlachetny 
dobroczyńca, sza-
nujący kompro-
mis z Polakami, 
czy też zręczny i 
przebiegły polityk, 
mający na uwadze 
tylko dalekosiężne 
interesy Rosji? Prof. Szymon Askenazy, który inicjował polskie badania 
nad kongresem wiedeńskim, nie miał większych złudzeń, co do celów 
Aleksandra, ale też nie oszczędzał w swej krytyce poczynań dyplomacji 
angielskiej na kongresie, bo potajemnie poparła ona – jego zdaniem – 
plan morderczy, trzecio-podziałowej Polski, rozdartej i ujarzmionej, dla 
pozoru stawiała jawnie program najlepszy, maksymalnie rezurekcyjny, 
przed podziałowej Polski całej i niepodległej4.

Analiza poufnych raportów szefa austriackiej Oberste Polizei ba-
rona Franciszka Hagera wskazuje na wysokie zaniepokojenie policji 
i dyplomacji austriackiej rolą, jaką odgrywał w otoczeniu Aleksandra 
książę Adam Jerzy Czartoryski oraz cała grupa filorosyjskich Polaków, 
przebywająca w tym czasie w Wiedniu. On to miał podsycać propolskie 
ambicje cesarza Rosji. Jeden z austriackich agentów donosił swemu sze-
fowi: Polacy w Wiedniu są pełni radości. Mówią, że dzięki Aleksandrowi 
wreszcie sprawa ich ojczyzny zatriumfuje na kongresie i dodają, że jeśli 
Austria będzie nadal sprzeciwiała się 
odbudowie Polski, wojna jest nieuniknio-
na5. Była też w Wiedniu inna osobistość, 
która pobudzała polskie aspiracje Alek-
sandra I. Był to sławny preceptor cesarza 
rosyjskiego Frédéric-César de la Harpe, 
który określał siebie mianem „starego 
żołnierza wolności”, a w Wiedniu stał 
się orędownikiem mniejszych narodów, 
szczególnie zaś Polski i Szwajcarii6. Jed-
nakże gwoli ścisłości musimy także napi-
sać, że w otoczeniu cara Aleksandra byli 
też zdecydowani przeciwnicy koncepcji 
odbudowania szczątkowego państwa 

O	pobycie	Napoleona	na	Elbie	i	jego	ucieczce	z	wyspy	
powstały	setki	obrazów	i	sztychów,	utworów	literackich

Książę	Adam	Jerzy	Czartoryski

Władysław	Zajewski
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polskiego. Ich 
wyrazicielem 
był Korsyka-
nin w służbie 
Rosji, Carlo 
Andrea Poz-
zo di Borgo 
(Karł Osipo-
wicz Pozzo di 
Borgo), który 

potem był długoletnim ambasadorem Rosji w Paryżu. Darzony zaufa-
niem przez cara Aleksandra, znał dobrze jego plany co do Polski. Di 
Borgo zredagował w tej sprawie specjalny memoriał (z 8/20 XII 1814), 
fascynujący po dziś dzień licznych historyków. Pisał w nim: 

Powstanie sejmu, reprezentacji narodowej i armii polskiej, będzie 
sygnałem zjednoczenia dla pozostałych dzielnic Polski. Austria i Prusy 
nie będą mogły uchronić się przed konsekwencjami takiej odbudowy. 
Na ich oczach taka egzystencja państwowości popchnie poddanych 
Polaków do ustawicznej rebelii. Wszak niemal w identycznym duchu, 
choć nieco później pisał austriacki dyplomata o tym groźnym zarzewiu 
buntu, jaki się zrodzi z faktu zachowania armii polskiej: Bo jakiż duch 
mógł ożywić tę starą bandę? Wszak pozostali oni do ostatniej chwili 
pod sztandarami Napoleona. Czy były więc powody, by wierzyć ich 
uczuciom wierności dla monarchy? Oddziały te służyły Napoleonowi, 
spadkobiercy wszystkich rewolucji. One mu służyły dlatego, że nigdy nie 
zaprzestał walki z trzema mocarstwami uczestniczącymi w podziałach 
Polski7. Wielce wymowny był raport szefa policji austriackiej Hagera z 29 
września 1814 roku: Aleksander w czasie swego pobytu w Paryżu obiecał 
Polakom odbudowę Królestwa Polskiego. Szczególne względy okazywane 
księciu Czartoryskiemu, żywa przyjaźń dla niego, wydają się być pewną 
gwarancją. Potwierdzają też, że mimo demonstracyjnej przyjaźni Alek-
sandra wobec naszego dworu, jego poglądy na 
Polskę są diametralnie przeciwstawne Austrii8.

Istnieją podstawy, by sądzić, że Aleksander I w 
czasie pobytu w Londynie w czerwcu 1814 zwra-
cał się do znanego filozofa Jeremiego Benthama z 
prośbą o naszkicowanie projektu konstytucji dla 
Królestwa Polskiego9. Ale inna wersja głosi, że au-
torem projektu konstytucji dla Polski był właśnie La 
Harpe. Współpracownik szefa policji austriackiej 
donosił, co następuje: La Harpe jest przy cesarzu 
Aleksandrze wielkim obrońcą Polaków. Sugeruje 

Frédéric-César	de	la	Harpe,	Carlo	Andrea	Pozzo	di	Borgo	
(Karł	Osipowicz	Pozzo	di	Borgo)	oraz	generał	Michał	Orłow

Myśliciel	Jeremi	Bentham
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on cesarzowi, jak się należy zaprezentować światu, 
gdy się posiada stanowczość, bez której nie byłby 
wielkim władcą10. Najbardziej dziwne było to, że 
w sprawie zachowania armii polskiej Aleksander 
znalazł wsparcie u swego brata, wielkiego ks. Kon-
stantego, który także przebywał w Wiedniu. Było 
to ważne, ponieważ Konstanty cieszył się dużym 
mirem wśród generalicji rosyjskiej, która nie była 
zachwycona propolskimi planami Aleksandra I. 
Generał Michał Orłow zbierał nawet podpisy pod przeciw ewentualnemu 
przyłączeniu zabranych prowincji do projektowanego Królestwa Polskiego11. 
Aleksander w Wiedniu starannie dbał o to, aby oczarować wszystkich, co 
mu się tez udawało, mało bowiem polityków posiadało ten talent w takim 
stopniu (A. Thiers). Tak więc rodzi się zasadne pytanie: Aleksander I to 
był szlachetny idealista, czy też bardzo ostrożny i przebiegły polityk? Ale 
najdalej w krytyce posunięć cara Aleksandra I doszedł uczestnik powstania 
1830 Maurycy Mochnacki, pisząc już po jego upadku, że okrucieństwa 
Mikołaja nie zrządziły takich szkód w Polsce, jakich zrządziły uprzejmość 
i chytrość jego brata, sprawiedliwie nazwanego Grekiem.

Jakie były zamiary i dążenia brytyjskiego ministra spraw zagranicznych 
Castlereagha, którego kariera polityczna rozpoczęła się w 1812 roku w 
gabinecie premiera Spencera Percevala; następnie zatrzymał tę tekę pod 
rządami premiera Liverpoola? Zdaniem jednego z najwybitniejszych 
znawców dyplomacji brytyjskiej doby kongresu wiedeńskiego, C. K. 
Webstera, minister Castlereagh był jednym z najwybitniejszych polityków 
brytyjskich XIX wieku. Mimo, że nie posiadał tradycyjnego uniwersytec-
kiego wykształcenia, osiągnął własny błyskotliwy styl w dyplomacji. Był 
bezustannie atakowany przez wigów za ciche sprzyjanie antyliberalnej 
polityce państw Świętego Przymierza po roku 1815. Karierę zakończył 
samobójczą śmiercią w 182212. Minister Castlereagh żywił ogromną nie-
nawiść do reżimu napoleońskiego, któremu towarzyszyła nieufność do 
Francji, nawet pod rządami Lu-
dwika XVIII i to mimo, że uznał 
Francję za partnera w obradach 
kongresu wiedeńskiego. Rekon-
strukcja Prus oraz Austrii jako 
wielkich mocarstw stanowiła 
istotę planu ogólnego Wielkiej 
Brytanii. Castlereagh życzył so-
bie Związku Niemieckiego jako 
najbardziej trwałego i silnego, 
zdolnego oddzielić Francję od 

Maurycy	Mochnacki

Spencer	Perceval	i	Friedrich	Von	Gentz

Władysław	Zajewski
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Rosji. Lecz nie oznaczało to nawet najmniejszego jego zrozumienia dla 
zasad narodowości13.

Lektura przynajmniej dwóch memoriałów brytyjskich, adresowanych 
do cara Aleksandra I, z 12 października i 4 listopada 1814 roku, wykazuje 
dobitnie, iż polityka brytyjska stawiała Rosję przed alternatywą odbudowy 
Królestwa Polskiego w granicach z 1772 lub 1791, co zyskałoby albo 
aprobatę Austrii oraz Prus, albo oznaczało powrót do układów w Reichen-
bach z roku 1813, czyli podziału Księstwa Warszawskiego. Natomiast 
powołanie Królestwa Polskiego z ziem całego Księstwa Warszawskiego 
zasiałoby tylko niepokój wśród 5 milionów Polaków, poddanych Austrii 
i Prus. Zdaniem rządu brytyjskiego, pisał minister Castlereagh, taki krok, 
stronniczy i niepokojący, spotka się z naganą całej Europy oraz jest 
wstrętny i alarmujący do najwyższego stopnia dla obu sprzymierzeńców 
cesarza Rosji. Jeżeli król pruski z osobistej uległości i względów dla ce-
sarza, więcej pozwala, to nie mniejszy przecież wstręt jego i poddanych 
jego14. Replika Aleksandra I (formułowana w notach pióra księcia Adama 
Czartoryskiego!) kierowała się w trzech kierunkach: dalszej polemiki z 
ministrami Castlereaghem oraz Metternichem, tworzenie de facto zrębów 
państwowości polskiej pod ogólnym zwierzchnictwem w. ks. Konstantego 
i gotowości zaspokojenia terytorialnej pożądliwości Prus kosztem Sakso-
nii, którą Aleksander był nawet gotów scedować w całości Prusom. Na 
spotkaniu z ministrem Castlereagem car Aleksander I oświadczył dobitnie: 
Wszystkie siły rosyjskie nad Wisłą ustanowią żelazną zaporę przeciw tym, 
którzy pokuszą się wydrzeć siłą naszą zdobycz. Minister Karł Nesselrode 
sformułował to bardziej dyplomatycznie: Osiem milionów Polaków będzie 
gotowych bronić niepodległości swego kraju15.

Ostatecznie osiągnięcie kompromisu na kongresie w Wiedniu zależa-
ło od stanowiska ministra Metternicha, posiadającego niezwykły talent 
dyplomatyczny i głęboko zatroskanego o równowagę sił w Europie Środ-
kowej. Ten znakomity konserwatywny polityk był naturalnie zaniepoko-
jony wzmocnieniem roli i pozycji Rosji w Europie, lecz z drugiej strony 
zdawał sobie sprawę, że uregulowanie kwestii Związku Niemieckiego i 
dominacji Austrii w tym Związku nie dokona się bez milczącej choćby 
aprobaty Rosji, która mogła wygrywać Prusy przeciw Austrii. To oczy-
wiste, iż celem Metternicha było uregulowanie sprawy polskiej zgodnie 
z traktatem w Reichenbach z 27 czerwca 1813 roku, zawartego z Rosją i 
Prusami, a przewidującym podział Księstwa Warszawskiego.

Rzecz w tym, że Rosja nie bardzo kwapiła się do jego wykonania. Met-
ternich znał bowiem głośne zdanie cara Aleksandra I, wypowiedziane w 
Londynie w czerwcu 1814: Nie oddam Austrii ani jednej wioski, zdobyłem 
Księstwo Warszawskie i mam 480 000 żołnierzy, aby je obronić16. Ubolewał 
później minister austriacki Friedrich Genz, iż Castlereagh wywarł zbyt silną 
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presję, zmuszając Austrię do ustępstw w tej sprawie i ostatecznie odegrał 
rolę więcej niż podejrzaną w sprawie Polski. W ostatecznym rozrachunku 
Rosja zyskała kraj najbardziej żyzny w Europie. Castlereagh wyczuł, iż jego 
nieukontentowany sprzymierzeniec (Metternich) w głębi serca bardziej 
preferował dyscyplinę i porządek napoleoński niż liberalizm brytyjski 
czy konstytucyjne medytacje cara Aleksandra. Nie miał też Metternich 
ani krzty zaufania do Francji Ludwika XVIII, ani do ministra Talleyranda, 
którego podejrzewał o sprzyjanie nacjonalizmowi Polaków, Włochów i 
narodów bałkańskich. Bardziej jednak lękał się szerokiego usadowienia 
Rosji nie tylko nad Wisłą i Narwią, ale i w Niemczach. W końcu grudnia 
1814 sytuacja polityczna w gronie zwycięskiej koalicji antynapoleońskiej 
stała się wysoce krytyczna. Ukształtował się potrójny sojusz Anglii, Austrii 
i Francji Ludwika XVIII, wymierzony przeciw polskim planom Aleksandra 
I pod zasłoną wierności mocarstw wobec pierwszego traktatu paryskiego. 
Alians ten formalnie podpisano w Wiedniu 3 stycznia 1815 roku. Jego 
sygnatariusze zgłaszali gotowość wystawienia 150-tysięcznej armii na 
wypadek wojny, a alians ten skierowany był naturalnie przeciw Rosji oraz 
Prusom, które stanęły po stronie Aleksandra. Ostatecznie jeszcze przed 
ucieczką Napoleona z Elby. Czyli przed tzw. 100 dniami cesarza (1 marca 
– 18 czerwca 1815), koalicja zdołała jednak osiągnąć kompromis. Bo jak 
się wyraził car Aleksander I, tylko łajdacy mogliby w Wiedniu wspierać 
Napoleona! Konstruktorami kompromisu okazali się lord Castlereagh oraz 
Metternich. Osiągnięty kompromis w kwestii polskiej sformułowany został 
w traktacie z 3 maja i następnie wszedł do Aktu Końcowego (acte final; 
Schlussakt) z 9 czerwca 1815 roku jako jego artykuł pierwszy.

Na mocy tego traktatu Prusy „odzyskiwały” Gdańsk z ujściem Wi-
sły, Poznań, Toruń i Bydgoszcz oraz część kaliskiego po rzekę Prosnę. 
Austria „odzyskała” okręg tarnopolski, utracony w 1809 oraz Podgórze. 
Kraków stał się wolnym miastem pod kuratelą trzech mocarstw (Austrii, 
Rosji i Prus), jednakże w 1846 Austria samowolnie przyłączyła Kraków 
do swego zaboru. Z reszty ziem Księstwa Warszawskiego utworzone 
zostało konstytucyjne Królestwo Polskie o powierzchni 128,5 tys. km2 
oraz 3,3 mln mieszkańców. Tenże traktat zapewniał wolną żeglugę i 
spław na wszystkich polskich rzekach w granicach z 1772 roku oraz 
nieograniczoną wolność tranzytu we wszystkich częściach dawnej Polski. 
Pozornie wyglądało na to, że mocarstwa w tym uczestniczące uznawały 
pod pewnym kątem gospodarczym Polskę w granicach z 1772, ale rychło 
się okazało, że był to artykuł papierowy, ponieważ gdy wybuchł konflikt 
celny między Królestwem Polskim a Prusami, Prusy go nie uznały, 
twierdząc, że Królestwo Polskie nie zostało objęte regulacją celną, 
podpisaną z Rosją. Uniemożliwiły także powstanie polskich konsulatów 
handlowych w Gdańsku i Elblągu.

Władysław	Zajewski

99



Wyniki kongresu wiedeńskiego podsumował książę Adam Czartory-
ski w liście do pewnego milorda angielskiego: Osiągnęliśmy pomyślne 
wyniki na przekór tysięcznym przeszkodom, stawianym w znacznej 
mierze przez niechęć i obojętność ogólną tych wszystkich, którzy po-
siadali głos w te sprawie. Ocalił nas cesarz Aleksander dzięki swej 
stanowczości i wytrwałości (…). Nie wnikając zbyt głęboko, powiem, 
Milordzie, że znajdziecie tam dobro i zło. Najgorsze dla nas jest utrzy-
manie podziałów i przynależność do różnych zwierzchności. Jednakże, 
ogólnie rzecz biorąc, nasza sytuacja stała się lepsza17. Bardziej otwarcie 
pisał do ojca swego Kazimierza: Złe z dobrym pomieszane, ale lepiej 
nam będzie niż było. David King, profesor historii na Uniwersytecie 
w Kentucky konkluduje, że traktat wiedeński zapewnił Rosji pozycję 
mocarstwa w Środkowej Europie w znacznie większym stopniu niż 
zdołała to Rosja osiągnąć kiedykolwiek wcześniej. Ukoronowaniem 
nowej rzeczywistości politycznej nad Wisłą było uroczyste nadanie 
konstytucji Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 roku i uroczy-
ste powitanie Aleksandra I w Warszawie. Michał Radziwiłł zanotował 
reakcje kół arystokratycznych i wyższych oficerów: Całowano się, 
winszowano sobie na ulicach, wiwatowano, wieczorem iluminowano 
teatr, wydawano dla wojskowych obiady. Jednakże już po kilku latach 
entuzjazm elity urzędniczej i kół sejmowych osłabł. Sceptycyzm i 
głęboka nieufność do poczynań Aleksandra promieniowała od najwyż-
szego autorytetu moralnego, jakim był dla Polaków i pozostał do końca 
Tadeusz Kościuszko: Imię samo nie stanowi narodu, lecz wielkość ziem 
z obywatelami (…). Mamyż zamilczeć o pozostałych braciach naszych 
pod rządami rosyjskimi. Serce nasze wzdryga się i ubolewa, że nie są 
z drugimi złączeni. Nikt z intelektualnej i politycznej elity polskiej w 
XIX stuleciu nie godził się na pozostawienie Litwy w rękach Rosji!

Tym też tropem wędrowała myśl wielu innych pamiętnikarzy, później-
szych więźniów politycznych, bądź też uczestników Powstania Listopa-
dowego. Generał Ignacy Prądzyński napisał po latach: Tajne związki były 

dotąd nie przyczyną wcale, 
ale skutkiem złego, fałszywe-
go położenia politycznego, w 
jakim kongres wiedeński, a 
najszczególniej Aleksander, 
użyciem półśrodków Polskę i 
naród polski postawił. Wtó-
rowała temu merytoryczna 
krytyka poczynań kongresu 
wiedeńskiego wobec Polski, 
dokonana przez stronnika ks. Michał	Radziwiłł	i	generał	Ignacy	Prądzyński	
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Adama Czartoryskiego, Karola Boromeuszka 
Hoffmana: Działanie kongresu wiedeńskiego 
względem Polski było tylko operacją chemiczną. 
Wszystkie rozproszone tego kraju cząstki zbito w 
jedną masę i zamiast ją w całości zachować, rozło-
żono ją w drobniejsze jeszcze formy (…). Aleksander 
rozsławiał to dzieło jako odrodzenie, odbudowanie 
Polski, gdy tymczasem niczym więcej nie było, jak 
czwartym, acz tymczasowym, onejże podziałem18.

Rozczarowanie zdecydowanie się pogłębiło w 
opinii publicznej, gdy się okazało, że konstytucja 
Królestwa Polskiego z 1815 staje się kartką bez 
pokrycia, systematycznie łamaną, cenzura faktem zalegalizowanym wbrew 
konstytucji, a uwięzienie obywatela możliwe bez nakazu sądowego, budżet 
arbitralnie stanowiony bez aprobaty sejmu, zaś policja tajna cieszyła się 
bezkarnością. Po sejmach 1818 i 1820 roku prysnęło już złudzenie, że 
Aleksander zdecyduje się na przyłączenie prowincji, zabranych do Króle-
stwa Polskiego. Nadzieja na przyłączenie Litwy, najcenniejszej zdobyczy 
Katarzyny II, rozwiała się. Co więcej, Aleksander I nie odżegnywał się od 
ewentualności użycia armii polskiej do tłumienia rewolucji w Hiszpanii19. 
Metternich po kongresie Świętego Przymierza w Weronie (1822) mógł 
triumfować, bowiem udało mu się pozyskać Aleksandra do wspólnej wal-
ki z nurtem rewolucyjno-konstytucyjnym, który zagrażał, jego zdaniem, 
stabilizacji wiedeńskiej w Europie.

Zapowiedzią zmiany poglądów Aleksandra I był wcześniejszy pod-
pis jego przedstawicieli (Capo d’Istrii oraz Nesselrodego) na deklaracji 
opawskiej z 19 listopada 1820 roku, która przewidywała ewentualność 
zbrojnej interwencji w krajach, gdzie konstytucjonaliści, liberałowie i 
karbonarzy narzucali system konstytucyjny wbrew woli monarchy. Zasada 
legitymizmu miała być powszechnie honorowana w Europie. Dewiza 
Metternicha brzmiała donośnie i jednoznacznie: Conservation de toute 
chose legalement existante20. Aleksander I znalazł się tuż obok księcia 
Metternicha w rzędzie jej obrońców.

Barierą, o którą rozbiła się polityka „pojednania” Aleksandra I, okazał 
się, już po jego śmierci, zryw powstańczy młodego pokolenia, podjęty 
w Noc Listopadową 1830. „Pokolenie podchorążych” odrzuciło podział 
terytorialny ziem polskich, dokonany w Wiedniu. Zgodny też był głos 
potępienia kongresu wiedeńskiego już po upadku powstania w 1831 roku 
na emigracji. Kongres wiedeński był czynem, nie prawem, zbrodnią, a 
nie sprawiedliwością, najsromotniejszym ujarzmieniem naszej wolności 
i niepodległości – pisała „Nowa Polska” w1833. Hotel Lambert, siedzi-
ba stronnictwa ks. Adama Czartoryskiego, wytykał dyplomacji państw 

Pisarz	i	historyk	Karol	A.	
Boromeuszek	Hoffman
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zachodnich fakt nieudzielenia gwarancji zapisom traktatu wiedeńskiego 
przez rząd angielski. Wykorzystały to skwapliwie rządy Anglii i Francji, 
uznając sprawę polską za wewnętrzną sprawę Rosji, a fakt nadania kon-
stytucji w 1815 roku za jednostronny akt, zależny wyłącznie od dobrej 
woli cesarza Rosji, nie zaś za prawnie obowiązujące zobowiązanie tego 
imperium. Potępienie kongresu wiedeńskiego płynęło nie tylko ze strony 
naszej demokratycznej emigracji, w tym chórze głosów nie zabrakło także 
prasy belgijskiej, która wyjątkowo ostro piętnowała obłudę dyplomatów 
wiedeńskich. „Courrier Belge” (nr 195 z 13 lipca 1832) napisał: 

Traktat wiedeński nie jest zobowiązujący dla narodów zniewolonych 
i w żaden też sposób nie wiąże on uciemiężonego i prześladowanego 
narodu polskiego. Nie wiąże on też Wielkiej Brytanii, której szlachetną 
misją jest wspomaganie sprawy narodów. Rewolucja Lipcowa, utworze-
nie Królestwa Belgii, insurekcja grecka oraz podboje Rosji na Turkach, 
postępowanie carów rosyjskich wobec Polski przed i po powstaniu 29 
listopada 1830 r. de iure i de facto anulowały traktat wiedeński z 1815 
r., a godzina krwawej rozprawy między despotyzmem i sprawą narodową 
wybiła wraz z rewolucją polską. 

Jak widać, była tylko spora dawka iluzji co do dyplomacji angielskiej 
wobec kwestii polskiej. W kancelariach dyplomatycznych gabinetów 
europejskich zwyciężyła nieżyczliwa Polsce interpretacja prawna uchwał 
kongresu wiedeńskiego, iż obce rządy nie mogą w żadnym wypadku inter-
weniować w spory wewnętrzne między poddanymi a władzą zwierzchnią, 
gdyż oznaczałoby to podsycanie buntów i zachęcanie do rewolucji.

Czy twórcy kongresu wiedeńskiego rzeczywiście zapobiegli konfliktom 
wojennym w Europie aż na całe stulecie? – jak dowodził sir Harold Ni-
colson, podobnie wszak argumentuje prof. David King. Natomiast L.C.B. 
Seaman twierdził natomiast, iż bardziej dokładna analiza konfliktów wo-
jennych na Bałkanach przed I wojną światową stawia to twierdzenie pod 
znakiem zapytania21. Ustalenia kongresu pokojowego z 1814-1815 roku 
obowiązywały 15 lat w Belgii, która oderwała się w sposób rewolucyjny 
od Holandii, 44 lat w Italii, 51 lat w Niemczech, 90 lat w Norwegii, a 
najdłużej w Polsce – 103 lata. Co gorsza, osiągnięty w Wiedniu appease-
ment mocno utrwalił w głowach polityków kształt terytorialny Polski w 
granicach Królestwa Polskiego z 1815 roku!

W zasadzie historiografia państw zachodnich, szczególnie Anglii i USA, 
zdecydowanie pozytywnie ocenia arystokratycznych polityków kongresu 
wiedeńskiego, którzy dojrzałością intelektualną i zdolnością rozumienia pro-
blemów europejskich nad politykami kongresu wersalskiego (C.K. Webster, 
Harold Nicolson, J.G. Lockhard, David King czy ostatnio Henry Kissinger 
lub William W. Corcoran, drukujący pod nazwiskiem Erno E. Krache). Z 
historyków polskich, którzy pozytywnie oceniali kongres wiedeński warto 
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odnotować Mi-
chała Bobrzyń-
skiego i jego 
głośne Dzieje 
Polski w zary-
sie (t.III, War-
szawa-Kraków 
1931, s.65) oraz 
kilkutomową 
biografię Ada-

ma Czartoryskiego pióra Marcelego Handelsmana. W tym też duchu oceniał 
decyzje kongresu wiedeńskiego prof. Jerzy Skowronek w wielkiej biografii 
księcia Adama Czartoryskiego, pisząc: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 
że Polacy zawdzięczali decyzje kongresowe w sprawie ojczyzny w ogromnej 
mierze Aleksandrowi I i ówczesnej polityce Rosji22. 

Nurt krytyczny ocen decyzji kongresu wiedeńskiego można dato-
wać, jak już wspomniałem, od emigracyjnych publikacji Maurycego 
Mochnackiego. Ten ogromnie utalentowany publicysta i historiograf 
powstania 1831 roku nie miał żadnych wątpliwości, że kongres wie-
deński był gwałtem dokonanym na Polsce, czwartym rozbiorem, a 
jego głównym architektem był przebiegły mistyfikator Aleksander I. 
W dziedzinie już czysto naukowej, w oparciu o dobrą znajomość źró-
deł, szkodliwe następstwa decyzji kongresu wiedeńskiego dla sprawy 
polskiej prezentowali w swych publikacjach tacy historycy, jak Szymon 
Askenazy, Eugeniusz Wawrzkowicz, Czesław Chowaniec, Mieczysław 
Żywczyński i Józef Dutkiewicz. 

Europejska równowaga mocarstw, osiągnięta w kompromisie wiedeń-
skim 1815 roku, usunęła sprawę polską w zakres wewnętrznych spraw 
Imperium Rosyjskiego, które krok po kroku zmierzało do ograniczenia 
i zlikwidowania autonomii Królestwa Polskiego. Odpowiedzią na te 
poczynania Rosji były dwie insurekcje: 1830 i 1863 roku. Następne po-
kolenia Polaków z bronią w ręku odrzucało decyzje wiedeńskie. Czy to 

oznaczało brak poczucia rzeczy-
wistości, czy brak realizmu poli-
tycznego? To była nieunikniona 
cena naszej narodowej drogi do 
niepodległości i wolności. Jej 
kontynuatorem w XX wieku zo-
stanie przyszły marszałek Polski 
Józef Piłsudski.

Władysław	Zajewski
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1989-2000.	ROCZNIKI	„ZNAD	WILII”,	JAK	TEŻ	PÓŹNIEJSZE
Do nabycia są roczniki i archiwalne numery kwartalnika 

„Znad Wilii”. W twardej okładce z lat 1989-2000, kiedy 
pismo ukazywało się jako dwutygodnik. Jak i późniejsze 
numery, już jako kwartalnik.

„Znad Wilii” ma rodowód niepodległościowy. Na łamach 
pisma możemy prześledzić kronikę upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego 
życia na Litwie, poznać postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i transformacji 
społecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, mało znanych materiałów. To ważne 
źródło poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie. 

Roczniki powinny znaleźć się w bibliotekach i ośrodkach, zajmujących się 
problematyką wschodnich sąsiadów Polski.

Zamówienia – e-mail: znadwilii@wp.pl; tel. 370 62304830 i 48 508764030
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©Romuald Mieczkowski
Z	cyklu	„Wileńskie	dachy”



©Romuald Mieczkowski
Fragment	kościoła	NMP	(Franciszkanów)	w	Wilnie



KRESOWE LOSY

KTO	CHCE	BIEDNEGO

Relacja Czesława Balkiewicza

Kiedy Niemcy przy-
szli do wsi Wornikiele, 
brat i krewny ukrywali 
się, bo służyli w Wojsku 
Polskim. Na strychu było 
dużo wienników, to takie 
miotełki do łaźni. Ot i nie 
wiem, czy krewny scho-
wał się pod te wienniki, 
czy brat. Zaczęli szukać, 
świecili latarkami, zaj-
rzeli do szafy. Nikogo 
nie znaleźli. Chcieli jajka i wyszli.

Pamiętam, że nocą znowu przychodzili ruscy partyzanci i też kazali sobie 
dawać jeść. Wypiłowali oni Niemcom słupy telefoniczne. We wsi Rubieża 
pod Landwarowem, w leśniczówce Niemcy mieli sztab, a partyzanci znisz-
czyli go granatami. Wujek opowiadał, jak Niemcy bili go nahajką i pytali: 
„Dlaczego pomagacie partyzantom?” Odpowiedział wtedy: „Wy przycho-
dzicie z bronią i każecie dawać, oni przychodzą z bronią i też każą dawać. 
To co my mamy robić? Musimy wykonywać co każą jedni i drudzy…”

Niemcy u nas w domu jedli obiad. Kiedy otrzymali wiadomość, że Ruskie 
idą, zaczęli uciekać do lasu. Wielu poległo, bo nie wszyscy zdążyli uciec. 
Przyszli Rosjanie i do naszego domu weszło trzech. Mama dała im jeść, 
chyba mleka i chleba, bo nic innego nie było. Pytali, czy byli u nas Niemcy. 
Mama odpowiedziała, że tak: „Jedni odchodzą, drudzy przychodzą.” Jeden 
z nich przyczepił się do obrazów – było ich u nas chyba siedem czy osiem: 

„Co tu nawiesiła na 
tych ścianach?” A 
mama jemu odpo-
wiedziała: „Nie ty 
wieszał i nie ty bę-
dziesz zdejmował.” 
On wstał, chwycił 
za broń, a drugi 
mówi: „Siedź, do-
stałeś jeść, to żryj!”

Obserwujący	pochód	w	dniu	1	Maja	na	obecnej	al.	
Giedymina,	wtedy	–	Lenina	(Mickiewicza).	Lata	60.
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Ledwie skończyli, w pobliżu zaczęła się strzelanina, więc wybiegli. A 
pod wieczór zaczęli zbierać poległych. Pamiętam, jak mama mówiła, że 
ten, co chciał do nas strzelać, już nigdy strzelać nie będzie – leży nieżywy.

Po przejściu głównej fali wojska przywieźli nam Rosjan i zaczęli ich 
osiedlać. Nam przydzielili dwie kobiety. Razem mieszkaliśmy i razem 
jedliśmy. Jedna z nich umiała trochę szyć, pomagała więc mamie. Później 
obie wyjechały do Trok.

Był rok 1946. Cała rodzina mamy wyjechała do Polski, a taty została. Mama 
miała kartę ewakuacyjną, lecz bała się wyjechać, bo tata był ciężko chory. 
Dlatego sprzedała krowę, żeby go leczyć, ale to nic nie pomogło, tata umarł.

Zostałem zapisany do szkoły. A śniegu wtedy było tak dużo, że idąc na 
lekcje jeden drugiego wyciągał za ręce. Zastanawiam się nieraz, dlaczego 
kiedyś były tak srogie zimy? Drogę do szkoły w Trokach skracaliśmy przez 
zamarznięte jezioro. Od klasy piątej mieliśmy język francuski i litewski.

Nie było co jeść. Zaczęto wprowadzać kolektywizację. Mieliśmy w 
świronku trochę żyta, jęczmienia i owsa, ale oszczędzaliśmy pod zasiew. 
Najpierw zboże zaczęli zabierać od bogatszych, ale zaraz przyszli i do nas. 
Zabrali wszystko. Dzieci stryja uciekły do lasu w obawie przed wywózką 
na Sybir. Zaczęli nakładać podatki. Mama zapłaciła. Za tydzień wymierzyli 
nowy podatek, a jak ten zapłaciła, to wymierzyli jej trzeci. I wtedy zaczęła 
płakać, a ojca brat krzyczał: „Po coś, durna, płaciła!” Przyszli wtedy z 
kołchozu i pytali: „Zapiszesz się do nas?” 

Mama odpowiedziała, że się zapisze. Wtedy zaczęli wszystko spisywać, 
a później po kolei wszystko rozbierać: stodołę, chlewy i świronek. Ziarnka 
jednego nie zostawili! Została tylko jedna krowa i świniak. A mama tylko 
płakała. Pojechała do brata, do Landwarowa. On tych, co do niego przyszli 
spisywać, nie dopuszczał do zasieków. Ale jemu też wszystko zabrali i 
mama wróciła do domu. Od tej krowy, która została, wyznaczyli kontyn-
gent mleka. Udój wieczorny i ranny odstawialiśmy do obowiązkowego 
skupu, południowy zostawał dla nas. Pod koniec roku mleka brakowało, 

mama dokupowała, 
by oddać należało. 
Po chleb codzien-
nie trzeba było stać 
godzinami.

W pierwszym 
roku pracy w koł-
chozie mama za-
robiła pięć kilogra-
mów żyta! Wszyscy 
więc kradli snopy 
zboża czy słomy, Cyganki	na	Rynku	(Bazarze)	Kalwaryjskim	w	Wilnie.	Lata	60.
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bo trzeba było przez 
zimę krowę wykarmić. 
Najczęściej dawało 
się sieczkę z siekany-
mi kartoflami. Siano 
przygotowywaliśmy 
sierpami z miedz, do-
póki ich nie zaorali, 
z niewykoszonych 
przez kołchoz skraw-
ków łąk albo polanek 
w lesie. Nosić je trze-
ba było workami, a jak priedsiedatiel (przewodniczący) nie widział, to 
kradli też siano kołchozowe.

Musiałem pomagać w pracy w kołchozie, bo szło to na rachunek 
mamy. W żniwa i wykopki po lekcjach, a w niedziele po nabożeństwie. 
Nadal trudno było żyć, choć mama, brat i siostra pracowali w kołchozie. 

W 1956 roku skończyłem szkołę. Nasz daleki krewniak pracował na 
drodze. Mama prosiła go, żeby załatwił pracę siostrze. Słowa dotrzymał, 
a ja pasłem krowy i nosiłem mleko sprzedawać do Trok. Do ciężkiej pracy 
jednak nie nadawałem się, bo często chorowałem. Do uprawy na własny 
użytek dali nam 15 setnych ziemi, a po śmierci Stalina dostaliśmy już 30 
arów. Można było więcej posadzić kartofli, warzyw, a nawet trochę zboża.

Brat zaczął się denerwować: „To ja mam pracować za słomę i ten 
skrawek ziemi?” Rzucił kołchoz i poszedł pracować do szpitala – woził 
drewno na opał, palił w piecach, a później i ja mu pomagałem. Ale to nie 
trwało długo – on chciał pracować na roli. Wrócił do kołchozu, był przecież 
kiedyś gospodarzem, wiedział kiedy i gdzie co posiać. Gdyby pracował 
na swoim polu do dzisiaj, byłby pewno milionerem.

Mama chciała wyjechać do Polski w 1957 roku, ale nim otrzymaliśmy 
dokumenty, brata zabrali do wojska. Z wyjazdu nic nie wyszło. A ja nadal 
pracowałem w szpitalu – paliłem w piecach. Zarobek był lichy. W 1963 
roku załatwiłem sobie pracę w sklepie w Wilnie – zarabiałem 52 ruble. 
Kłopot był z dojazdem. Mama w tym czasie chorowała na nogi, nie mo-
gła chodzić, a brat wróciwszy z wojska, ożenił się. W domu było ciasno.

Otrzymałem też wezwanie do wojska. Na komisji jedna lekarka była 
przeciwna, żeby mnie brali do wojska, bo mam słaby wzrok i zdrowie. Ale 
wszędzie obowiązywały przecież plany. Kiedy stawiłem się do Wilna, to 
jeden wojskowy popchnął mnie tak, że ledwie utrzymałem się na nogach 
i powiedział: „Dobrze, będzie dniewalnym (dyżurny), da sobie radę”. Ale 
ja nie wiedziałem co to znaczy dniewalny. Mama została sparaliżowana.

W grudniu zabrali mnie do wojska, a w lutym znalazłem się nad 
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Każdy	dorabiał	jak	mógł.	Rynek	Kalwaryjski,	lata	60.
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Bajkałem. Czułem się bardzo źle, ciśnienie miałem skaczące. Jednego 
razu w nocy przyszedł oficer, kiedy miałem służbę. Wstałem, raptownie 
zakręciło mi się w głowie, upadłem i straciłem przytomność. Ocknąłem 
się w szpitalu. Tam mnie trochę podleczyli i w maju wysłali już do domu. 
Zostałem inwalidą II grupy.

Niedługo po moim powrocie zmarła mama. Rodzina brata była już dość 
liczna i dla mnie brakowało miejsca. Z początku wynajmowałem mały 
pokoik, ale potem nie wystarczało pieniędzy na życie. Spałem po kilka 
dni to u krewnych, to u znajomych. Po rocznej tułaczce znowu wynają-
łem pokoik, ale trzeba było płacić 30 rubli. Wcześniej zwróciłem się do 
zakładu pracy o przydzielenie mi mieszkania komunalnego. W 1971 roku 
byłem na liście 41, a w 1977 – już czwarty. W następnym roku – piąty, a 
w 1980 – trzeci. Straciłem nadzieję na otrzymanie mieszkania.

Mam rodzinę w Braniewie, przyjeżdżałem do nich kilka razy, siostra 
znała dobrze moje położenie. Powiedziała tak: „Po co masz psuć sobie 
nerwy i klepać biedę. Przyjeżdżaj na stałe. Mamy dom, miejsca jest dość, 
dam ci utrzymanie, podleczysz się, a później znajdziesz sobie jakieś za-
jęcie. Pracy nie brakuje.”

Chętnie wyraziłem zgodę, a siostra rozpoczęła starania, ja pojechałem 
do konsulatu polskiego w Mińsku. Tam mnie powiedzieli, jakie dokumenty 
mam złożyć na wyjazd. Złożyłem je i po przeszło półrocznym oczekiwaniu 
otrzymałem pismo w języku rosyjskim następującej treści:

      17.08.1981
Konsulat Generalny 
PRL w Mińsku
No 33-C-II-81   Ob. Czesław Balkiewicz

W związku z Waszym podaniem na stały pobyt w Polsce, Konsulat 
Generalny PRL w Mińsku informuje, że polskie władze nie wyraziły zgody 
na Wasz stały pobyt w PRL. Przyczyny odmowy nie są znane konsulatowi. 
Z poważaniem

Danuta Stachowicz, Konsul

Ogarnął mnie wielki żal. Płakałem jak dziecko. Nawet Ojczyzna mnie 
nie chce! No tak, a kto chce biednego? W następnym roku pojechałem do 
siostry i opowiedziałem o odmowie. Siostra stwierdziła, że to bzdura. Z 
mężem wybudowała duży dom, miejscowe władze sprawdzały warunki 
i wyraziły zgodę.

Po powrocie kilkakrotnie chorowałem. W 1981 roku nadal byłem 
trzeci na liście oczekujących na mieszkanie, a w następnym roku cofnęli 
mnie na miejsce czwarte. Chodziłem i pisałem wszędzie, nie wyłączając 
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związków zawodowych 
i partii. Wszyscy obiecy-
wali pomoc, ale nikt nic 
nie robił. W końcu ze-
brałem wszystkie doku-
menty z przeszło 10-let-
niej batalii i pojechałem 
do Moskwy.

Tam też pokazałem 
wszystkie dokumenty. 
Odesłano mnie do in-
nego urzędu, stamtąd 
gdzieindziej i tak parę 
razy w kółko. Znalazłem się w końcu w jakiś gmachu na 16 piętrze. Pró-
bowałem otworzyć jakieś okno, ale wszystkie były pozamykane na głucho. 
Usłyszałem za sobą pytanie, po co chcę otworzyć okno. Odwróciłem 
się i zobaczyłem mężczyznę w wojskowym mundurze. Epolety i guziki 
były złote, pełno medali na piersiach. Odpowiedziałem mu, że nie mam 
możliwości dalszego życia, nikt mnie nie chce pomóc, a żebrać czy kraść 
nie będę. Kazał mi powiedzieć, o co chodzi. Później jechaliśmy windą 
w dół, szliśmy, i znowu windą w górę, w końcu wprowadził do biura, w 
którym znajdowało się dwóch oficerów. Jednemu z nich polecił przejrzeć 
moje dokumenty i załatwić sprawę. A mnie powiedział, żebym spokojnie 
jechał do domu i czekał.

Było to 30 października, a już 20 listopada otrzymałem odpowiedź z 
miejscowej administracji, że dostanę mieszkanie. Nie wiem, kogo wtedy 
spotkałem, ale musiał to być jakiś bardzo ważny generał. I dobry człowiek. 
W styczniu 1982 roku otrzymałem klucze, wszedłem do pokoju, położyłem 
się na podłodze i znowu zapłakałem. Tym razem z radości.

Kiedy byłem mały, pamiętam, jak mama mówiła: „Niczego bym nie 

Na	cmentarzu	w	Trokach.	Polska	Kwatera	Wojskowa	
–	tablica	upamiętniająca	żołnierzy	z	lat	1919-1920
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Czesław	Balkiewicz	w	Trokach	oraz	z	Elvidą,	żoną	chirurga	Antanasa.	Lata	90.

Relacja	Czesława	Balkiewicza

111



chciała, żeby tylko była Polska.” Wtedy nasze życie było wyjątkowo 
ciężkie. Wynika z tego, że po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, każdy 
człowiek ma coraz więcej pragnień, bo teraz chciałby, na przykład, oglądać 
polską telewizję. Albo pojechać odwiedzić rodzinę w Polsce. Nie mogę. 
Trzeba mieć zaproszenie, paszport, a wszystko to trwa miesiącami. Może 
kiedyś będzie inaczej.

Zapisał w 1988: Tadeusz	Pardej

Czesław Balkiewicz pracował w „Uniwiermagu” – domu towarowym 
– przed wojną Braci Jabłkowskich, na pół etatu, jako rencista. Z chwilą 
otrzymania mieszkania komunalnego jego sytuacja się nieco poprawiła. 
Poznałem go na bazarku w Trokach. Pomagał Antanasowi (chirurg) w 
handlu. Odtąd zatrzymywali się oni u mnie w Piszu, a ja – u Czesława 
w Trokach. Po przemianach Antanas zrezygnował z dorabiania, Czesław 
natomiast działał w handlu na siebie. Po 2004 roku poruszałem się z tru-
dem z powodu dyskopatii, więc łączność utrzymywaliśmy tylko drogą 
korespondencyjną, chyba ze dwa lata – o ile dobrze pamiętam – potem 
przestał on pisać. Cierpiał na chorobę wieńcową i reumatyzm.

Wiem tylko tyle, że z bliskiej rodziny tam nie miał nikogo, poza siostrą 
mieszkającą w Starych Trokach. 

TP

„ZNAD WILII” w kioskach „RUCHU” w POLSCE 
W niektórych salonikach prasowych, 

ulokowanych często przy dworcach PKP i PKS, w marketach.

NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM 
POSIADANIA CZASOPISMA JEST PRENUMERATA 

O kwartalnik prosimy pytać także: 
w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie – 

ul. Krakowskie Przedmieście 7; w księgarni Domu Spotkań z Historią 
w Warszawie – ul. Karowa 20; dystrybucja w Olsztynie – 

Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878. 
Bezpośrednio u redaktora – 48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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SŁYNNI RODACY

MARCELI	NENCKI	–	STYPENDYSTA	NOBLA

Maria Duszka

W 2017 roku minęła 170. rocz-
nica urodzin Marcelego Nenckiego. 
Być może nie zainteresowałabym 
się jego postacią, gdyby nie to, że 
podczas XXIII Międzynarodowe-
go Festiwalu Poetyckiego „Maj 
nad Wilią” w Wilnie poznałam 
panią Katarzynę Markiewicz. Jak 
się okazało, jest ona potomkinią i 
spadkobierczynią rodu Nenckich. 
Mieszka w Wodyniach w powiecie siedleckim, ale każdego roku w okolicy 
dnia Wszystkich Świętych przyjeżdża do Boczek w gminie Szadek (woje-
wództwo łódzkie), aby zapalić znicze przed kapliczką, która pozostała w 
parku dworskim. Odwiedza także cmentarz w pobliskiej Rossoszycy, gdzie 
znajduje się grób rodziny Nenckich. Tak się złożyło, że z Boczek pochodził 
także mój dziadek Władysław Dostatni, tata mojej mamy, który zginął w 
czasie wojny w obozie koncentracyjnym Gross Rosen. Przodkowie moi i 

Katarzyny Markiewicz na pewno więc się znali. Dziw-
nym zrządzeniem losu, my, ich potomkinie poznałyśmy 
się na Litwie. I właśnie to spotkanie, rozmowy z panią 
Katarzyną zainspirowały mnie do bliższego poznania 
fascynującej biografii naszego uczonego.

Zacznijmy jednak od historii rodu. Nenccy (pier-
wotna forma nazwiska to Nencha) wywodzą się z 
Inflant. W XVII wieku otrzymali tytuł szlachecki i 
prawo używania herbu Lubicz. Mieszkali w Branie-
wie na Mazurach. W 1841 roku Wilhelm i Katarzyna 
Nenccy zostali właścicielami wsi Boczki, Sikucin i 

Kobyla koło Szadku. Mieli prawdopodobnie piętnaścioro dzieci, z czego 
ośmioro zmarło we wczesnym dzieciństwie.

Boczki – Berno

Marceli Nencki urodził się 15 stycznia 1847 roku. Jego ojciec zmarł w 
1860, a matka cztery lata później. Musimy więc sobie uświadomić, że mając 
17 lat, Marceli został sierotą. Zanim jednak to się stało, już w wieku 9 lat 

Lubicz	–	herb	rodu	Nenckich;	wybitny	
naukowiec	biochemik	Marceli	Nencki

Katarzyna	Markie-
wicz	podczas	„Maja	
nad	Wilią”,	2016
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rozpoczął naukę w 
gimnazjum w Piotr-
kowie. Ukończył ją 
w 1863 roku i od 
razu przyłączył się 
do Powstania Stycz-
niowego. Po jego 
upadku, w obawie 
przed represjami, 
zmuszony był wy-
jechać do Krako-
wa, gdzie zaczął 
studiować filozofię. 
Okazało się jednak, 
że i w tam nie mógł 
czuć się bezpiecznie. 
Przeniósł się więc do 
Drezna, gdzie za-
opiekował się nim 
pisarz Józef Ignacy 
Kraszewski, który 
był zaprzyjaźniony 

z rodziną Nenckich. Za jego radą Marceli podjął studia na wydziale filozo-
ficznym uniwersytetu w Jenie. Uczył się tam głównie języków starożytnych. 
Wkrótce przeniósł się do Berlina, gdzie podobnie jak jego brat Leon, roz-
począł studia medyczne na uniwersytecie. Już wtedy zaczął się interesować 
procesami chemicznymi, zachodzącymi w organizmach żywych, czyli 
nauką, którą po jego śmierci nazwano biochemią (terminu tego w języku 
polskim po raz pierwszy użyto we wspomnieniach o Nenckim na łamach 
„Czasopisma Lekarskiego” w 1901).

W 1870 roku po napisaniu rozprawy pt. Utlenianie związków aroma-
tycznych w ciele zwierzęcym Nencki uzyskał stopień doktora medycyny. 
Przez dwa kolejne lata prowadził badania z zakresu chemii organicznej 
w Akademii Technicznej pod kierunkiem Adolfa Baeyera. Jego nowa-
torskie, odkrywcze prace naukowe zwróciły na niego uwagę środowiska 
naukowego. Zaczęto doceniać jego talent, przenikliwy umysł i niezwykłą 
pracowitość. Został asystentem w Instytucie Anatomii Patologicznej w 
Bernie (Szwajcaria). Tam, doceniony przez życzliwych starszych kole-
gów, szybko zdobywał kolejne stopnie naukowe: docenta, profesora ho-
noris causa, profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. 
Już w wieku 30 lat objął specjalnie dla niego utworzoną katedrę chemii 
fizjologicznej. Wkrótce został kierownikiem Instytutu Chemii Medycznej. 

Dwór	w	Boczkach,	kwiecień	1913	i	Przyjście	z	wień-
cem	–	z	teki	Nenckiego,	przypuszczalnie	sierpień	1911
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Mógł prowadzić badania, 
które wywierały duży wpływ 
na rozwój medycyny, nie tyl-
ko szwajcarskiej. Jego sława 
jako autorytetu naukowego, 
ale także życzliwego, nie-
zwykle lubianego człowieka 
sprawiła, że do jego katedry 
zaczęli przyjeżdżać młodzi 
naukowcy nie tylko z całej 
Europy, ale także Ameryki. 
Konieczne stało się wybudowanie nowej, obszernej siedziby instytutu, 
gdzie pomieściliby się wszyscy chętni chcący pracować pod kierunkiem 
polskiego uczonego. Dr Jakowski, jeden z jego uczniów, tak pisał:

Gdy się przybyło do Berna, po pierwszym zaraz widzeniu się z profesorem, 
po pierwszych jego radach i wskazówkach, zwłaszcza przybysz z naszego 
kraju czuł się jak u siebie. Ta życzliwość jego i serdeczność nie ograniczała 
się tylko do stosunków profesora do uczniów w laboratorium, podczas zajęć 
naukowych, lecz cechowała i prywatne jego stosunki z rodakami, przybyłymi 
doń po wiedzę. Mogę śmiało powiedzieć, że korzyść odniesiona z pobytu w pra-
cowni Nenckiego przewyższała to, na co udający się do niej był przygotowany.

Podkreślano, że był on człowiekiem, którego każdy musiał polubić. 
Życzliwość ludzką zyskiwał niesłychaną prostotą charakteru, zupełnym 
brakiem zawiści fachowej i najzupełniej równym postępowaniem ze wszyst-
kimi: uczonymi – kolegami, studentami, asystentami, możnymi świata tego 
i posługaczami pracownianymi.

W Bernie Nencki ożenił się z Marią Heleną Schultzen, siostrą swojego 
kolegi. Miał z nią syna Leona Jana, który został lekarzem. Małżeństwo 
to jednak dość szybko rozpadło się. Nenckiego nie interesowało życie, 
jakie lubiła wieść jego żona i odwrotnie. Maria pozostała w Berlinie, 
Marceli wyjechał do Rosji. Pozostali jednak w przyjaźni, przez całe 
życie korespondowali z sobą.

Stypendium od Nobla

Po 20 latach pracy w Bernie Nencki otrzymał zaproszenie do Petersbur-
ga. Zaproponowano mu kierowanie Zakładem Chemii w powstającym tam 
Instytucie Medycyny Eksperymentalnej. Do Rosji pojechało z nim kilkoro 
jego współpracowników i asystentów, w tym Nadia Sieber-Szumowa. 
Nencki współpracował ściśle z kierującym Zakładem Fizjologii Iwanem 
Pawłowem (tym od „odruchu warunkowego”). W 1894 roku obaj uczeni 
otrzymali stypendium od samego Alfreda Nobla. W liście skierowanym do 

Uczony	na	znaczku	pocztowym	z	1951	roku	i	
medal	pamiątkowy	z	wizerunkiem	naukowca

Maria	Duszka
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nich fundator pisał o swoim głębokim zainteresowaniu eksperymentami 
z zakresu fizjologii i problematyką starzenia się i umierania.

Jak Nencki czuł się w Rosji? W jednym z listów do bliskich pisał:
Kraj jest mi obcy, ale w laboratorium swoim posiadam bogate wypo-

sażenie i wszystkie środki, abym mógł pracować. I to jest dla mnie rzeczą 
najważniejszą.

Nencki był nie tylko teoretykiem, ale dążył do tego, aby wyniki jego 
badań mogły mieć zastosowane w praktyce. Między innymi w znacznym 
stopniu przyczynił się do zwalczenia wielu chorób zakaźnych, w tym 
epidemii cholery. Stworzył także szczepionkę przeciwko atakującej bydło 
epidemii dżumy i księgosuszu. Prowadzenie badań nad tymi specyfikami 
wiązało się z koniecznością wyjazdów w głąb Rosji – na Kaukaz i do 
Kraju Zabajkalskiego. Jak wyglądała taka praca w terenie? Nencki pisał 
w liście do żony:

Mam na głowie ponad 300 sztuk bydła, w tym 40 sztuk bawołów i 
wielbłądów – prawdziwych czworonogów – wobec 30 osób personelu, 
około 10 lekarzy weterynarii i zmęczonych i rozdrażnionych asystentów. 
To wszystko w porządku i harmonii utrzymać, zaopatrzyć i w stosunku do 

każdego być sprawiedliwym i przyjacielskim – jest 
niemałą sztuką. 

Nie było więc łatwo, ale dzięki jego pracy 
w ciągu kilku lat zostały opanowane epidemie, 
powodujące śmierć setek tysięcy zwierząt. Rosja 
miała za co być mu wdzięczna.

W 1897 roku zorganizowano obchody 25-le-
cia pracy naukowej Marcelego Nenckiego. Został 
członkiem honorowym Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego i Towarzystw Lekarskich w Wilnie, 
Krakowie i Lwowie, a władze rosyjskie nadały mu 
tytuł …generała. Nencki wystąpił w związku z tym 
z pisemną prośbą, aby zwolniono go z koniecz-

Znany	ośrodek	naukowy	–	Zakład	Chemii	w	Petersburgu	i	prof.	Iwan	Pawłow

Alfred	Nobel	finanso-
wał	badania	Marcelego	
Nenckiego	i	Pawłowa
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ności noszenia munduru generalskiego i orderów.
Tęsknił do kraju, często spędzał wakacje w 

Boczkach. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, 
że pracując w dużych, dobrze wyposażonych 
ośrodkach naukowych ma większe możliwości 
rozwoju. Otrzymywał propozycje objęcia katedry 
farmakologii i farmakognozji, a także chemii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, potem oferowano 
mu pracę na Uniwersytecie Lwowskim, jednak z 
różnych przyczyn nie zdecydował się na to.

Gdyby dane mu było żyć dłużej, być może wró-
ciłby do kraju. Był w pełni sił twórczych, kiedy 
zaatakował go rak żołądka. Zapewne do rozwoju tej 
choroby w jakiś sposób przyczynił się intensywny, 
wyczerpujący tryb życia, jaki uczony prowadził. 
Zmarł w wieku 54 lat, 14 października 1901 roku. 
Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-re-
formowanym w Warszawie.

Patron Instytutu Biologii Doświadczalnej

Katedrę Chemii w Petersburgu objęła po nim Nadia Sieber-Szumowa. 
Ona też ofiarowała w 1909 roku 50 tysięcy rubli na utworzenie Instytutu 
Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie. Ideę tę 
zrealizowano dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 
1918. Pierwszym jego dyrektorem był prof. Kazimierz Białaszewicz, pod 
jego kierownictwem Instytut stał się wiodącą placówką biologiczną w 
kraju. W jej skład wchodziły: Zakład Fizjologii, Zakład Biologii Ogólnej i 
Zakład Neurobiologii. W latach dwudziestych utworzono Zakłady Embrio-
logii Doświadczalnej, Morfologii i Biometrii. Powstała także sieć ośrod-
ków terenowych: 
Stacja Hydrobiolo-
giczna na jeziorze 
Wigry, Stacja Mor-
ska na Helu i Stacja 
Rzeczna w Pińsku. 
W okresie wojny 
Instytut  poniósł 
ogromne straty, 
zginęło wielu jego 
pracowników. W 
latach 50. otrzymał 

Grób	lekarza	Marcelego	
Nenckiego	na	Cmenta-
rzu	ewangelicko-refor-
mowanym	w	Warszawie

Instytut	Biologii	Doświadczalnej	PAN	w	Warszawie	dzisiaj,	
założony	przez	Marcelego	Nenckiego,	nosi	imię	uczonego
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nową siedzibę przy ul. Pasteura 3 w Warszawie 
i został włączony w struktury Polskiej Akademii 
Nauk. Obecnie pracuje w nim około 300 osób.

Marceli Nencki zostawił po sobie w sumie 
173 prace z wielu dziedzin: chemii organicznej, 
fizjologicznej i lekarskiej, a także bakteriologii 
i epidemiologii. Dorobek naukowy jego życia 
został opublikowany w języku niemieckim pod 
tytułem Opera omnia w 1904 roku w Braunschwe-
ig (Brunszwiku). O tym, że jego osiągnięcia są 

cenione do dziś, świadczyć może fakt, że w roku 2011 nakładem wydaw-
nictwa „Nobel Press” ukazało się wznowienie wersji niemieckiej oraz 
wersja włoska jego dzieła. Niestety, do tej pory nie ukazało się wydanie 
polskie. O poziomie jego dokonań najlepiej świadczy fakt, że mimo 
ogromnego postępu w dziedzinach, którymi się zajmował, jego prace są 
do dziś cytowane literaturze światowej.

W 1904 roku Iwan Pawłow otrzymał Nagrodę Nobla (ustanowioną trzy 
lata wcześniej – w roku śmierci Marcelego Nenckiego). Być może, gdyby 
żył, otrzymałby ją także nasz uczony. Nencki współpracował przecież z 
Pawłowem, dopomógł mu także w publikacji jego prac na Zachodzie Europy.

Wysiedleni

Brat Marcelego – Leon, po studiach w Niemczech i Szwajcarii, był 
przez wiele lat ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala św. Ducha w 
Warszawie. Zmarł w 1904 roku. W trzy lata później odszedł z tego świata 
kolejny z braci – mieszkający w Boczkach Adam Nencki. Jego syn, rów-
nież Adam (to bardzo często występujące imię w tej rodzinie), był m.in. 
prezesem Kółka Rolniczego w Szadku. W 1924 roku podjął próbę (wtedy 
jeszcze nieudaną) 
utworzenia banku 
spółdzielczego w 
tym mieście.

Na początku II 
wojny Nenccy mu-
sieli opuścić rodo-
wą posiadłość. W 
archiwum rodzin-
nym zachował się 
pisany po niemiec-
ku dokument, na 
podstawie którego 

Zgórznica,	dworek	pod	Stoczkiem	Łukowskim,	należący	
do	rodziny	Nenckich,	skonfiskowały	władze	PRL	w	1950
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dokonano wysiedlenia. Jest w nim mowa o tym, że Barbara Kowalska i 
Barbara Nencka muszą opuścić Boczki i wyjechać do Generalnej Guberni 
do dnia 16 grudnia 1939 roku. Mogły zabrać z sobą bagaż podręczny i 
100 marek. Część wyposażenia dworu przekazały na przechowanie służ-
bie. Wyjechały do majątku Adama Nenckiego w Zgórznicy koło Stoczka 
Łukowskiego. W tamtejszym dworze przez cały okres wojny bardzo ak-
tywnie działała komórka Armii Krajowej. Niektórzy członkowie rodziny 
przypłacili to życiem.

W 1950 roku zabrano Nenckim majątek w Zgórznicy. Okazało się, że 
nie mogą też wrócić do swojej siedziby rodowej w Boczkach – ich dawni 
pracownicy oddali im wtedy przechowywane u siebie książki, obrazy i 
inne przedmioty. Dzisiaj należą one do Katarzyny Markiewicz. To jej 
mama, Barbara Nencka, w 1939 roku musiała na zawsze opuścić Boczki. 
Pani Katarzyna czyni starania o odzyskanie tego, co zostało z rodzinnych 
włości. Szkoda jej starego, pięknego niszczejącego parku, o który nikt 
nie dba. Marzy także choć o tym, aby w Boczkach została w jakiś sposób 
upamiętniona historia rodu Nenckich, a zwłaszcza najwybitniejszego z 
nich – Marcelego.

Maria	Duszka

Kolejna edycja konkursu
„POLACY WIELU KULTUR”

skierowana jest do Polaków na Wschodzie i na całym
świecie, mieszkających wśród innych nacji, jak też do Polaków
w Polsce oraz ludzi innych narodowości, mających styczność

z polskością – rodzinnie, zawodowo, bądź w inny sposób.
W dobie otwarcia się w Europie zanikają granice, większa

jest migracja i przenikanie kultur, zachodzą przemiany
tożsamościowe. Zachęcamy Państwa do podzielenia się
swoimi doświadczeniami i re�leksjami, zaś szczególnie

chodzi nam o przemyślenia ludzi młodych.

Prosimy o nadsyłanie swych prac na adres:

znadwilii@wp.pl

Najlepsze będą drukowane w kwartalniku „Znad Wilii”,
zostaną wyróżnione nagrodami. Z satysfakcją informujemy,

iż zainteresowanie konkursem upoważnia nas do jego kontynuacji, 
a najciekawsze prace planujemy umieścić w wydaniu książkowym. 
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100-LECIE	ODRODZENIA	PAŃSTWA	
POLSKIEGO	I	LITEWSKIEGO

CENNA	I	UNIKALNA	POZYCJA	WYDAWNICZA	
NA	JUBILEUSZ	ODBUDOWY	NASZYCH	PAŃSTWOWOŚCI,	
POZWALAJĄCA	ZROZUMIEĆ	SKOMPLIKOWANE	DROGI	

DO	NIEPODLEGŁOŚCI	I	PRZYTACZAJĄCA	
MAŁO	ZNANE	FAKTY

Polecamy kolejną pozycję (6) Biblioteki Znad Wilii: 
Zenowiusz Ponarski,	Przyjaciel	Litwy	i	ptaków.	

Wokół	Oskara	Miłosza, Wilno 2017, ISBN 978-9986-532-08-8, s.196.
o „dziwnym krewnym” noblisty, poecie – już francu-
skim z wyboru, mistyku, który nieoczekiwanie został 
rzecznikiem interesów odradzającej się Litwy w Pary-
żu. O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, 
z rodowodem herbowym WKL. Ukazującą zawiłość 
stosunków wzajemnych pomiędzy Litwinami i Pola-
kami, próby ułożenia racjonalnych relacji z ówczesnymi i jakże aktywnymi 
społecznie mniejszościami narodowymi Wilna, z całym spektrum myśli 
i działalności Żydów, Białorusinów, Rosjan czy Tatarów – z tragicznym 
finałem podstępnych rozgrywek Rosji Sowieckiej oraz Niemiec faszy-
stowskich – w obliczu Apokalipsy, która niebawem miała się dopełnić. 
Już tytuły wielu rozdziałów mogą zaintrygować czytelnika – takie, jak:

Litwa Oskara Miłosza; W blasku „Reduty”; Przyjaźń z ptakami. 
Spotkania z duchami; Kabała i wizja Kosmosu; Prorok z Wilna – pro-
fesor Marian Zdziechowski i jego przyjaciele – Litwini i Rosjanie; 
Był taki rabin: Chaim Ozer Grodziński; Ci, którym zawierzył – Petras 
Klimas, papież Pius XI, Juozas Keliuotis.

W książce nie zabraknie nutki mistycyzmu i tego, co przeminęło, 
ze staranną szatą graficzną i setkami ilustracji na kredowym papierze, 
w tym rzadkimi.

Do nabycia: 
• za pośrednictwem redakcji – znadwilii@wp.pl, tel. 48 508764030;
• w niektórych księgarniach wileńskich („Elephas” i tam, gdzie bywa 

„Znad Wilii”), a także w Warszawie – w „Księgarni XX Wieku” w 
Domu Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 i w Księgarni Naukowej 
im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu 7
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LITWA POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC

WYDARZENIA,	POLACY	NA	LITWIE.	
WYDAWNICTWA,	OPINIE

Statystyka i rankingi

 ● Wg rankingu aktywności europosłów w 2017 portalu mepranking.
eu, liderowi Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Rodzin 
Chrześcijańskich (dalej: AWPL-ZChR) Waldemarowi Tomaszewskiemu 
przyznano …2 punkty. Najlepsza z Litwy, Vilija Blinkevičiūtė, była 87. 
wśród 751 posłów. Na m.1 – przewodniczący PE Antonio Tajani (312 pkt.).

 ● Wg sondażu „Baltijos tyrimai“ w dn. 20 listopada – 4 grudnia 2017, w 
którym uczestniczyło 1008 osób, za najmniej „skorumpowaną” partię uzna-
no AWPL-ZChR – tylko 1 proc. ankietowanych było odmiennego zdania.

 ● W rankingu atrakcyjności paszportów firmy Henley&Partners, pasz-
port litewski wygrał z polskim, uzyskując m.12 – obywatele Litwy mogą 
wjechać bez wizy 166 krajów, Polacy – do 163. Na czele Niemcy (177), 
ostatni – Afganistan (24).

 ● QS World University Rankings by Subject 2018 umieścił wśród 500 naj-
lepszych uczelni świata uniwersytety – Wileński, Techniczny im. Giedymina w 
Wilnie i Techniczny w Kownie. Z polskich uczelni są: Uniwersytet Warszawski, 
UJ, Politechnika Warszawska, SGH w Warszawie, Politechnika Wrocławska, 
Akademia Górniczo-Hutnicza im.St. Staszica w Krakowie oraz PAN.

 ● W 2017 liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się o 37,8 tys. osób 
i na początku 2018 wyniosła 2 mln 810 tys. Wilno liczyło ponad 540 tys. 
mieszkańców, Litwini stanowili w nim 63,2 proc., Polacy – 16,5, Rosjanie 
– 12, Białorusini – 3,5, inne narodowości – 4,8 proc. Wg portalu FactMaps.
com, w 2050 liczba mieszkańców Litwy zmniejszy się o 37,65 proc. W 
Europie szybciej wyludnia się tylko Mołdawia, która może stracić połowę 
populacji. Polska – 14, 23 proc. W Irlandii liczba mieszkańców zwiększy 
się o 33 proc., nieco mniej w innych krajach „bogatszych”. 

 ● W grudniu 2017 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4 proc. Śred-
nia w UE – 7,3; najniższa w Czechach – 2,3 i na Malcie – 3,6, najwyższa 
w Grecji – 20,7 proc.

 ● „Najszczęśliwszą” wśród 156 krajów świata jest Finlandia – wynika 
z sondażu World Happiness Report 2018. Polska – na m.42, Litwa na 
dalszej pozycji.

 ● 28 proc. Polaków darzy sympatią Litwinów, 25 – czuje do nich 
niechęć, 32 – ma stosunek obojętny, a 15 – nie ma wyrobionego zdania – 
wynika CBOS. 24 proc. odczuwa sympatię wobec Żydów. Polacy „lubią” 
Czechów i Włochów (44), Amerykanów i Anglików (43), Słowaków i 
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Węgrów (42 proc.). Największą niechęć odczuwają wobec Arabów (62), 
Romów (59) i Rosjan (49 proc.).

 ● W rankingu Zintegrowanego Rozwoju i Wzrostu Światowego Forum Go-
spodarczego Litwie przyznano wśród krajów rozwijających się m.1, Polsce – 5.

 ● Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego oraz Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że Litwa ma 21 m. na świe-
cie pod względem wysokości emerytur wobec wcześniejszych wynagrodzeń 
(70 proc.), wyprzedzając Polskę, a nawet Wielką Brytanię. Inna rzecz, iż 
realne emerytury są mizerniejsze niż w tych krajach ze względu na to, iż 
zarobki są tu mniejsze, ponadto mały procent wysokich emerytur, głównie 
dygnitarzy państwowych, podnosi średnią krajową i niweluje rabunkowy 
współczynnik przy naliczaniu zarobków w czasach radzieckich.

 ● Wśród państw UE najniższe płace minimalne ma Litwa (przed 
Bułgarią jako ostatnią) – 400 EUR, w Polsce – 503. Najwyższe płace 
minimalne w Irlandii – 1 614 EUR, nieco mniejsze w Holandii, Belgii, 
Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W innych „bogatych” krajach nie 
ustalono takiej granicy.

 ● Eurostat podał, że grudniu 2017 na Litwie (obok Estonii) zanoto-
wano najwyższy poziom inflacji w UE – 3,8 proc. Średnio w UE inflacja 
spadła do 1,7 proc.

 ● Jest też w Europie pod względem zabójstw Litwa liderem (Eurostat). 
Na 100 tys. mieszkańców przypada ich 5,89; dalej Łotwa – 3,37 i Estonia 
– 3,19, Polska – na 8 m. Najmniejszy odsetek w UE ma Austria (0,51), 
Holandia (0,62) i Hiszpania (0,65).

 ● 7 – Litwa przede wszystkim powinna współpracować z Polską – tak 
sądziło 62 proc. badanych w grudniu 2017 przez centrum Vilmorus na 
zlecenie MSZ RL. Z wyników badań opinii publicznej przez spółkę RAIT 
na zlecenie BNS nt. relacji z Rosją wynika, że 52 proc. ankietowanych 
popiera wznowienie kontaktów z Moskwą. Najwięcej zwolenników po-
lepszania tych relacji (nawet gdyby zagrażało to sytuacji bezpieczeństwa) 
było w szeregach AWPL-ZChR – 72,7 proc.

 ● Grupa historyków Uniwersytetu Wileńskiego oraz przedstawicieli por-
talu „Delfi” wybrała najbardziej zasłużone dla Litwy osobowości. Magazyn 
„Reitingai” przeprowadził socjologiczne badanie elit. Jej listę otwiera red. 
gazety „Aušra” i sygnatariusz Aktu Niepodległości, lekarz Jonas Basana-
vičius, dalej – Vytautas Landsbergis, M.K. Čiurlionis, Valdas Adamkus. W 
sondażu natomiast opinii publicznej na m.1 Antanas Smetona, dalej Algirdas 
M. Brazauskas, Valdas Adamkus, Jonas Basanavičius, …koszykarz Arvydas 
Sabonis, Dalia Grybauskaitė. Na m.24-25 Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz.

 ● Litwa, Łotwa i Szwecja znalazły się w czołówce krajów, w których 
ponad 40 proc. ludności korzysta z internetu za pośrednictwem światło-
wodów, przy unijnej średniej 13,9, w Polsce – 3,9 proc.
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 ● Litewską reprezentację w rankingu FIFA sklasyfikowano na 147 
m., Polskę – na 7.

Styczeń

 ● Podczas jesiennej sesji Sejmu RL 209 razy wypowiadał się socjalde-
mokrata Algirdas Sysas, dwóch posłów nie zabrało głosu. Przedstawiciele 
AWPL-ZChR Michał Mackiewicz (prezes ZPL), Czesław Olszewski i Irina 
Rozowa przemawiali jeden raz. Wanda Krawczonok – 2 razy. Leonard 
Talmont, Zbigniew Jedziński i Jarosław Narkiewicz – 5; najaktywniejsza 
Rita Tamašunienė – 31 razy. W 2017 Talmont znalazł się wśród rekordzi-
stów pod względem eksploatacji samochodu – wydał ponad 7 tys. EUR 
(2. wynik), a Olszewski był liderem w zakupie kwiatów – 2,1 tys. EUR.

 ● Przed Nowym Rokiem zakończono uporządkowywanie kwatery 
żołnierzy z 1920 z III Armii Rydza-Śmigłego, uczestniczących w operacji 
łatgalskiej podczas wojny z bolszewikami, w Duksztach w rej. ignalińskim. 
Senat RP przeznaczył na to 108 540 zł.

 ● B. prezydent Bronisław Komorowski z rodziną i grupą przyjaciół 
świętował Sylwestra na Litwie – w dworze Piotra Rosena w Gaczanach. Z 
merem Rakiszek Antanasem Vagonisem złożył życzenia noworoczne jego 
mieszkańcom, oprowadzał gości po Muzeum Ziemi Rakiskiej oraz Kowa-
liszkach – majątku, który należał do jego rodziny, uczestniczył w polowaniu. 
Odwiedził też Ostrą Bramę, Cmentarz na Rossie oraz Celę Konrada.

 ● Od stycznia litewski rząd, wzorem 500+ na każde dziecko do 18 roku 
życia oraz do 21., jeśli pobiera naukę, przeznaczył 30 EUR.

 ● W ciągu 10 lat na Litwie przyznano ok. 7,5 tys. Kart Polaka, znacznie 
mniej w porównaniu do Białorusi i Ukrainy.

 ● Reginie Markiewicz, kier. Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie 
Rej. Solecznickiego przyznano tytuł Polak Roku 2017 „Kuriera Wileńskie-
go”. Od lat wysokie miejsca przypadały posłom i radnym, urzędnikom 
państwowym. Nie podano dalszych pozycji, alfabetycznie wśród zasłużonych 
znaleźli się: o. Marek A. Dettlaff – gwardian Klasztoru Franciszkanów, rektor 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wilnie, Ryszard Jankowski – prezes 
wędziagolskiego oddziału ZPL, ks. Tadeusz Jasiński – proboszcz parafii pw. 
Ducha Św. w Wilnie, Marian Kaczanowski – dyr. Szkoły Sportowej Rej. 
Wileńskiego, Artur Ludkowski, doradca społeczny premiera RL i dyr. Domu 
Kultury Polskiej (DKP), dr Irena Mikłaszewicz – pracownik Filii Wydziału 
Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, 
dr Józef Szostakowski – wileński poeta i przewodnik, Edyta Tamošiūnaitė 
– wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, Dariusz Żybort – wiceprzezes 
Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

 ● 4 – Operator sieci przesyłowej Gaz-System otrzymał decyzje lo-
kalizacyjne dla północnej części interkonektora gazowego Polska-Litwa 
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(GIPL) – zbudowania 185 km rury, która połączy tłocznie gazu w Hołow-
czycach w Polsce i Jauniunai na Litwie. Koszty odcinka polskiego – 422 
mln, litewskiego – 136 mln EUR.

 ● 4 – Myśl, że w Polsce powstaje zagrożenie dla demokracji, jest cał-
kowitym nieporozumieniem. Wydaje mi się, że większym zagrożeniem jest 
to, jak instytucje unijne traktują Polskę – stwierdził prof. Instytutu Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego 
Alvydas Jokubaitis dla LRT. I dalej: Obecne władze Polski mają poparcie 
obywateli Polski i nie robią nic, co byłoby skierowane przeciwko demokra-
cji, jednak przychodzący z Brukseli pomysł wtrącenia się w wewnętrzne 
spory państwa, w politykę, działa przeciwko samej UE. To przypomina, 
czego doświadczyliśmy w czasach Związku Radzieckiego, gdy „Wielki 
Brat” postanawiał pouczyć, żeby innym nie chciało się postępować, jak 
tamci postępują. To gorzej charakteryzuje UE niż samą Polskę.

 ● 5 – Spółka skarbu państwa „Lietuvos geležinkeliai” (Koleje Litew-
skie) zapłaciła karę ok. 28 mln EUR, nałożoną przez KE za demontaż 
torów do Renge na Łotwie z rafinerii w Możejkach, po wejściu tam „Or-
lenu”. Strona litewska ma odbudować 19 km trakcji, a jej koszt wyniesie 
dodatkowo ok. 20 mln EUR.

 ● 8 – MSW RL rozpoczęło konsultacje w sprawie powstającego Fundu-
szu Wileńszczyzny (Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondas), z którego 
środki miałyby trafiać na projekty wskazane przez instytucje rządowe, 
z pominięciem władz samorządowych. Krytycznie to przedstawiciele 
Samorządu Rej. Solecznickiego i działacze polscy.

 ● 8 – 2018 rok dla „Orlen Lietuva” minie pod znakiem inwestycji na 
Litwie wartości do 100 mln EUR – napisano w komunikacie koncernu.

 ● 12 – W programie TV Detektywi historii (Istorijos detektyvai) dzienni-
karz i historyk Virginijus Savukynas analizował kwestię: jaką pomoc okazała 
Polska Litwie podczas krwawych wydarzeń 13 stycznia 1991. Jednym z gości 
programu był sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc, 
związany wtedy z dwutygodnikiem „Znad Wilii”. Po tym jak na Litwie stało 
się groźnie i pojawiły czołgi, o jego pobycie w Polsce wraz z rodziną red. 
naczelny i zespół czasopisma dowiedział się …z mediów.

 ● 13 – W biegu Szlakiem życia i śmierci z okazji rocznicy 13 stycznia 
1991 z Cmentarza na Antokolu do Wieży TV uczestniczyli też pracownicy 
ambasady RP Dorota Lewko i Dawid Tomaszewski.

 ● 15 – Frakcje AWPL-ZChR w rej. wileńskim i Wilnie zarejestrowały 
projekty uchwał o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego placowi przy 
dworze Houwaltów w Mejszagole (26. zatwierdzono pozytywnie) oraz 
zaułka w centrum Wilna. Wcześniejsze starania nie udało się zrealizować, 
gdyż m.in. nie zgodzono się na oryginalną pisownię nazwiska prezydenta.

 ● 15 – Polski Elemental Holding zawarł umowę inwestycyjną z PFR TFI 
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SA w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN i w jej wyniku zakupił 
49 proc. udziałów w spółce zależnej Grupy – „EMP recycling” na Litwie.

 ● 17 – Funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak w Budzisku 
podczas kontroli busa na litewskich numerach wykryli ok. 8 tys. paczek 
papierosów z białoruskimi znakami akcyzy.

 ● 19 – Przedstawiciele AWPL-ZChR na dorocznej konferencji pod-
sumowali pracę w 2017. Obrady rozpoczęto od odmówienia Koronki do 
Miłosierdzia Bożego oraz uczczenia minutą ciszy członków partii, któ-
rzy odeszli. Mówiono o sukcesach w zakresie obrony i rozwoju oświaty 
polskiej, w innych dziedzinach. Działania koncentrujemy wokół naszego 
hasła wyborczego: wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i 
uczciwa polityka – podsumował pracę partii jej lider Tomaszewski.

 ● 22 – W 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ambasa-
dor Urszula Doroszewska oraz attaché wojskowy, płk Mirosław Wójcik, 
złożyli wieńce na Rossie i na grobie rodzinnym Aleksandra Oskierki. 
Ambasador wzięła udział w uroczystej akademii z tej okazji w Domu 
Polskim w Ejszyszkach.

 ● 29 – Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej w Sejnach odzyskali 
skradziony w Belgii Citroen Berlingo, którym podążał w stronę granicy 
obywatel Litwy.

 ● 30 – Jak podał dziennik.pl, podpisano umowę na realizację odcinka 
od istniejącej obwodnicy w Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa – 20-km 
fragmentu trasy Via Baltica.

 ● 30 – Z krajów UE tylko Polska i Litwa wspierają białoruskie środo-
wiska demokratyczne – w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedziała 
Natalia Radina, red. naczelna portalu charter97.org, którego dostęp na 
Białorusi zablokował białoruski reżim.

Luty

 ● 1 – Po kontroli stanu dróg litewskich min. transportu Rokas Masiulis 
ich jakość określił jako gorszą niż spodziewano się: z raportu wynika, że 
9 na 10 nawierzchni jest ona niejakościowa.

 ● 2 – Portal 15min napisał, że europoseł Tomaszewski zapłacił za 
swój nowy Volkswagen 40 tys. EUR gotówką. Ponieważ moje konto jest 
w Brukseli, nie mogę codziennie jeździć do banku, aby przelać pieniądze. 
A komputera takiego nie mam, żeby dokonać przelewu z domu – tłumaczył 
się lider AWPL-ZChR i przesłał redakcji dowód na pobranie 50 tys. EUR 
w filii banku KBC w Brukseli.

 ● 2 – Adwokata polskiego pochodzenia Józefa Kozubowskiego ukarano 
karą pieniężną wysokości 1,9 tys. EUR za nielegalne zbieranie danych o b. 
szefie Służby ds. Badań Przestępstw Finansowych Kęstutisie Jucevičiusie.

ZW

129



 ● 4 – Społeczna Komisja Języka Państwowego przy Radzie Samorządu m. 
Wilna wydała negatywną opinię w sprawie propozycji AWPL-ZChR nazwania 
jednej z ulic im. Lecha Kaczyńskiego, uznając, iż śp. prezydent zasług dla 
Litwy nie posiada, a także iż był on pomysłodawcą Karty Polaka, którą w 2008 
wręczył 71 osobom z kręgu tej partii. Jednak Samorządowa Komisja Nazw 
niebawemzaproponowała jego imieniem nazwać ulicę na Śnipiszkach, obok 
budynku Samorządu m. Wilna, zgodnie z wymogami gramatyki litewskiej.

 ● 7 – Spółka Gaz-System zawarła umowę z Górniczym Biurem Pro-
jektów „Pangaz” na opracowanie dokumentacji południowego odcinka 
gazociągu, łączącego systemy przesyłowe Polski (153 km) i Litwy (177 
km) o wartości 558 mln EUR, strona litewska zapłaci 136 mln.

 ● 7 – Samorząd m. Wilna ogłosił 2018 Rokiem Sąjūdisu i bł. Jerzego 
Matulewicza (Jurgis Matulevičius-Matulaitis).

 ● 7 – Przedstawicieli Zarządu polskiej „Macierzy Szkolnej” przyjął 
Saulius Skvernelis. Premier zapewnił, że zależy mu na dobrym kształce-
niu młodzieży na Litwie, w tym również młodzieży ze szkół mniejszości 
narodowych. Wstępnie zaakceptowano wykorzystanie sprowadzonych z 
Polski podręczników do nauki jęz. polskiego.

 ● 12 – W Wilnie elektrownię kogeneracyjną wartości ponad 178 mln 
EUR zbuduje polska spółka „Budimex” i konsorcjum niemieckie „Ste-
inmuller Babcock Environment. Blok kogeneracyjny dostarczy polska 
firma „Rafako”.

 ● 12 – Oczekujemy, że strona litewska będzie respektowała wszelkie 
standardy, dot. mniejszości narodowych, które obowiązują w UE – powie-
dział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łapiński, w 
związku z wizytą Andrzeja Dudy na Litwę.

 ● 14 – Przed wizytą w Wilnie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
prezydent Andrzej Duda przyjął przewodniczącego AWPL-ZChR. Podczas 
audiencji Waldemar Tomaszewski podkreślił coraz mocniejszą pozycję 
AWPL-ZChR na litewskiej arenie politycznej i inicjatywy partii w zakresie 
zwiększania sprawiedliwości społecznej na Litwie: świadczenie na każde 
dziecko, darmowe leki dla seniorów, wspieranie rodzin wielodzietnych – 
poinformowała partia na swej na stronie internetowej.

 ● 15 – Litewski Dep. Turystyki wydał licencję na prowadzenie dzia-
łalności na Litwie dla polskiego biura podróży „Itaka Holdings”.

 ● 15 – Prezydent Dalia Grybauskaitė spotkała się w Wilnie z przy-
byłym na obchody 100-lecia przewodniczącym RE Donaldem Tuskiem. 
Omówiono m.in. projekt Rail Baltica, zamknięcie Elektrowni Atomowej 
w Ignalinie, kwestie bezpieczeństwa w regionie.

 ● 15 – Po przybyciu do Wilna prezydent Duda z małżonką odwiedził 
Ostrą Bramę, następnie w DKP spotkał się z przedstawicielami Polaków 
wileńskich, wręczył 18 działaczom odznaczenia państwowe. Dziękuję, że 
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jesteście dobrymi, lojalnymi obywatelami państwa litewskiego, chociaż 
macie polskie pochodzenie. W ten sposób dajecie świadectwo o nas jako 
Polakach – powiedział. Następnego dnia, przed oficjalnymi obchodami 
100-lecia odzyskania niepodległości Litwy w hotelu „Raddisson Blu 
Royal Astorija Hotel” spotkał się z przedstawicielami polskiego biznesu 
na Litwie. 17 marca, podczas spotkania prezydentów Litwy i Polski, 
omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem, gospodarką, nowego 
budżetu UE, perspektywę najbliższego szczytu NATO, poruszono sy-
tuację polskiej mniejszości. Jak podkreśliła prezydent, Litwa nie będzie 
popierała stosowania żadnych przymusowych metod siłowych przeciwko 
żadnemu krajowi, w tym również przeciwko Polsce. Podczas plenarnego 
spotkania Polski i Litwy pod przewodnictwem prezydentów podpisano 
umowę między rządami RL i RP ws. dokumentacji granicznej, określają-
cej przebieg linii granicy państwowej między krajami. Tego dnia Agata 
Kornhauser-Duda odwiedziła Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie 
oraz Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie. Ostatnim punktem wizyty 
było złożenie wieńca przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu 
na Rossie, gdzie prezydent spotkał się z przedstawicielami ZHP na Litwie 
i Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

 ● Litwinki i Litwini! 16 lutego obchodzicie radosne święto – setną 
rocznicę odzyskania przez Litwę niepodległości. Z tej okazji przyjmijcie 
najlepsze życzenia od waszych sąsiadów z Polski – napisano na www. 
stulecia odzyskania niepodległości Polski portalu niepodlegla.gov.pl.

 ● 16 – W pochodzie młodzieży Szlakiem państwa litewskiego udział 
wzięli również Polacy – uczniowie gimnazjów wileńskich i w Grygisz-
kach. 100 par – z polskiego Gimnazjum im. A. Mickiewicza, z „Wilii” i 
in. zespołów zatańczyło na Placu Ratuszowym w Wilnie poloneza oraz 
litewski taniec suktinis.

 ● 16 – Na ścianie Gimnazjum im. St. Narutowicza w Olsiadach (rej. 
płungiański) odsłonięto mural z wizerunkiem jego patrona Stanisława 
Narutowicza, sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy, członka litewskiej 
Taryby i brata prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Tego dnia członko-
wie Polskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” wspólnie z Strzelcami 
litewskimi (szaulisi) świętowali rocznicę.

 ● 18 – Szef MSZ Jacek Czaputowicz w TVP Info stwierdził, że kwe-
stia mniejszości polskiej na Litwie to problem, który istniał w naszych 
dwustronnych stosunkach.

 ● 19 – Radna m. Wilna (AWPL-ZChR), przewodnicząca Forum Rodzi-
ców Szkół Polskich Rej. Solecznickiego Renata Cytacka w portalu prawy.
pl skrytykowała postanowienia prezydentów Polski i Litwy o wznowieniu 
prac komisji ds. oświaty i wyraziła rozczarowanie wizytą Dudy. Wg niej ta-
kie działania nie mają sensu, ponieważ prawo litewskie, w oparciu którego 
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komisja miałaby podjąć prace, nie zmieniło się, zaś zgodnie z Konstytucją 
RL, a ta jak wszyscy wiedzą, stoi w wyraźnej sprzeczności z podpisanymi 
w tej dziedzinie traktatami i umowami międzynarodowymi, których Litwa 
nie uważa za wiążące – stwierdziła i że praktycznie wszystkie wypowiedzi 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy w czasie konferencji, dot. sytuacji Polaków 
na Litwie to jakiś surrealizm z punktu widzenia miejscowych Polaków.

 ● 19 – Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
Służby Celno-Skarbowej zatrzymali w Suwałkach tira na litewskich 
numerach z dwoma kradzionymi samochodami BMW X5 wartości 400 
tys. zł. Tego samego dnia zatrzymano w Sejnach obywatela Litwy, który 
przewoził papierosy wartości ok. 34 tys. zł.

 ● 20 – W stosunkach Polski i Litwy nastąpił reset, który obydwa kraje 
powinny wykorzystać w celu aktywizacji stosunków i realizacji wspólnych pro-
jektów – stwierdził doradca prezydent ds. zagranicznych Nerijus Aleksiejūnas 
i przypomniał, że Litwa nie wesprze głosowania przeciwko Polsce w UE

 ● 23 – W Szkole Podstawowej na Lipówce podczas konferencji Rady 
Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa deklarację o utworzeniu wileńskiego 
oddziału tej Rady podpisali prezes Zarządu RG SWS Piotr Hofman i wy-
dawca „Kuriera Wileńskiego”, przewodniczący Klubu „Gazety Polskiej” 
w Wilnie, Zygmunt Klonowski. Akcję Kapitał Polonii objął patronatem 
honorowym min. Jacek Czaputowicz.

 ● 28 – Dyr. Litewskich Kolei Mantas Bartuška ucieszył się z otwar-
cia w Warszawie swego 1-osobowego przedstawicielstwa i stwierdził: 
Poprzednie władze spoglądały bardziej na Wschód, my z kolei widzimy, 
że na Zachodzie możemy osiągnąć bardzo dużo.

Marzec

 ● 1 – Patrząc w przeszłość, widzimy też przyszłość. Otwieramy dziś nową 
kartę w historii Litwy i Polski – powiedział przewodniczący Sejmu RL Vik-
toras Pranckietis w Warszawie. Mówił też o litewskich Polakach, o litewskiej 
tolerancji, dążeniach by człowiek każdej narodowości czuł się na Litwie do-
brze. Jednocześnie zwrócił się do polskich posłów, prosząc o konstruktywne 
rozwiązanie podnoszonych przez społeczność litewską w Polsce kwestii ich 
trzech szkół o zwiększeniu dla nich finansowania. Marszałek Sejmu RP Marek 
Kuchciński zapowiedział powołanie specjalnej grupy parlamentarzystów, 
która będzie zajmowała się kwestią Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce.

 ● 1 – Przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego złożyli 
hołd wileńskim Żołnierzom Wyklętym – przy grobie Sergiusza Kościał-
kowskiego na Rossie, a także w Ejszyszkach.

 ● 1 – W rej. olickim polski autobus, jadący do Wilna uderzył w drzewo. 
Zostało rannych 16 spośród 46 osób. 
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 ● 5 – Vytenis Urba, organizator wileńskich Kaziuków, został oskarżony o 
korupcję. Stołeczny samorząd zapowiedział, że jego spółką „Vikšris” więcej 
nie będzie organizatorem podobnych imprez. Urba opanował „organizację” 
wszelkich jarmarków, również poza granicami Litwy, szczególnie preferując 
gastronomię, m.in. jako „szef” Litwy Dni Wilna w Gdańsku. Wiele ich uczest-
ników uważa jego wieloletni udział w tym przedsięwzięciu za nieporozumienie.

 ● 8 – Osoby urodzone po 11 marca 1990 i obecnie przebywające na 
emigracji, muszą mieć prawo do podwójnego obywatelstwa – stwierdziła 
Dalia Henke, prezes Światowej Wspólnoty Litwinów, bowiem – Propozycja 
Wspólnoty polega na tym, że osoby litewskiego pochodzenia (tj. etniczni 
Litwini, nie zaś innych narodowości – ZW), którzy znają język litewski i 
mają związek z ojczyzną, musieliby złożyć odpowiedni wniosek – oświad-
czyła. Zgodnie z litewską Konstytucją, poza przypadkami przewidzianymi 
w ustawie, nie można być jednocześnie obywatelem Litwy i innego kraju.

 ● 9 – Podczas wizyty w Wilnie premiera Mateusza Morawieckiego mi-
nistrowie energetyki Žygimantas Vaičiūnas i Krzysztof Tchórzewski podpi-
sali umowy o współpracy energetycznej oraz portów Kłajpedy i Szczecina. 
Mówili o umocnieniu współpracy w zakresie wymiany młodzieży, fundacji 
młodzieżowej polsko-litewskiej, wspólnej komisji oświatowej, jak i sytuacji 
Polaków litewskich, podpisano wstępną umowę dot. transmisji naziemnej 
na Litwie pięciu kanałów TVP (historia, muzyka, info). Premier Saulius 
Skvernelis stwierdził, iż Litwa wesprze Polskę w sporach z Brukselą, tak 
samo jak i premierzy Łotwy i Estonii, którzy przybyli do Wilna. Polska 
jest naszym strategicznym partnerem i będziemy przede wszystkim tym się 
kierować i na pewno Polskę wesprzemy – powiedział premier dla Sygnałów 
Dnia w Polskim Radiu 1. Morawiecki spotkał się z prezydent Grybauskitė, 
złożył kwiaty na Rossie i na Cmentarzu Antokolskim. W Instytucie Polskim 
spotkał się z reprezentantami mniejszości polskiej z ramienia AWPL-ZChR: 
jej liderem Tomaszewskim, posłami – Ritą Tamašunienė, Wandą Krawczonok, 
Jarosławem Narkiewiczem i Czesławem Olszewskim, merami rej. wileń-
skiego i solecznickiego oraz wicemerami, radnymi m. Wilna oraz z polskimi 
przedsiębiorcami na czele z Bernardem Niewiadomskim. Premier polski ma 
rodzinne powiązania z d. woj. wileńskim: w 1930 w pow. Dzisna, gmina Do-
kszyce, urodziła się jego matka – Jadwiga Morawiecka, która w dzieciństwie 
z rodzicami przeniosła się do Stanisławowa (ob. Iwano-Frankiwsk), a stamtąd 
po wojnie do Wrocławia.

 ● 11 – Z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy w Sejmie 
RL odbyło się uroczyste posiedzenie, w którym wzięli udział prezydent 
Grybauskaitė, premier Skvernelis, przedstawiciele parlamentów Łotwy, 
Estonii i Islandii oraz polska delegacja sejmowa na czele z marszałkiem 
Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, z posłami Tadeuszem Aziewiczem, 
Tomaszem Latosem i Jerzym Meysztowiczem.
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 ● 11 – W marszu z okazji Dnia Niepodległości Litwy uczestniczyli 
też Polacy litewscy, w tym kilku przedstawicieli Polskiego Klubu Dys-
kusyjnego. Hasła Litwa dla Litwinów, Litwa znowu od morza do morza, 
Zachowaj i obroń litewskość skandowali podczas swego pochodu naro-
dowcy, zorganizowanego przez Centrum Narodowe Litwinów i członków 
Związku Narodowców Litwy.

 ● 11 – Chociaż formalnie Nord Stream II jest przedstawiany jako projekt 
komercyjny, tak naprawdę jest politycznym narzędziem Rosji – napisano w 
liście, podpisanym przez marszałków Viktorasa Pranckietisa (RL), Marka 
Kuchcińskiego (RP) i Ināra Mūrniece (RŁ). Szef estońskiego Sejmu Eiki 
Nestor nie złożył swego podpisu.

 ● 12 – Blisko 18 proc. pracowników lokalnej administracji ma związki ro-
dzinne – poinformował ośrodek prezydencki RL. W Centrum Rejestrów (ziemia, 
nieruchomości) – 15, a na Litewskich Kolejach krewni stanowią aż 40 proc.

 ● 12 – Wiceministrowie obrony Litwy i Polski – Vytautas Umbrasas 
i Marek Łapiński spotkali się w Wilnie w celu omówienia współpracy w 
dziedzinie obrony regionalnej.

 ● 12 – Samorząd m. Wilna podpisał umowę ze spółkami „Litcon” i 
„Ekstra statyba” dot. renowacji wileńskiej Rossy, na którą przeznaczono 
ponad 2 mln EUR z UE oraz środki samorządowe. Podczas I etapu upo-
rządkuje się 341 miejsc pochówku, z czego 141 z rejestru dóbr kultury, 
6 kaplic, renowacji podda się skarpy cmentarne, ogrodzenie, wprowadzi 
się system oświetleniowy oraz monitoring.

 ● W ramach upamiętnienia zmarłych sygnatariuszy Aktu Niepodległości 
Litwy z 11 marca 1990, w Nowej Wilejce pojawi ulica lekarza Medarta Czo-
bota, który został w tym czasie deputowanym do Rady Najwyższej Litwy.

 ● 13 – Polska nie wyklucza dostaw gazu na Litwę, po tym jak w 2021 
uruchomi się Gazociąg Polska-Litwa. Zdaniem wicemin. energetyki Michała 
Kurtyki, może on popłynąć przez Baltic Pipe lub terminal LNG w Świnoujściu.

 ● 14 – Umowę ws. dofinansowania wysokości 18 mln 952 tys. zł bu-
dowy siedziby Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB podpisali 
wicepremier oraz min. nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i 
prof. Robert Ciborowski, rektor UwB.

 ● 14-28 – W oddziałach i kołach ZPL są zbierano podpisy pod ogól-
noeuropejską inicjatywą (Minority SafePack Initiative), której celem jest 
zagwarantowanie praw autochtonicznym mniejszościom narodowym UE, 
podobnych do tych, jakie funkcjonują w Danii czy Finlandii.

 ● 16-17 – Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas wi-
zyty na Litwie rozmawiał z przewodniczącym Sejmu RL Pranckietisem 
i premierem Skvernelisem nt. współpracy dwustronnej oraz mniejszości 
polskiej, rozbudowy wileńskiej filii Uw, pisowni nazwisk i oświaty pol-
skiej. Odwiedził DKP, gdzie po spektaklu Polskiego Studia Teatralnego 
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Marszałek: Żołnierz z Ducha spotkał się z przedstawicielami społeczności 
polskiej, głównie działaczami AWPL-ZChR, jej posłowiami i radnymi, a 
także z przedstawicielami duchowieństwa, dyrektorami szkół, harcerza-
mi. Karczewski odwiedził Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, gdzie 
wręczył nagrodę Dorocie Sokołowskiej i innym laureatom XXIX Olim-
piady Literatury i Jęz. Polskiego na Litwie, a przy tej okazji towarzyszyli 
mu wicemin. oświaty i nauki Gražvydas Kazakevičius i przewodniczący 
sejmowego komitetu tego resortu Eugenijus Jovaiša. Podczas spotkania z 
akademickimi wykładowcami polonistyki Skvernelis zapewnił, iż na Litwie 
zostaną zachowane studia polonistyczne, przygotowujące nauczycieli do 
szkół z polskim językiem nauczania. Złożył też wieńce na Grobie Matki i 
Serca Syna oraz w Ponarach. Był czwartym przedstawicielem najwyższych 
władz Polski, goszczącym na Litwie w marcu i lutym.

 ● 18 – W ramach Wielkanocnej Gali Dobroczynności w DKP, jako 
zwieńczenie akcji „Polacy Kresowym Straceńcom”, zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, na Wileńszczyznę z Polski 
dotarło ok. 900 paczek dla Polaków, którzy w latach wojny walczyli o 
niepodległość ojczyzny, oraz dla szkół polskich. Wystąpili m.in. Maciej 
Wróblewski, bard z Polski i chór z Wileńszczyzny „Ojcowizna”.

 ● 19 – 80 lat temu Polska i Litwa nawiązały stosunki dyplomatyczne 
– w wyniku ostrego kryzysu politycznego, którego przyczyną było zastrze-
lenie na granicy przez strażników litewskich polskiego żołnierza KOP.

 ● 19 – Swe 95-lecie obchodził ks. Antoni Dilys. Prześladowany przez 
litewską służbę bezpieczeństwa, w 1949 skazany na 25 lat łagrów, w 1956 
powrócił do Wilna. Był proboszczem w 15 różnych parafiach, najdłużej 
w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu.

 ● 22 – Do Solecznik dotarło z kolei 320 paczek z żywnością i sło-
dyczami w ramach 5. edycji wielkanocnej akcji „Paczka dla Rodaka i 
Bohatera na Kresach”, zorganizowanej przez Fundację Polskich Wartości 
przy współpracy z „Caritasem” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

 ● 26 – Litwa, podobnie jak Polska i w sumie 14 państw UE, wydali 
rosyjskich dyplomatów – 3, 44 osobom zabroni się wjazdu na jej terytorium 
– w reakcji na atak chemiczny w Salisbury i próbę zabójstwa podwójnego 
rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala.

 ● 26 – Szef Dep. Bezpieczeństwa Państwa RL Darius Jauniškis oświad-
czył, że przedstawiciele mniejszości polskiej na Litwie nie została są 
wymienieni w raporcie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jeśli 
chodzi o powiązania z ambasadą Rosji.

 ● 27 – Premier Skvernelis spotkał się z prezesem zarządu PKN „Or-
len” Danielem Obajtkiem oraz dyr. generalnym „Orlen Lietuva” Micha-
łem Rudnickim, zaś Rząd Litwy i PKN „Orlen” podpisały deklarację o 
współpracy, w której odnotowano, że koncern zainwestuje w rafinerię w 
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Możejkach, nie zmniejszy miejsc pracy, a litewski rząd dokona przeglądu 
taryf za usługi użyteczności publicznej, rozważy możliwość stworzenia 
rurociągu do Kłajpedy.

 ● 27 – Wielkim sukcesem kończy się na Litwie akcja zbierania podpi-
sów pod ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską (Minority SafePack), 
mającą na celu zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszo-
ściom narodowym w UE – poinformowała na swej stronie AWPL-ZChR. 
W ciągu 10 dni zebrano ponad 12,5 tysiąca podpisów.

 ● 28 – Przewodniczący Sejmu PL Pranckietis dla Žinių radijas oświadczył, 
iż AWPL-ZChR nie wykazuje chęci przyłączenia się do koalicji rządzącej.

ODESZLI

 ● 15 stycznia zmarła w Rzeżycy (Rēzekne) Wanda Krukowska, polska 
działaczka społeczna w Łatgalii, kierująca 12 lat Związkiem Polaków na Łotwie.

 ● 19 marca w Olsztynie zmarł ur. w 1925 w Bujwidzach Wacław Kapusto 
– fotograf i fotoreporter, członek m.in. Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Fotograficznej (FIAP). Autor wystaw i albumów, dokumentacji zdjęciowej 
wydarzeń politycznych i kulturalnych (fotografował też notabli PRL w ośrod-
ku w Łańsku k/Olsztyna), zdjęć okładkowych m.in. „Panoramy Północy”.

W	KULTURZE	I	JEJ	OKOLICACH

Styczeń

 ● Żona litewskiego koszykarza polskiego pochodzenia Krzysztofa 
Ławrynowicza, 32-letnia Tatiana, zdobyła w Chinach tytuł Mrs. Globe 
2017 – Najpiękniejsza Mężatka Świata.

 ● 2 – Na wileńskim lotnisku żegnano rajdowców – Benediktasa Vanagasa 
i Sebastiana Rozwadowskiego, startujących w Rajdzie Dakar 2018 z logo Ho-
spicjum im. bł. ks. A. Sopoćki Wilnie. Dotarli oni do mety na dalszej pozycji 
obok dwóch innych litewskich załóg i motocyklisty Balysa Bardauskasa. 

 ● 4 – W Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie zaprezentowano 
odnowiony obraz Matki Boskiej Podbrzeskiej z XVIII w. oraz 5 obrazów 
z kościoła św. Jerzego w Wilnie z udziałem konserwatorek – Anny Szy-
mańskiej, Agnieszki Przełomiec (prawnuczki Marii i Józefy Jeleńskich, 
właścicieli majątku Glinciszki), Almy Valickienė, Martyny Noreikaitė-
Jemec, przedstawicieli Fundacji „Mosty“ – Mikołaja Falkowskiego i 
Małgorzaty Aleksandrowicz, która pokryła 20 proc. kosztów prac, zaś 
resztę sumy – MKiDN RP.

 ● 8 – Ucniowie pierwszych klas na Litwie oraz maturzyści otrzymali 
z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” tzw. Bony Pierwszaka i 
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Maturzysty. Ten pierwszy wynosił 100, zaś drugi – 50 EUR. Trafiły one 
do 1101 pierwszaków i 900 maturzystów.

 ● 18-20 – Na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Wilnie pokazano Ostatni przystanek księżyc – animację Birutė 
Sodeikaitė w koprodukcji z Polską oraz Polonez Agnieszki Elbanowskiej.

 ● 10 – Społeczność Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Po-
łukniu w 1. rocznicę śmierci swojego patrona zaprosiło na Mszę św. i 
uroczystą akademię.

 ● 15 – 90 lat temu Polskie Radio Wilno rozpoczęło nadawanie swych 
programów.

 ● 18 – Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc otworzyła w Sejmie 
RL ekspozycję Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość, 
poświęconą J. Piłsudskiemu i skoligaconym z nim rodzinom Bilewiczów 
i Butlerów, którą przygotował b. konsul RP na Litwie Piotr Wdowiak 
pod patronatem Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku i Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”.

 ● 19 – W Centrum im. L. Zamenhofa w Białymstoku odbył się werni-
saż wystawy nt. twórczości M.K. Čiurlionisa, trwającej do końca marca. 
Wystąpił wnuk artysty – pianista Rokaz Zubovas oraz litewski zespół 
folklorystyczny „Alnaˮ z Puńska.

 ● 19 – Na ekrany kin wszedł film Sauliusa Baradinskasa Grąžinti 
nepriklausomybę (Zwrócić niepodległość), w którym w epizodach zagrali 
członkowie Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Edward Kiejzik i 
Zdzisław Gorbaczewski.

 ● 20 – W Sali Compensa odbył się koncert Maryli Rodowicz z okazji 
50-lecia działalności artystycznej. Piosenkarka pokazała swym synom 
miasto, skąd pochodzi jej rodzina.

 ● 20 – Elżbieta Oleszkiewicz, ps. Elizabeth Olshey, uczestniczyła w 
eliminacjach Eurowizji na Litwie.

 ● 21 – 18 osób oddało krew w ramach zorganizowanej przez Wileńską 
Młodzież Patriotyczną „Krew Wolności 2”.

 ● 22 – Studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim Ka-
rina Czarnecka obroniła pracę licencjacką pt. Użycie toponimów z rejonu 
wileńskiego w języku polskim na Litwie (badanie socjolingwistyczne) pod 
kier. dr Kingi Geben.

 ● 25 – Wilno obchodziło swe 695-lecie. Tego dnia w 1323 nazwa miasta 
została wspomniana po raz pierwszy. Ważący prawie 70 kg „urodzinowy” 
tort powstał pod kier. Jolanty Łabul, st. cukiernika sieci „Maxima”.

 ● 25 – W Sejmie RL otwarto wystawę prac uczniów Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza, poświęconą 100-leciu niepodległości. Przemawiał m.in. poseł 
Tomas Tomilinas, absolwent polskiego Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

 ● 27 – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie 
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zorganizowało konferencję pt. Styczniowe Powstanie 1863 r. 110. rocznica 
śmierci św. Rafała Kalinowskiego.

 ● 29 – W Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej AN odrestaurowano 
pergamin z podpisami trzech Radziwiłłów, sporządzony w jęz. ruskim przez 
wojewodę wileńskiego Mikołaja Radziwiłła Rudego (15 lutego 1577) o 
tym, że sprzedał on wileńskiej wspólnocie ewangelików reformowanych 
działkę pod budowę świątyni. Na dokumencie są też podpisy jego synów 
– Mikołaja i Krzysztofa Mikołaja zw. Piorunem.

 ● Jak co roku, w styczniu Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Mści-
sława Rostropowicza „Pomoc Dzieciom Litwy” ogłosiła ósemkę swych 
wybitnie uzdolnionych stypendystów, w której znalazł się maturzysta 
polskiego Gimnazjum w Mickunach Konstanty Keda, laureat olimpiad 
przyrodniczych i językowych.

 ● 29 – Jak poinformowało MKiDN, mieszkanie Tadeusza Konwickiego 
przy ul. Górskiego w Warszawie zakupił Instytut Książki. Po rewitalizacji 
zostanie włączone ono do programu rezydencjalnego dla tłumaczy, pro-
wadzonego przez Instytut.

 ● 30 – W Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się pre-
zentacja filmu Oratorium Ponarskie, w wyk. Chóru Opery i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku oraz Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej, 
nagranego podczas wileńskiej premiery (2017).

 ● 30 – Przedstawiciele Polskiego Klubu Dyskusyjnego (PKD) z 
Wilna we współpracy z portalem Eastbook.eu oraz Kołem Młodych 
Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli w dyskusji na 
tej uczelni, z udziałem politologa i doradcy min. spraw zagranicznych 
RP Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego. Wypowiadano się 
m.in. w kwestiach: Co powinny zrobić Polska i Litwa, żeby przywrócić 
polsko-litewskie partnerstwo strategiczne? Jaka jest rola litewskich 
Polaków w stosunkach pomiędzy Polska a Litwą? Stwierdzono też, 
że Rosja umiejętnie wykorzystuje problemy polskiej mniejszości do 
pogorszenia stosunków między Warszawą a Wilnem.

31 – W wileńskim klubie „Tamsta” wystąpili stand-uperzy z Polski – 
Karol Kopiec i Peter Szumowski.

Luty

 ● 2 – Nowy sezon Polskie Studio Teatralne w Wilnie zainaugurowało 
w kawiarni „Sakwa” sztuką Samotność – cóż po ludziach wg III części 
Dziadów. Scenariusz – Alwidy Bajor.

 ● 7 – W XXIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego II st. trzy 
pierwsze miejsca zajęły uczennice Gimnazjum im. Wł. Syrokomli.

 ● 8 – W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku jedną z dwóch I 
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nagród za pracę pt. Historia jednej fotografii odebrał wilnianin Dariusz 
Lewicki. Opisał los swej rodziny, wywiezionej w 1940 do Kazachstanu.

 ● 11 – W Solecznikach odbył się jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia 
Zespołu Pieśni i Tańca „Solczanie”.

 ● 14 – 115 lat temu uruchomiona została pierwsza wileńska elektrow-
nia, działająca do roku 1963, do 1998 wytwarzała tylko gorącą wodę i parę 
wodną. Obecnie mieści się tu Muzeum Energetyki i Techniki. Budynek 
zdobi rzeźba Elektry Bolesława Bałzukiewicza, usunięta w końcu lat 50.i 
odtworzona w 1994 przez Petrasa Mazūrasa.

 ● 14-17 – Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości 
w Sejmie eksponowano „Palmę Wieku”. Wykonała ją Teresa Michalkie-
wicz z podwileńskich Ciechanowiszek. 

 ● 15 – PKD wspólnie z Litwinami obchodził Święto Niepodległości 
Litwy w barze „PianoMan” – z udziałem historyka Eligijusa Raily i pisarza 
Herkusa Kunčiusa. Przygrywali w nastroju międzywojennym Vytautas 
Labutis i Andrius Balachovičius. Część uczestników spotkania przybyła 
w strojach z lat 1918-1920.

 ● 15 – W Ignalinie podczas Mistrzostw Litwy w narciarstwie biego-
wym Karol Dąbrowski z Niemenczyna zwyciężył w wyścigu na 15 km.

 ● 26 – Przez trzy miesiące w Centrum Tolerancji Państwowego Mu-
zeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego trwała wystawa Rafael Chwo-
les: portrety wilnian 1945-1959, ur. w Wilnie, mieszkającego w Warszawie 
i zmarłego w Paryżu artysty i ilustratora książek.

 ● 27 – W Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej AN otwarto wy-
stawę Tibi Amor Aeterna z okazji 150-lecia urodzin polskiego malarza i 
ilustratora książek Konstantego Górskiego (Gorskiego), pochodzącego z 
Kazimierzowa (Kazimierava) na Kowieńszczyźnie.

Marzec

 ● 1 – 2018 roku Europejska Fundacja Praw Człowieka wraz z Wydziałem 
Ekonomii i Informatyki Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie zorganizowała 
spotkanie, którego celem było wsparcie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
„Minority SafePack“. Wystąpiły dyr. Dep. Mniejszości Narodowych Vida 
Montvydaitė i dziekan UBwW, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prawnik 
EFHR Leszek Jankowski wzywał do podpisania tej inicjatywy.

 ● 2 – W Krynicy Zdroju w XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonij-
nych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” największa, 121-osobowa repre-
zentacja Polaków litewskich, w klasyfikacji drużynowej po tygodniu zmagań 
zajęła m.2. Zwyciężyli z wielką przewagą Polacy z Czech, na m.3 – Białoruś.

 ● 2 – Dariusz Żybort jako prezes Społecznego Komitetu Opieki nad 
Starą Rossą zastąpił Alicję Klimaszewską.
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 ● 3 – Niemało polskich zespołów artystycznych z Litwy „na Kaziuka” wy-
stąpiło w Polsce, natomiast „Wilia” dała koncert na Placu Łukiskim w Wilnie.

 ● 4 – 288 osób wzięło udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym” w wileńskim Zakrecie pod auspicjami Ambasady RP oraz Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej. Partnerem biegu było również Wojsko Litewskie.

 ● 5-9 – Krzysztof Zanussi miał cykl wykładów otwartych w Litewskiej 
Akademii Muzycznej i Teatralnej.

 ● 7 – W wileńskim klubie „Turgus”, zaś 11. W Majszagole wystąpił 
„Rafał Jackiewicz Jazz Quintet”. Jackiewicz, pochodzący z Niemenczyna, 
zamieszkuje w Polsce.

 ● 2-4 – Wileński ska-punkowy zespół „Will’n’Ska” w Suwałkach, 
Gdańsku i Białymstoku promował debiutancki album 1A.

 ● 7 – Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprezentowała projekt Wileńskie 
Siłaczki, zainicjowany przez Ambasadę RP i przedstawiający krótkometrażowe 
etiudy filmowe z życia kobiet na Wileńszczyźnie, dorastających podczas II wojny 
światowej. Ukazano los nauczycielki Antoniny Vilkišienė z d. Kozłowskiej.

 ● 15 – Maturzysta polskiego Gimnazjum w Mickunach Konstanty 
Keda zwyciężył w 51. Olimpiadzie Biologicznej w grupie 113 uczniów 
klas starszych z całej Litwy.

 ● 21 – W Teatrze Młodzieżowym w Wilnie przedstawiono spektakl 
Hybris w reż. Krzysztofa Zanussiego.

 ● 22 – Wpisanie Aktu Unii Lubelskiej na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO (Programu „Pamięć Świata”) to rzecz bardzo istotna – powie-
dział wicepremier, min. kultury RP Piotr Gliński podczas uroczystości w 
siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

 ● 23 – W warszawskim kościele Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Oblubieńca Drogę Krzyżową w intencji Polonii i Polaków za granicą po-
prowadził ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz w Butrymańcach i Podborzu.

 ● 23 – W kościele św. Katarzyny w Wilnie odbył się koncert Piotra 
Schmidta Electric Band „Tear The Roof Off” – Live z Polski.

 ● 23 i 24 – W Solecznikach i Wilnie prezentowano sztukę Li-
tewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego Jonasa Tertelisa pt. 
Nieznana ziemia. Solcza. Spektakl o Solecznikach (Nežinoma žemė. 
Šalčia. Spektaklis apie Šalčininkus), opartą na autentycznych historiach 
mieszkańców rej. solecznickiego. Krytycznie przyjęli ją solczanie i 
działacze polscy ze względu na stereotypowe i negatywne przedsta-
wienia ich życia. Sztuka będzie pokazywana w innych miastach Litwy, 
by każdy miał okazję wyrobienia własnych sądów.

 ● 24 – W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się Wielkanocny 
Koncert Dobroczynny, z udziałem zespołów „Perła” z Niemenczyna i „Mejsza-
golanka”, można było nabyć palmy wileńskie i piernikowe serca jako wsparcie 
Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie. Gościem specjalnym była s. Michaela Rak.
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 ● 19-24 – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie podejmowało 
swego partnera w projekcie edukacyjnym Wielokulturowość Łodzi i Wilna 
w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległo-
ści – delegację XXXIII LO im. Armii Krajowej w Łodzi.

 ● 24-25 – Na warszawskiej Pradze przed Bazyliką Kawęczyńską odbył się 
Wielkanocny Jarmark Kaziukowy z udziałem „Kapeli Świętojańskiej”, Polskiego 
Studio Teatralne w Wilnie z programem pt. Nie zginęła, póki my…, przywieziono 
wystawę Wilno – Miasto Miłosierdzia, było stoisko z palmami. Można było je 
nabyć również przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 ● 27 – Podczas gali w Kownie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 
polski reżyser Łukasz Twarkowski został uznany na Litwie za najlepszego 
reżysera 2017 roku. Na scenie Litewskiego Narodowego Teatru Drama-
tycznego jego Lokis otrzymał najwięcej wyróżnień, był też laureatem 
„Złotego Krzyża Sceny” za multimedialne projekcje do spektaklu Plac 
bohaterów Krystiana Lupy.

 ● 29 – W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego otwarto wystawę, 
prezentującą historię Zamku Górnego (Giedymina) w Wilnie na foto-
grafiach i w dokumentach archiwalnych, m.in. fotografii z końca XIX 
i pocz. XX w., wykonanych przez Józefa Czechowicza, braci Mirona i 
Leona Butkowskich.

 ● 30 – Z Wilna z inicjatywy ks. Algirdasa Toliatasa wyruszyła Ekstre-
malna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi przez całą noc w milczeniu pokonali 
30 km. Pomysł przywędrował z Polski.

WYDAWNICTWA

 ● Premię Tłumacza Roku 2017 na Litwie przyznano Irenie Aleksaitė za 
„adekwatny i żywy” przekład Wspomnień polskich Witolda Gombrowicza (Wi-
told Gombrowicz, Lenkiški prisiminimai, Wyd. „Odilė”, Vilnius 2017, s.232).

 ● W serii Polonica Petropolitana vol. XIV ukazała się dwujęzyczna 
(po polsku i rosyjsku) książka Ewy Ziółkowskiej pt. Polski Petersburg. 
Od Niemcewicza do Mrożka (Warszawa-Sankt Petersburg 2017, s.174), 
ukazująca związki z miastem nad Newą 21 pisarzy polskich.

 ● Pod koniec 2017 po litewsku wydano książkę Ewy Wołkanowskiej-
-Kołodziej, sygnalizowaną bardzo aktywnie, z przepisami Genowefy Woł-
kanowskiej pt. Wilno. Rodzinna historia smaków – Vilnius. Seimos skoniu 
istorija (Wyd. Terra Publica, Vilnius 2017, tłum. Irena Aleksaitė, s.304).

 ● Na początku roku ukazała się po litewsku książka Renaty Piątkowskiej 
pt. Która to Malala? (Kuri iš jūsų Malala?, z ilustracjami Macieja Szymano-
wicza, tłum. Birutė Jonuškaitė) – o Malali Yousafzai, pakistańskiej działaczce 
na rzecz praw dzieci i kobiet, najmłodszej laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. 
W 2017 w serii Wojny dorosłych – historie dzieci ukazała się opowieść Grze-
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gorza Kasdepkego A ja nie chcę być księżniczką (Aš nenoriu būti princesė).
 ● 14 stycznia w Muzeum Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbyła 

się prezentacja książki Podwileńskie bajanie. Legendy, podania, bajki z 
okolic Wilna (Wilno 2017, Wyd. Muzeum Wł. Syrokomli, nakład 1000 
egz., s.96), którą opracował dr Józef Szostakowski. 

 ● Jako dopełnianie vilniany przypominamy o monografii Inesy Szul-
skiej Wilno Józefa Ignacego Kraszewskiego (Wyd. Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s.513). Dr Szulska jest 
autorką wielu pozycji, m.in. Emma Jeleńska-Dmochowska („Znad Wilii”, 
Wilno 1/21 2005), jak też tłumaczką.

 ● Z okazji 100. rocznicy ogłoszenia niepodległości w szeregu krajów 
warto przypomnieć opracowanie Doroty Michaluk pt. Białoruska Repu-
blika Ludowa 1918-1920: u podstaw białoruskiej państwowości (Toruń 
2010, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

 ● Piotr Kępiński, związany z „Nową Europą Wschodnią” (prowadzi 
jej „litewski blog”), tym razem promuje swój Litewski spleen (Wyd. 
Europy Wschodniej, Wojnowice 2017, s.286). Jest to zbiór tekstów, 
który autor nazywa „dziennikiem lektur przeróżnych”. Przywołuje w 
nim „klasyków” z pogranicza kultur (Czesław Miłosz, Tomas Venclova, 
Jarosław Iwaszkiewicz), prawie nieznanych w Polsce twórców – Sigitasa 
Parulskisa, Eugenijusa Ališankę, Renatę Šerelytė. Występują też m.in. 
Herkus Kunčius, Alfredas Bumblauskas, Leonidas Donskis, Kristina 
Sabaliauskaitė. A więc wszystkiego po trochu.

 ● 15 lutego w Litewskiej Bibliotece Narodowej M. Mažvydasa zapre-
zentowano wydanie Lenkija ir Lietuva. Polska i Litwa – dwujęzycznego 
numeru czasopisma „Mówią Wieki”, z udziałem jego redaktora, prof. 
Uniwersytetu Warszawskiego – Michała Kopczyńskiego, dyr. Muzeum 
Historii Polski Roberta Kostry, min. oświaty Jurgity Petrauskienė, dyr. BN 
prof. Renaldasa Gudauskasa, filozofa Vytautasa Ališauskasa oraz historyka 
Alvydasa Nikžentaitisa. Dyskuję nt. granic dialogu historyków polskich 
i litewskich moderował red. Rimvydas Valatka.

 ● Wspomnienia z Wilna i o Wilnie Witolda Czarneckiego (Białystok 
2017, nakład 100 egz., s.192) m.in. obejmują lata okupacji w Wilnie na 
ul. Podgórnej, udział autora w harcerstwie i AK, zesłanie do Kaługi i dalej 
na wschód, okres powojenny.

 ● Życie dwóch rodzin na Wileńszczyźnie także podczas okupacji do 
początku lat 70. wspomina Zdzisław Brałkowski w książce pt. Wileńsz-
czyzna w miniony czas (Wyd. „Psychoskok” 2018, s.242). Autor pracował 
w różnych zawodach w fabryce, potem z młodzieżą.

 ● W albumie pochodzącego ze Lwowa Adama Bajcara pt. Magiczne 
miejsca na świecie w moich rysunkach i opisie (Wyd. Werset, Lublin 2017, 
s.188) znalazł się opis Wilna.
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NAGRODY,	WYRÓŻNIENIA,	NOBILITACJE

 ● 5 stycznia w Instytucie Literatury Litewskiej i Folkloru w Wilnie 
polska tłumaczka Beata Kalęba z UJ otrzymała Nagrodę im. Algisa Kalėdy.

 ● 9 stycznia mer Wilna wręczył 100 dyplomów z podziękowaniami 
organizacjom, firmom i osobom prywatnym, które w 2017 swoją działalno-
ścią przyczyniły się do rozwoju stolicy. Wśród nagrodzonych – Ambasada 
RP na Litwie i Europejska Fundacja Praw Człowieka.

 ● 25 stycznia w wileńskim Ratuszu odbyła się ceremonia wręczenia 
statuetek św. Krzysztofa. W gronie laureatów – Polski Zespół Artystyczny 
Pieśni i Tańca „Wilia”.

 ● 27 stycznia premier Skvernelis nadał stopień generała dyr. Służby 
do Badań Przestępstw Finansowych Antoniemu Mikulskiemu. Jest to 
pierwszy Polak o tak wysokim stopniu na niepodległej Litwie.

 ● 1 lutego w Warszawie podczas gali CEE Shared Services and Outso-
urcing Awards Kierownikiem Roku został Šarūnas Šuipis, dyr. generalny 
litewskiego oddziału „Western Union”.

 ● 15 lutego w Wilnie prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe. 
Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP – dyr. Gimnazjum im. Jana Pawła 
II Adamowi Błaszkiewiczowi. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP otrzy-
mali: Lilia Kiejzik z Polskiego Studia Teatralnego i Irena Litwinowicz z 
Polskiego Teatru w Wilnie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą 
Rossą Alicja Klimaszewska, dyr. Domu Polskiego Artur Ludkowski i mer 
rej. wileńskiego Maria Rekść. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP – red. 
Alwida Bajor, lekarz Hanna Balsienė, ks. Tadeusz Jasiński, kościelny Józef 
Lejsza, red. Edyta Maksymowicz, Regina Markiewicz, kierownik Wydziału 
Oświaty i Sportu w Samorządzie Rej. Solecznickiego, prof. Krystyna Rut-
kowska, filolog oraz poeta, dr Józef Szostakowski. Złoty Krzyż Zasługi RP 
– dr Mirosław Dawlewicz, filolog, dr Henryka Sokołowska, filolog, Józef 
Szuszkiewicz, animator ruchu sportowego w rej. wileńskim i dyr. Centrum 
Kultury Samorządu Rej. Solecznickiego Gražina Zabarauskaitė.

 ● 4 marca s. Michaela Rak, założycielka i dyrektor Hospicjum bł. ks. 
Michała Sopoćki w Wilnie odebrała Nagrodę „Żurawiny” poznańskie-
go oddziału Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Natomiast 12 
marca – statuetkę „Lietuvos garbė” (Chwała Litwy), jako „Opiekunka 
Roku” wśród tzw. „cichych bohaterów”, przyznawaną przez litewską TV 
3. Solista operowy Merūnas Vitulskis wręczył jej też roczny abonament 
na spektakle Narodowego Teatru Opery i Baletu.

 ● 9 marca w większym gronie Litwinów nagrodzonych medalem „Za 
zasługi dla Wilna i Narodu” znaleźli się pisarz Grigorij Kanowicz, adwokat 
Czesław Okińczyc oraz b. ambasador RP w Wilnie Jan Widacki.

 ● 12 marca mer Wilna Remigijus Šimašius wręczył statuetki Małego 
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Krzysztofa za osiągnięcia w nauce i działalności społecznej 11 uczniom 
z Wilna, w tym dwom przedstawicielom szkół polskich: Dorocie Soko-
łowskiej i Sebastianowi Salwińskiemu.

 ● 16 marca marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w Wilnie 
przed spektaklem Polskiego Studia Teatralnego Marszałek: Żołnierz z 
Ducha uhonorował jego kierowniczkę Lilię Kiejzik brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Członkiniom PST Łucji Gornatkiewicz 
i Jolancie Gryniewicz przyznano Medale Honorowe Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” – Meritus Patriae.

 ● 22 marca w wileńskim Pałacu Władców Polskiemu Klubowi Dyskusyjne-
mu (PKD) wręczono Narodową Nagrodę Równości i Różnorodności w kategorii 
Dialog narodów – za rozwój dialogu między Polakami i Litwinami. Nagrody te 
ustanowiła litewska Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości z Narodowym 
Forum Równości i Różnorodności oraz Ambasadą Królestwa Norwegii.

W	INSTYTUCIE	POLSKIM	W	WILNIE	
I	PRZY	JEGO	WSPÓŁUDZIALE

 ● 17 stycznia – 11 lutego w kościele Bernardyń-
skim w Wilnie trwała wystawa O. Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941.

 ● Do 25 lutego w Muzeum Pałacu Radziwiłłów w Wilnie czynna była 
wystawa Bronisław Piłsudski (1866–1918) – etnograf i muzealnik.

 ● 30 stycznia podczas dyskusji z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, 
zorganizowanej przez IP w Żydowskiej Bibliotece Publicznej w Wilnie, 
Adam Bartosz i Vytautas Toleikis stwierdzili: Nie patrząc na to, że przez 
wiele lat po wojnie pamięć o Zagładzie Żydów w Polsce i na Litwie była 
ignorowana, w ostatnich latach ona powraca.

 ● 8-10 lutego na Międzynarodowych Targach Edukacji, Wiedzy i 
Kariery Studijos 2018 w Wilnie były stoiska Studia w Polsce, filii wileń-
skiej Uniwersytetu w Białymstoku, IP – wspólnie z Narodową Agencją 
Wymiany Akademickiej NAWA.

 ● 22-25 lutego IP z polskimi partnerami uczestniczył w Międzynarodo-
wych Wileńskich Targach Książki w Wilnie. Hasłem polskiego stoiska było 
Książki z Polski – zrozumieć świat. O znaczeniu odzyskania niepodległości 
w cyklu Nasze stulecie. Rozmowy pisarzy mówili Jerzy Illg i Mindaugas 
Kvietkauskas. Przedstawiono wyd. „Znak“, a także wrocławskie wyd. 
„Warstwy”, gdańskie wyd. „Adamada”. Krakowskie Biuro Festiwalowego 
prezentowało Kraków – Miasto Literatury UNESCO. Odbyły się spotkania 
z Krzysztofem Zanussim – którego książkę Strategie życia, czyli jak zjeść 
ciastko i je mieć ze wsparciem IP wydało wyd. „Vaga” i Festiwal Kino pa-
vasaris, z Joanną Gromek, Urszulą Chwalbą, prof. Markiem Kornatem oraz 
dziennikarką Ewą Wołkanowską-Kołodziej. W Litewskiej Bibliotece Naro-
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dowej im. M. Mažvydasa zaprezentowano wystawę Wisława. Szymborska. 
Kolaże. Prezentowano też litewskie wydanie książki Wiesława Myśliwskiego 
Widnokrąg, II tom litewski J.I. Kraszewskiego Wilno: od początków jego 
do roku 1750, książkę Algė Andriulytė Ferdynand Ruszczyc: Civis vilnensis 
sum, Wspomnienia polskie Witolda Gombrowicza. 12 marca odbyła się 
projekcja filmu Marty Węgiel Napisane życie o Wisławie Szymborskiej.

 ● 7 marca w Wilnie odbyła się premiera filmu Michała Kondrata Dwie 
Korony o św. Maksymilianie Kolbe z udziałem współtwórcy scenariusza, 
o. Jacek Staszewskiego.

 ● 13 marca – 15 kwietnia w Samorządzie Poniewieża trwała wystawa 
Ludwik Zamenhof – twórca esperanto.

 ● 15 marca IP rozpoczął akcję informacyjną o polskich Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata. W ramach akcji zostaną zaprezentowane również 
polskie rodziny z Wileńszczyzny.

 ● 15-17 marca w Wileńskiej Szkole Muzycznej w Nowej Wilejce odbył 
się VII Międzynarodowy Konkurs-Festiwal Polskiej Muzyki Fortepiano-
wej, poświęcony Chopinowi, w którym uczestniczyli pianiści z 9 krajów. 
Międzynarodowemu jury przewodniczyli prof. Grzegorz Kurzyński i 
Hubert Dziedzic z Polski, znaleźli się w nim inni Polacy.

 ● 15-29 marca podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
„Kino pavasaris” pokazano Cichą noc Piotra Domalewskiego, który przybył 
do Wilna, Twarz Małgorzaty Szumowskiej, Serce miłości Łukasza Rondudy, 
Twój Vincent Doroty Kobieli i Hugha Welchmana, Over the Limit Marty Prus, 
The Captain Roberta Schwentke oraz polskie filmy krótkometrażowe – Naj-
brzydszy samochód świata Grzegorza Szczepaniaka i Woltę Moniki Koteckiej.

 ● 20 marca w Centrum Sztuki Współczesnej odbyła się premiera filmu 
dokumentalnego o Stanisławie Filibercie Fleurym (1858-1915) Andrzeja 
Ciecierskiego pt. Mistrz scen rodzajowych z udziałem prawnuczki fotografa 
Aleksandry Fleury-Kręgielskiej i historyka fotografii Dainiusa Junevičiusa.

 ● 23 marca w IP Patrycja Bluj-Stodulska prowadziła warsztaty pla-
styczne dla dzieci pt. Wielcy Polacy – podróż do Niepodległości.

W	CENTRUM	KULTURY	LITEWSKIEJ	W	WARSZAWIE

 ● 12 stycznia wspominano wydarzenia 13 stycznia 1991. Zaprezento-
wano film dokumentalny Vytautas Landsbergis – drogą wolności.

 ● 16 stycznia na spotkaniu Klubu Książki dyskutowano o książce Rūty 
Oginskaitė Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Grigorijaus Kanovičių namuose 
(Gib a kuk: Rozmowy w domu Olgi I Grigorija Kanowiczów).

 ● 24 stycznia spotkanie o najnowszych książkach artysty plastyka 
Stasysa Eidrigevičiusa prowadziła wykładowca Uniwersytetu Warszaw-
skiego, dr Jūratė Čerškutė.
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 ● 29 stycznia odbyło się spotkanie ze strażakiem Aidasem Ardzijauskasem, 
który z okazji 100-lecia odrodzenia niepodległości Litwy postanowił przebiec w 
ciągu 100 dni 8 tys. km – od Dakaru do Wilna przez szereg krajów i dotarł do Polski.

 ● 19 lutego z okazji święta odrodzenia niepodległości odbyło się 
uroczyste spotkanie, na które zaproszono przebywających w Warszawie 
obywateli RL. Wystąpiła grupa „Subtilu-Z”.

 ● 28 lutego z okazji 100-lecia odrodzenia państwowości litewskiej 
Ambasada RL zaprosiła swoich przyjaciół do Filharmonii Narodowej w 
Warszawie na uroczysty koncert oraz przyjęcie. Wystąpili m.in. Litew-
ska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, Zespół Śpiewaków m. Katowice 
„Camerata Silesia”, Mirga Gražinytė-Tyla, dyrygowała Onutė Gražinytė. 
Wykonano utwory Igora Strawińskiego, Wachtanga Kakchidze oraz Ra-
minty Šerkšnytė i Osvaldasa Balakauskasa.

LITWINI	W	POLSCE

 ● 7 stycznia 20-osobowa grupa z Puńska rozpoczęła marsz wzdłuż 
litewskiej granicy, poświęcony 100-leciu odrodzenia Litwy. 100-kilometro-
wą trasę, podzieloną na 5 etapów, pokonywano przez 5 kolejnych niedziel.

 ● 13 stycznia w kościele parafialnym w Puńsku otwarto wystawę, 
poświęconą litewskiemu księdzu męczennikowi Juozasowi Zdebskisowi.

 ● 16 lutego 100-lecie odrodzenia państwowości Litwy obchodziła 
mniejszość litewska w Polsce. Przed Domem Kultury Litewskiej w 
Puńsku odsłonięto rzeźbę, zapłonęły ogniska. 18 lutego złożono kwia-
ty pod pomnikiem poety i biskupa Antanasa Baranauskasa, dokonano 
uroczystego otwarcia Komnaty Litewskiej znajdującej się w dawnym 
Klasztorze Dominikańskim. Na tę okazję Muzeum Historyczne w Tro-
kach przygotowało okazjonalną wystawę

 ● 4 marca Stowarzyszenie św. Kazimierza z Sejn obchodziło dzień 
swego patrona. Litewska Akademia Nauk nagrodziła za aktywną działal-
ność Sygitasa Birgelisa z Puńska, redaktora „Aušry”.

 ● Spektakl muzyczny Narzeczona diabła w marcu w Domu Litewskim 
w Sejnach oraz w Domu Kultury Litewskiej w Pińsku zaprezentowali 
artyści Państwowego Teatru Muzycznego z Kłajpedy, z udziałem pocho-
dzącego z Sejn Kęstutisa Nevulisa.

W	DOMU	KULTURY	POLSKIEJ	(DKP)

 ● 6 stycznia odbyła się premiera Polskiego Teatru 
– bajki Królewna na ziarnku grochu Janusza Brzechwy, 

wg H.K. Andersena w reż. Ireny Litwinowicz i scenografii Rafała Piesliaka.
 ● 7 stycznia odbyła się 11. edycja wieczoru kolęd zespołu Stella Spei pt. Gwiazda 
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nadziei, podczas której zebrano 1.292,13 EUR na rzecz osób niepełnosprawnych.
 ● 16 stycznia odbył się koncert Kolędy Pospieszalskich z Polski.
 ● 17 stycznia 4 693 EUR zebrano podczas koncertu charytatywnego 

Magia świąt na rzecz działu dziecięcego hospicjum bł. M. Sopoćki w 
Wilnie. Inicjatorami przedsięwzięcia było Gimnazjum im. Wł. Syrokomli 
oraz Zespół Pieśni i Tańca ,,Wilenka”.

 ● 19 stycznia noworoczne spotkanie w restauracji „Pan Tadeusz” zor-
ganizowały Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” oraz 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP. Wystąpili uczniowie 
Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach.

 ● 21 stycznia odbył się wieczór pamięci śp. Gabriela Jana Mincewicza 
z okazji jego 80. urodzin. Wystąpiły założone przezeń zespoły „Wileńsz-
czyzna” i „Jutrzenka”, a politycy, działacze oświaty, kultury, naukowcy 
przedstawili kilkanaście referatów na temat jego osobowości – m.in. ks. 
Tadeusz Jasiński, Apolonia Skakowska, prof. Romuald Brazis, dr Irena 
Fedorowicz i dr Kinga Geben (Wartości patriotyczne i religijne w tekstach 
poetyckich G.J. Mincewicza), „wielkim politykiem” go nazwał Tomaszewski.

 ● 25 stycznia odbyła się dyskusja Podręczniki dla szkół polskich: jak 
jest i jak ma być? – z udziałem dr Henryki Sokołowskiej z Litewskiego 
Uniwersytetu Edukologicznego, Danuty Szejnickiej z Centrum Rozwoju 
Edukacji, Kaji Kojder, red. Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
kierownictwa Stow. Nauczycieli Polaków na Litwie „Macierz Szkolna”.

 ● 4 lutego odbył się koncert Bożeny Sokolińskiej Bożena i Przyjaciele. 
Prócz Katarzyny Zvonkuvienė wystąpili Ilja Vatkin, Aleksandr Belkin, 
zespół żydowski „Fajerlech” i grupa taneczna „Gelios”.

 ● 21 lutego podczas finałowego koncertu Drzewo Nadziei zebrano 
8039,59 EUR, zaś z wcześniejszymi zbiórkami – 9509,39 EUR na rzecz 
rozbudowy Hospicjum im. bł. A. Sopoćki. Wystąpiła Rodzina Kaczmarków, 
Orkiestra Wojska Litewskiego, zespoły – „Cud w Dolinie Baka”, „Folk 
Vibes”, „Green&Gold”, „Wilia”, „Penki Maironio pirštai” i „Vilkiukai”

 ● 26 lutego w ramach projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwycię-
żony otwarto wystawę plakatów mu poświęconych, zaprezentowano Raport 
Witold i wykład dla młodzieży Małgorzaty Kupiszewskiej – koordynatora 
przedsięwzięcia (również w Ejszyszkach), pokazano dokument Tatusiu 
wg wspomnień jego córki – Zofii Pileckiej-Optułowicz.

 ● 5 marca przedstawiono film pt. Hanna Strużanowska-Balsienė w 
cyklu Wilnianie, która pracowała jako położna w wileńskim szpitalu przy 
kościele św. Jakuba, aktywna jest jako działaczka społeczna.

 ● 25 marca odbył się wieczór autorski Larysy Rubalskiej – popularnej autorki 
tekstów do piosenek rosyjskich, lubianych również przez Polaków wileńskich.

 ● 22 marca Stowarzyszenie Inicjatyw Oddolnych oraz DKP zorgani-
zowały spotkanie pt. Nie ma rzeczy niemożliwych! z Valerjanem Roma-
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novskim (Walerian Romanowski), wielokrotnym rekordzistą Guinnessa, 
kolarzem-wyczynowcem, Polakiem z Litwy, mieszkającym w Polsce.

 ● 22 – Rozpoczął się Wiosenny Kiermasz Polskiej Książki, który od-
bywał się także w Solecznikach, Ejszyszkach, Niemenczynie i Mejszagole.

 ● 27 marca w ramach Przystanku Historia IPN odbyła się promocja 
książki Ta nasza wolność. Reportaże historyczne, z udziałem jej autora 
Dariusza Jarosińskiego, zorganizowana przez białostocki oddział IPN.

 ● 27 marca w DKP ramach projektu Przystanek Historia IPN prezen-
towano książkę 

 ● Ta nasza wolność. Reportaże historyczne Dariusza Jarosińskiego (Wyd. 
Oddział IPN w Białymstoku), zbiór ponad 60 reportaży historycznych o losach 
poszczególnych Żołnierzy Wyklętych, często powiązanych z Wileńszczyzną.

W	OKOLICACH	„ZNAD	WILII”

 ● 13 stycznia na stronie Radia Znad Wilii lekarz Władysław Mieczkow-
ski, wspominając tragiczną noc 13 stycznia 1991, opowiedział w ratowaniu 
rannych w szpitalu, w którym wówczas pracował, po przemocy wojskowej 
pod Wieżą TV w Wilnie. Przytoczył także i nieżyczliwe postawy wobec 
niepodległości niektórych działaczy polskich na Litwie.

 ● 16 stycznia red. „Znad Wilii” w TV Polonia mówił o planowanych 
przedsięwzięciach na Litwie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

 ● 16 stycznia w audycji Pod wielkim dachem nieba we wrocławskim 
Radiu Muzyczna Cyganeria (i na You Tube) poetka Maria Duszka pre-
zentowała wiersze R. Mieczkowskiego.

 ● 15 lutego w „Galerii Mazowieckiej” (w Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim w Warszawie) otwarto wystawę malarstwa Witolda Urbanowicza 
pt. Pomiędzy Suwalszczyzną i Paryżem, a 14 marca – Pejzaże obrazów – 2 
artystki warszawskiej Jolanty Caban, które koordynował R. Mieczkowski.

 ● 17 lutego red. „Znad Wilii” zabierał głos w Panoramie TVP 2 i w 
Polskim Radiu 24.

 ● 3 i 4 marca, podczas 34 Kaziuków-Wilniuków w Olsztynie, Szczytnie i 
Lidzbarku Warmińskim czynne było stoisko „Znad Wilii”. 15 marca w Galerii Ślen-
dzińskich obyło się audiowizualne spotkanie z R. Mieczkowskim pt. Magia Wilna.

 ● Artykuły z kwartalnika stale bywają przedrukowywane w mediach 
polskich. Tym razem artykuł prof. Wł. Zajewskiego pt. Dyplomacja In-
surekcji Kościuszkowskiej znalazł się na www.przegląd dziennikarski.pl, 
zaś w całości z czasopismem można było zapoznać się na www.pisarze.pl.

ZW

*Niektóre działy wzajemnie się przenikają, a działalność poszczególnych placówek 
może być też szerzej odnotowana w innych działach.
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LISTEM I MAILEM

WSPÓŁCZESNA	POEZJA	POLSKA	NA	LITWIE
NA	UNIWERSYTECIE	WARSZAWSKIM

(…) Ze studentami I roku bałtystyki na UW omawiałam przykłady 
także Pana poezji jako twórcy polskojęzycznego na swoim wykładzie z 
literaturoznawstwa, w gronie innych naszych Wilniuków – byli zainte-
resowani, to ich dopiero pierwsze poważne spotkania z Litwą, a raczej 
mozaiką talentów, którzy tworzą jej współczesną kulturę.

Pozdrawiam serdecznie, dziękując za trud redagowania „Znad Wilii”.

dr	Inesa	Szulska,	Warszawa

REFORMACJA	NA	LITWIE	I	JEJ	WPŁYW	
NA	ODRODZENIE	KULTURY

W nr 4/2017 kwartalnika, w dziale Litwa – Polska. Z miesiąca na miesiąc, 
nie odnalazłem wzmianki o międzynarodowej konferencji naukowej Refor-
macja na Litwie i jej wpływ na odrodzenie kultur, jaka odbyła się w Wilnie 
w dniu 26 października 2017 roku w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. 
Na uwagę zasługuje fakt, że oficjalnymi językami konferencji były litewski 
i polski. W wydarzeniu udział wzięli czołowi badacze reformacji litewskiej, 
by wymienić tylko dr hab. Ingė Lukšaitė czy dr hab. Marzenę Liedke.

Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Uniwersytet 
Wileński, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Li-
tewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych, Towarzystwo Historii i Kultury 
Reformacji Litwy.

Cieszy, że środowiska naukowe Litwy we współpracy z uczonymi m.in. 
z Polski godnie upamiętniły tak ważne dla historii Wielkiego Księstwa 
wydarzenie, jakim była odnowa Kościoła zachodniego.

Tomasz	Mincer,	Warszawa

WILNO	–	PLAN	STAREGO	MIASTA	
DLA	NIEWIDOMYCH	I	SŁABOWIDZĄCYCH

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” z siedzibą 
w Warszawie zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe 
naszego nowatorskiego projektu, którego celem jest wydanie publikacji pod 
takim tytułem, realizowanego w ramach programu Ochrona dziedzictwa kul-
turowego za granicą przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Jest to jedyna tego typu publikacja tyflokartograficzna na polskim 
rynku wydawniczym, dedykowana przede wszystkim niepełnosprawnej 
wzrokowo młodzieży, uczącej się w specjalistycznych ośrodkach szkol-
no-wychowawczych oraz szkołach integracyjnych w Polsce i za granicą, 
ich nauczycielom, a także dorosłym pasjonatom historii miasta Wilna. 

Publikacja składa się z trzynastu barwno-dotykowych map kartogra-
ficznych, tzw. tyflomap, opisujących obszar Starego Miasta Wilna wraz z 
poszczególnymi obiektami i innymi pamiątkami kultury, które określa się 
dziś mianem narodowego dziedzictwa kulturowego. Integralną jej częścią 
jest również książka w powiększonym druku, zawierająca komentarz 
historyczno-turystyczny oraz wskazówki tyflologiczne nt. obiektów za-
mieszczonych na mapach. Wszystkie nasze mapy zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby osoba niewidoma, za pomocą wypukłych linii i znaków 
oraz alfabetu Braille’a, potrafiła dotykowo „zwizualizować” sobie plan 
Starego Miasta, natomiast osoba słabowidząca, mając przed sobą silnie 
skontrastowane kolorystycznie mapy oraz powiększone znaki graficzne, 
potrafiła bez większych trudności obejrzeć i przeczytać mapy.

Dla osób widzących informacje o Wilnie są bardzo dobrze opracowane 
w Internecie, a także przedstawione w postaci publikacji o charakterze 
albumowym, przewodnikowym oraz encyklopedycznym. Osoby widzące 
mają do tych informacji praktycznie nieograniczony dostęp, co naturalnie 
zachęca je do zainteresowania się tym pięknym miastem. Z kolei dla osób z 
uszkodzonym narządem wzroku dostęp do informacji nt. Wilna jest mocno 
ograniczony. Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, ma 
on bowiem na celu udostępnienie całego bogactwa informacji nt. wielo-
wiekowej historii miasta Wilna osobom niewidomym oraz słabowidzącym, 
które są – i to nie jest tylko nasza opinia – w bardzo wielu przypadkach 
uczuciowo i rodzinnie związani z Wilnem oraz Wileńszczyzną.

Nasz projekt trwa od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2018 roku. Jest 
on na tyle szczególny, iż publikacja powstaje w technologii sitodruku 
wypukłego, jednej z najnowocześniejszych i jednocześnie jednej z naj-
droższych technologii druku, ale najlepiej oddającej obraz mapy, na której 
zastosowane zostały znaki alfabetu Braille’a. Nasz projekt to kontynuacja 
historycznej serii wydawniczej, którą rozpoczęliśmy, wydając w 2016 roku 
Atlas historyczny Polski dla niewidomych oraz słabowidzących.

O tym, iż ta seria wydawnicza jest naprawdę wyjątkowa, a zarazem 
niezwykle potrzebna w środowisku osób niepełnosprawnych wzrokowo, 
świadczy fakt, iż publikacja Atlas historyczny Polski zdobyła uznanie na 
Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Waszyngtonie, która 
odbyła się w dniach od 2 do 7 lipca 2017 roku. Otrzymaliśmy II miejsce w 
kategorii Edukacja Kartograficzna. Również zainteresowanie tą publikacją 
ze strony jej beneficjentów przeszło nasze oczekiwania. Podobnie i teraz, 
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codziennie zgłaszają się do nas szkoły oraz indywidualni beneficjenci z 
prośbą o przekazanie im publikacji.

Gorąco zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego niezwykle war-
tościowej, bo innowacyjnej, ale i zarazem kosztownej publikacji o Wilnie, 
przeznaczonej dla wciąż zaniedbanej grupy społecznej, jaką są osoby 
niewidome oraz słabowidzące. Zapraszamy również na naszą stronę 
www.trakt.org.pl, gdzie mogą Państwo zapoznać się z dotychczasową 
działalnością naszej Fundacji.

Wierzymy, iż dzięki Państwa wsparciu, „otworzymy” naszej młodzieży 
oraz dorosłym, niepełnosprawnym wzrokowo oczy na polską historię 
oraz jej wartości.

Zespół	Fundacji	Polskich	Niewidomych	i	Słabowidzących	„Trakt”
ul. Wilcza 70/40, 00-973 Warszawa
 Nr konta bankowego: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 70 1240 

5989 1111 0000 4765 4631
Z dopiskiem: Darowizna na realizację projektu „Wilno – plan Starego 

Miasta dla niewidomych i słabowidzących”

WOKÓŁ	„ZNAD	WILI”

Bardzo dziękuję za kolejny, wspaniały numer kwartalnika. Zawsze 
spędzam sporo czasu na lekturze Pana magazynu – nie ukrywam, że jest 
świetnie opracowany.

Chciałbym tym samym zapytać, czy istniałaby możliwość przedruku 
niezwykle ciekawego eseju pt. Dyplomacja Insurekcji Kościuszkowskiej 
autorstwa prof. Władysława Zajewskiego?

Paweł	Rogaliński
red. naczelny www.PrzegladDziennikarski.pl, Warszawa

***
Dużo zdrowia, wiary, odwagi, konsekwencji i sukcesów w Pana szlachet-

nym dziele, ja znam ludzi Kresów i nie mam wątpliwości, że na Kresach są 
najwięksi patrioci naszej ukochanej Ojczyzny i Pan jest tego przykładem.

Tadeusz	Grabowski,	Trzcianka
***

Niezmiennie podziwiam za wytrwałość, za dbałość o wysoki poziom 
merytoryczny zamieszczanych materiałów.

Agnieszka	Jarzębowska, Sieradz
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NOTY	O	AUTORACH

Leonard Drożdżewicz – ur. 14 sierpnia 1960 w Sokółce. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984). Pracuje jako notariusz 
w Sokółce – od 1 czerwca 1986 do chwili obecnej. W latach 1997-2000 był sekre-
tarzem Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie, a następnie – sekretarzem Rady 
Fundacji Centrum Naukowe Notariatu, również w Warszawie (1999-2004), do 
połowy 2012 – członkiem Rady tej Fundacji. 9 października 1999 Krajowa Rada 
Notarialna przyznała mu odznakę honorową „Za Zasługi dla Samorządu Nota-
rialnego RP”. W 2017 nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP za działalność 
na rzecz społeczności polskiej na Litwie, kultywowanie wspólnego dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa, 
w tym prawa cywilnego, gospodarczego, notarialnego, fundacyjnego, opubliko-
wanych m.in. w wydawnictwach, wpisanych do wykazu czasopism naukowych 
Min. Szkolnictwa Wyższego i Nauki RP.

Maria Duszka – poetka, dziennikarka, bibliotekarka i animator kultury. Pełni 
funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w Sieradzu, jest członkiem Zarządu Okręgu SBP w Łodzi. Należy do Oddziału 
Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Wydała osiem tomików wierszy. Zało-
życielka i opiekunka Klubu Literackiego „Anima”. Jej utwory były tłumaczone na 
języki obce, w tym na litewski. Stypendystka Ministerstwa Kultury RP. Mieszka 
w Sieradzu. Uczestniczka MFP „Maj nad Wilią” oraz „Wiosny Poezji” w Wilnie.

Mieczysław Jackiewicz (M.J.) – ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (ob. 
Białoruś). Mieszkał w Wilnie na Zarzeczu. W Kiemieliszkach uczył się w szkole 
rosyjskiej, zaocznie kończył Średnią Szkołę Pedagogiczną. Po służbie w wojsku 
radzieckim – nauczyciel w Brzozówce i Mickunach. W Polsce od 1956. Absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracował w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Olsztynie i na UAM w Poznaniu. Profesor. Przebywał na stażach w 
Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Mińsku, Wilnie i Pradze; w 1997 stypendysta J. 
Giedroycia w Paryżu. W 1998-2002 – konsul gen. RP w Wilnie. Autor prac, m.in. 
Literatura polska na Litwie XVI-XX; Polskie życie kulturalne w Republice Litew-
skiej 1919-1940; Literatura litewska w Polsce XIX i XX wieku; Dzieje literatury 
litewskiej (do 1918); Leksykon kultury litewskiej; Polacy na Litwie 1918-2002; Wi-
leńska Encyklopedia 1939-2005 (8 tomów), Encyklopedii Ziemi Wileńskiej, Krętymi 
ścieżkami…; przewodników po Wilnie. Mieszka w Olsztynie.

Andrzej Kotecki – Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni 
pracownik Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Obecnie kurator Mauzoleum Walki i Męczeństwa – filii Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, przy ul. Szucha 25. Zajmuje się różnymi aspektami 
dziejów Polski na morzu i nautologicznymi zagadnieniami historii Polski. Autor 
m.in. takich wystaw: Polska Marynarka Wojenna; W świecie dawnych żaglowców; 
Polski plakat marynistyczny w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie; Po-
wrót nad Odrę i Bałtyk; Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie 
(wspólnie z Janem Engelgardem).
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Maciej Mieczkowski – ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydziału 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, w 2004 – prezes Oddziału 
Łódzkiego Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków (SMOK). W 
2008 – słuchacz Szkoły Ludowej Nørgaards Højskole w Danii w zakresie wiedzy o 
UE. W 2002 – stypendysta Fundacji International Comittee on Jounalism w redakcji 
„Nowego Dziennika” (Nowy Jork). Odbył podróże po wielu krajach, m.in. Australii. 
Autor książki Być Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza 
(dwukrotnie). Od czerwca 2014 przebywa w Kijowie.

Romuald Mieczkowski – e-mail: znadwilii@wp.pl

Tadeusz Pardej – ur. w Mołodecznie w 1935. W czerwcu 1946 roku jego rodzina 
znalazła się w zrujnowanym Piszu, gdzie chodził do szkół, a później w Poznaniu 
studiował filozofię. Pracował w ówczesnej skarbowości (to rodzinna tradycja), w 
rolnictwie i w budownictwie na niezbyt odpowiedzialnych stanowiskach. Przez 
przypadek trafił do przemysłu poligraficznego. Tu zatrzymał się prawie na ćwierć 
wieku, aż do emerytury, kierując Zakładem Graficznym. Drukowano w nim także 
prasę lokalną – „Znad Pisy”, „Jaćwież”, „Echa Piskie”, „Goniec Kresowy”.

Józef Szostakowski – ur. 1 lipca 1953 w Lubieliszkach na Wileńszczyźnie. Ab-
solwent polonistyki i historii Instytutu Pedagogicznego w Wilnie, historyk literatury, 
poeta. Pracował w prasie polskojęzycznej na Litwie, w Instytucie Doskonalenia 
Kwalifikacji Nauczycieli. W 2000 na Uniwersytecie Warszawskim obronił doktorat 
z bibliologii. Pracował w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Wilnie, ob. kustosz Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Autor książek 
Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od 
września 1939 do 1964 roku; opracowań dla studentów: Literatura staropolska. 
Średniowiecze. Renesans. Barok; Literatura Oświecenia. Wydał pozycje krajoznaw-
cze: Śladami pamięci; Wilno i okolice. Przewodnik literacki. Opracował antologie 
poezji: Susitikimai = Spotkania = Sustrečy; W zakolu Wilii; zbiór bajek, podań i 
legend Podwileńskie bajanie (w druku) oraz tomiki poezji: Nie ucz się domu (1992), 
Czerwone gile; Wiersze z listów (1994). Mieszka w Wilnie.

Władysław Zajewski – ur. 26 lipca 1930 w Wilnie. Ukończył Wydział Filozo-
ficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się w1961. Habilitacja 
– na Uniwersytecie Toruńskim w 1967, tytuł prof. zwyczajnego w 1991 w Instytucie 
Historii PAN, gdzie pracował w 1963-2000, od 2006 w Ateneum – w Szkole Wyższej 
w Gdańsku. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Autor m.in. publikacji: 
Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne – Militaria – Europa wobec 
powstania; Trzy Powstania Narodowe pod red. i z udziałem Zajewskiego, Stefana 
Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego; W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich; 
Europa i świat w epoce Restauracji, Romantyzmu i Rewolucji 1815-1849, z udziałem 
i pod red. Zajewskiego; Józef Wybicki: konfederat – organizator Legionów – mąż 
stanu w dobie Napoleona; Powstanie Listopadowe (Polityka – Wojna – Dyploma-
cja); Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona; Polska – Belgia – Europa; 
Czy historycy piszą prawdę. Współautor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w. pod 
red. Grzegorza Labudy i Waldemara Michowicza. W 1957-1962 drukował w „Ty-
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POKOJE	GOŚCINNE	„ZNAD	WILII”
Podczas pobytu w Wilnie można skorzystać 

z pokoi gościnnych Polskiej Galerii Artystycznej 
„Znad Wilii”. Trudno o dogodniejsze miejsce w 
grodzie nad Wilią – znajdują się one w samym 
sercu Starówki, wychodzą na urocze i ciche po-
dwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego 
parkowania samochodu). Pokoje posiadają wy-
soki standard, czuć w nich atmosferę minionych 
czasów, są idealne dla pobytu rodzinnego lub grona przyjaciół (do 5 osób) ze 
względu na zaplecze. Stąd wszędzie blisko, tu nie traci się czasu na dojazdy, 
tu się po prostu czuje wspaniale! Zgłoszenia prosimy składać zawczasu.

Wilno, Išganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com; www.mieszkanie.lt 

„Znad Wilii” w Wilnie – w księgarniach:
 W Polskiej Galerii Artystycznej "Znad Wilii", Išganytojo 2/4 
 „Elephas” – w Domu Kulltury Polskiej, Naugarduko 76
 „Akademinė knyga”, Universiteto 4 (niedaleko Uniwersytetu)
 „Katalikų pasaulis”, Šventaragio 4 (przy Placu Katedralnym)

godniku Powszechnym” i „Znaku”. Od 2007 wydał tomy poezji Most Przechodni 
– Wilno – Nowy Świat; Z Horacym opuściłem miasto moje i Morze ciemne jak wino. 
Stypendia PAN we Francji i w Belgii. 

Grzegorz Żukowski – ur. 13 marca 1941 w Nowej Wilejce. W lutym 1946 wraz 
z matką i trojgiem rodzeństwa (ojciec zm. w 1945) przybył do Niedarzyna k/Bytowa 
na Kaszubach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznym pracował w szkole podsta-
wowej, zaś jako absolwent Wydziału Rybactwa WSR w Olsztyni – od 1968 przez 18 
lat zatrudniony był (z tego połowa w morzu) w Przedsiębiorstwie Połowów Daleko-
morskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie. Był przedstawicielem tej fi rmy 
na Wyspach Owczych i w Manili na Filipinach. Przez dziesięć miesięcy pracował na 
statku rybackim pod banderą Iraku. Potem zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budowy 
Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie (kontrakty w Chartumie i Pradze). Od 1993 
do emerytury pracował w Zakładach Chemicznych „Police”. Startował w turniejach 
TV „Milionerzy” i „Jeden z dziesięciu” – z powodzeniem. Mieszka w Szczecinie.

NOTY	O	AUTORACH
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INICJATYWY	ZNAD	WILII	
W	INTERNECIE

www.facebook.com/znadwilii;	
www.facebook.com/majnadwilia

©Romuald Mieczkowski



GDZIE	JEST	DOSTĘPNE	„ZNAD	WILII”
Wszystkie numery:

 Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – Lietuvos nacionalinė Martyno Ma-
žvydo biblioteka). Gedimino pr. 51, Wilno 

 Biblioteka Publiczna Okręgu Kowieńskiego – Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų 2
 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich – Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteka. Žygimantų g. l , Wilno 
 Centralna Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego – 

Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. Universiteto g. 3, Wilno 
 Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, 

Uniwersytet w Białymstoku – Balstogės universiteto filialo
„Ekonomikos-informatikos fakulteto” biblioteka. Kalvarijų g. 143, Wilno 

 Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, Warszawa 
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66 

 Biblioteka Raczyńskich, Oddział Czasopism, Plac Wolności 19, Poznań 
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław 

 Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, Wrocław 
 Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 

 Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, 
ul. Warszawska 46, Białystok

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie, ul. 1 Maja 5
Część numerów posiadają:

 Biblioteki polskich gimnazjów w Wilnie i na Wileńszczyźnie 
 Biblioteka Jagiellońska, ul. A. Mickiewicza 22, Kraków 

 Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a, Białystok l 
 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16

 Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów”, ul. J. Piłsudskiego 37, Sejny 
 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30 

 Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Poznań 
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Ściegiennego 13 
 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy: Czytelnia Naukowa IV, 

ul. Wiktorska 10 oraz Czytelnia Naukowa XXI, ul. Bukietowa 4a.
 Pedagogiczna Biblioteka w Kielcach, Filia w Starachowicach 

 Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica 
 Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice 

 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin 
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 

 Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13 
 Muzeum Ludowe w Węgorzewie, ul. Portowa 4 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w Biskupcu, ul. Niepodległości 3
 Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego, Rynek 2, Dzierżoniów 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna, ul. Witosa 8, Nowy Tomyśl
 Bilioteka Instytutu Polskiego w Wilnie – Lenkijos Instituto biblioteka Vilniuje, Didžioji 23

 Muzeum  Lwowa i Kresów, Kuklówka Radziejowicka, ul. Biniszewicze 4
W innych krajach:

 Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – Library of Cogress, Waszyngton 
 Biblioteki Uniwersytetów – Harward, Stanford (Kalifornia) 

 Biblioteka Uniwersytetu w Toronto – University of Toronto Library 
 Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii – British Library, Londyn 

 Biblioteka Publiczna w Berlinie, Dział Prasy i Kultury –
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Berlin 

 Bawarska Biblioteka Publiczna – Bayerische Staatsbibliothek, München 
 Biblioteka Uniwersytecka – Universitätsbibliothek, Greifswald 

 Instytut Herdera – Herder Institut, Marburg 
 Archiwum „Kultury” paryskiej, Biblioteka Polska POSK w Londynie, 

Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

Powyższe informacje są dopracowywane. Wydawca nie posiada pełnych danych,
ponieważ niektóre placówki zamawiają pismo poprzez różne podmioty dystrybucyjne.
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Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

Powyższe informacje są dopracowywane. Wydawca nie posiada pełnych danych,
ponieważ niektóre placówki zamawiają pismo poprzez różne podmioty dystrybucyjne.

BIBLIOTEKA	ZNAD	WILII	

Zenowiusz Ponarski,	Przyjaciel	Litwy	i	ptaków.	Wokół	Oskara	Miłosza,	
Biblioteka Znad Wilii (dalej: BZW) 6, Wilno 2017, 

ISBN 978-9986-532-08-8, s.196
W latach 2012-2015 drukowana w odcinkach w „Znad Wilii”, rozbudowana – o 
„dziwnym krewnym” noblisty, znanym poecie – już francuskim z wyboru, mistyku, 
który nieoczekiwanie został rzecznikiem interesów odradzającej się Litwy w Paryżu. 
O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, z rodowodem herbowym na terenie 
WKL. Z nutką mistycyzmu i tego, co przeminęło.

Tomasz Snarski, Werblista, Biblioteka Znad Wilii 5
(dalej: BZW), Wilno 2016, ISBN 978-9986-532-07-1, s. 40 

To tomik, wydany jako nagroda w konkursie „Polacy Wielu Kultur”. Zawiera 28 
wierszy, w których – jako też prawnik z zawodu – poeta w niejednoznacznej i 
wielowarstwowej przestrzeni szuka odpowiedzi na odwiecznie ważne pytania. Jego 
wiersze to zamknięte historie z puentą, które mu podpowiada codzienna intuicja, a 
w sprawach zasadniczych – sumienie. Z rozterkami odwiecznego strażnika praw i 
narratora, którego słowa bywają werblami, jakie nie milkną, gdy mimo wszystko 
i nade wszystko wierzy w człowieka, ład i piękno naszego świata. 

Romuald Mieczkowski, Na	litewskim	paszporcie, (BZW 4), Wilno 2011, 
ISBN 978-9986-532-06-4, s. 160

5 rozdziałów: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę, Białe 
i czarne oraz Dwa miody, ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat. I choć dotykają one 
„różnych smaków”, to na plan pierwszy wysuwają się kwestie tożsamości w warunkach 
pogranicza kultur, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania 
usiłują odciąć od wielowiekowych ich korzeni. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: 
co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. Obok 
liryki znajdziemy strofy pełne humoru, a czasem i autoironii. Poeta jest autorem 28 
fotografi i wileńskich, zamieszczonych na oddzielnych wklejkach.

Przenieść	Wilno	do	serca.	Portret	Miasta.	Zebrał, opracował  
i zdjęcia wykonał – Romuald Mieczkowski, BZW 3, Wilno 2009, 

ISBN 978-9986-532-057, s. 160
Wiersze 50 autorów – Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji), m.in. Litwinów, 
Białorusinów, Tatara, Rosjanina tworzą unikalny współczesny „portret Miasta”, 
są hymnem jego codzienności i święta. Wśród autorów są m.in. Tomas Venclova i 
Vytautas Landsbergis, Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek Długosz, 
Alicja Rybałko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Mażul, Józef Szostakowski i Sławo-
mir Worotyński. Szczęśliwe to miasto, o którym pisze się wiersze i śpiewa pieśni. 
Wilno nadal oczarowuje, zachwyca, czasami – boli. Obdarza swym natchnieniem 
kolejne już pokolenia twórców, inspiruje przybyłych do niego artystów i poetów.

Romuald Mieczkowski, Nikt	nie	woła. 
BZW 2, Wilno 2008, ISBN 978-9986-532-04-0, s. 88

W wierszach zawarta jest złożoność nieodwracalnych zmian, autor stara się uzmy-
słowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich 
bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają 
fotogramy, którymi szkicuje Miasto, potraktowane nie dosłownie, tylko jako otoczka 
dla zawartych przeżyć.

Książki do nabycia pocztą: 
bezpośrednio poprzez  redakcję „Znad Wilii”

znadwilii@wp.pl,  tel. 48 508764030



Przedstawicielstwo w Polsce: 
Romuald Mieczkowski, ul. Zamkowa 13 lok. 1, 03-890 Warszawa

Tel. na Litwie +370 62304830, w Polsce +48 508764030

E-mail: znadwilii@wp.pl; www.znadwiliiwilno.lt
www.facebook.com/znadwilii; www.facebook.com/majnadwiliaiwisla

Druk: Drukarnia „Efekt” Jan Piotrowski, Tadeusz Markiewicz
Spółka jawna, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32

10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.   Nakład: 800 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do ich redagowania, zmiany tytułów i skracania.

Warunki prenumeraty: 
Prenumerata roczna na Litwie – 16 EUR, w Polsce – 96 zł, 

w krajach Europy – 36 EUR 
lub równowartość w innych walutach, na innych kontynentach – 44 EUR. 

Prenumerata, dokonana bezpośrednio przez redakcję, jest nie tylko szybsza, 
lecz i najtańsza.

Konto:
AB SWEDBANK kod banku 73000 
konto: LT27 7300 0100 0246 6571

Konto walutowe:
Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII” 

KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA
Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK

S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumerując „Znad Wilii” i zamieszczając 
w kwartalniku ogłoszenia, wspieracie Państwo 

niezależną prasę polską na Litwie.

Projekt  współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na Polonią i Polakami za Granicą.

Adres do korespondencji na Litwie: 
Laisvės pr. 44-63, LT-04342 Vilnius

Adres rejestracji redakcji i wydawcy:
Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius

Z dbałością o tworzenie i wzbogacanie kroniki 
naszej współczesnej obecności, 

z pamięcią o spuściźnie Wilna i jego okolic


