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Pomnik Józefa Montwiłła w Wilnie przy ul. Trockiej,
w skwerze nieopodal kościoła Franciszkanów

MÓJ KĄT EUROPY
POTRZEBA KRAJOWCÓW

©Maciej Mieczkowski

Krajowcy zawsze byli w
opozycji. Tak naprawdę, nie
do ogarnięcia była spuścizna
Wielkiego Księstwa Litewskiego, że nie wspomnę o Rzeczypospolitej z początku dwóch, a
potem i więcej narodów: jeśli
ktoś i odwoływał się do niej, to
tylko do wybranych epizodów
dziejowych. Zwolennicy myśli, na jakiej wyrośli krajowcy,
ze swoim nabożeństwem do
wątków wielonarodowościowych, dostawali ze wszystkich stron.
Tak jest i dzisiaj. Z zażenowaniem patrzę na kampanię wyborczą na
Litwie, która przypomina rozdzieranie skóry na żywym niedźwiedziu.
Zabrakło znowu „krajowych” – w sensie regionalnym i tworzonych przez
wieki wartości, a część sporów przebiegała wprost na wydobywaniu przeciwności we wspólnym byciu onegdaj i współcześnie. I to po stronie opcji
litewskich, które na spuściznę WKL zachowują jedynie swój monopol,
jak i po stronie mniejszości narodowych, w tym polskiej – największej
i „koroniarskiej”. Niezałatwione postulaty dzisiejszych spadkobierców
WKL, co stali się mniejszością, zostały wpisane niejako do statusu quo
obu stron – na tym „koksie” można długo jechać, tym bardziej iż w obliczu
nowych wyzwań w Europie sprawa wydaje się bardzo „wewnętrzna”.
Tymczasem strony wykorzystały swoje możliwości i nie mają nawet
potencjału na jakieś świeże propozycje. Zanosi się więc na „powtórkę z
rozrywki” – życie sobie, a upartyjnieni posłowie sobie. W dodatku na powtórkę nudną, bez jakiejkolwiek błyskotliwości i charyzmy. Parafrazując
słowa rząd zawsze się wyżywi, można stwierdzić, że utrzyma się i partia,
szczególnie jak jest jedyna. Dla niej w zasadzie wybory nie odgrywają
większej roli – jej „pierwsi” ludzie zawsze będą w Sejmie, spory mogą
dotyczyć kwoty reprezentantów, w przypadku Polaków na Litwie – 5, 6
czy 10, może więcej osób. Po prostu jak w fizyce, działa tu prawo masy.
Oczywiście, im większy sukces ilościowy, tym lepiej kreować konieczność swej obecności – inaczej słońce by nie świeciło. Ktoś wyliczył, że
patrioci, za jakich uważają siebie wszyscy pretendenci do Sejmu, muszą
stanowić pewien określony procent społeczeństwa – inaczej zabraknie
posad przywódczych, miejsc w parlamencie, rządzie i samorządach.
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Ale powracając do krajowców. Szkoda, że brakuje jakiejś platformy,
która by kultywowała ich idee w nowej i racjonalnej koncepcji współczesnego współżycia ludzi różnych narodowości. Oddanych swej Ziemi, która
nawet w skali całej Litwy jest ich „Małą Ojczyzną”. Ułożenie poprawnych
stosunków jej mieszkańców, trwających na niej od wieków, patrząc na
skalę ich liczebności i różnorodności, w obliczu tego, co znowuż się dzieje na świecie, jest zadaniem śmiesznie łatwym. Dawnym mieszkańcom
Litwy, w tym Polakom, nie trzeba dawać kąta nad głową i dodatkowego
„socjalu”, uczyć życia na Ziemi ich przodków. Tymczasem literki w pisowni nazewnictwa nielitewskiego stanowią …zagrożenie państwowości
litewskiej! Okazuje się, w XXI wieku można w tej części Europy własnemu
„tutejszemu” obywatelowi zabronić używania nazwiska jego przodków.
Inne problemy, jakie są wałkowane od lat – w szkolnictwie i kulturze
też da się rozwiązać. Gorzej ze zwrotem ziemi, bo tu trzeba uwzględnić
element ludzki z jego pazernością. Pod kątem krajowości te postulaty nie
muszą schodzić z wokandy debat publicznych.
Dlaczego nie ma postępów w tym zakresie, a w niektórych aspektach
sytuacja się pogorszyła? Również dlatego, że strony, mające wciąż tych
samych negocjatorów, odczuwają to, co się nazywa „zużyciem materiału”.
Z powodu także izolacji pomiędzy politykami polskimi na Litwie i litewskimi – za mało ze sobą rozmawiają „po ludzku”. Przy obiedzie, kawie, na
korytarzu, podczas przyjęć – są jakby z różnych krajów. Niedostateczne
jest poczucie wspólnej spuścizny i dlatego, że ignorowana jest i tak wątła
polska inteligencja twórcza, mało obecna w strukturach litewskich, a jeśli
chodzi o organizacje polskie – nie mogąca konkurować z butnym amatorstwem. Nie ma więc zaplecza dla rozwoju wspólnej myśli krajowej.
Prawda, powołane zostały jakieś przyczółki „myśli Giedroyciowej”, słabe
i o charakterze nie tyle liberalnym, co nieokreślonym, z obawą wpadnięcia
w sidła własnej adoracji.
W różnorodności siła – można by powiedzieć, gdyby organizacje
polskie na Litwie zaczęły współpracować bardziej konstruktywnie ze
sobą w sprawach strategicznych. Również takich, jak wybory. Inaczej
bez względu na liczbę polskich reprezentantów w Sejmie, czy w innym
gremium, o jakieś zmiany będzie bardzo trudno.
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IN MEMORIAM
ŻYCIE JEST CIENIEM NASZYCH MARZEŃ
LECH ABŁAŻEJ (1954-2016)
Romuald Mieczkowski
A właściwie to Oleg – Aleh, rodzice – Jelena
i Iwan, zresztą tak naprawdę Helena i Jan – mówili do niego Leszak, Laszok, w Leźniewiczach
na Nowogródczyźnie. Urodził się jako szóste
dziecko. Zanim trafił do Wilna, jeszcze będąc
uczniem został absolwentem dwuletniego zaocznego Ludowego Uniwersytetu Sztuki w Moskwie, choć trudno sobie dziś wyobrazić studia
zaoczne w tej dziedzinie, potem gdy nie dostał
się na studia artystyczne w Mińsku, kształcił się
na Wydziale Grafiki Instytutu Pedagogicznego w
Witebsku. Jak wspominał po latach, w mieście
Malewicza i Chagalla też chciał zostać „modernistą”, ale jego przeznaczeniem miał być dyplom nauczyciela rysunków.
Nie został nim, a że był już raz w Wilnie, postanowił raz jeszcze podjąć
studia artystyczne i na tę okoliczność kupił nawet podręcznik języka litewskiego. Zamierzenie to spełnić mógł dopiero po odbyciu służby wojskowej
w szeregach Armii Radzieckiej, gdy w mieście nad Wilią doskonalił swój
kunszt jako grafik – w Akademii Sztuk Pięknych 1985 roku. Wilno go
przyciągało niczym magnes, z powodu też bardziej luźnego podejścia
od sztuki – o ile na Białorusi zaszczepiano w
młodych artystach socrealizm, tutaj była namiastka Zachodu. Już
na pierwszym roku studiów poznał swą przyszłą żonę – Krystynę
Bałachowicz, również
z Białorusi, ale zadomowioną już w Wilnie,
która studiowała rówWysokiego lotu nad Wilią i innymi wodami. Laurka nolegle na Wydziale
Lecha Abłażeja z okazji 10-lecia redakcyjnej Polskiej Malarstwa.
Czy został „moderGalerii Artystycznej „Znad Wilii”, 2 maja 2005
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nistą”? Raczej
nie. Lata spę- Nic tak nie krępuje wyobraźni niż całkowita wolność.
dzone w Wil- Wolność słowa nie eliminuje prawa do milczenia.
nie pozwoliły Napis na wizytówce Ciemności: „Światło”.
pozyskać nowe
doświadczenia, bliższa jednak Mu była tradycja. Malował portrety, krajobrazy i kompozycje w stylu „poetyckiego realizmu”, stosując farby olejne,
akrylowe, akwarele, kredki oraz gęsie pióro; projektował stroje, w które
ubiera się do dzisiaj także Jego żona. Z czasem zamieszkali w pięknym
starym domu z ogrodem i sadem w Kolonii Wileńskiej (Pavilnys). Mógł
do woli zachwycać się dawną spuścizną kulturalną wielu narodów w
tym mieście, Wilno dla Białorusinów jest też bardzo ważnym ośrodkiem,
w sensie artystycznym – nawet kolebką ich kultury. Z niedocenionym
wkładem w rozwój miasta i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a również
Rzeczypospolitej do dzisiaj.
Był najbardziej „łacińskim” Białorusinem, jakiego znałem. Wychowany w kręgu kultury katolickiej, z szacunkiem do kultury polskiej. Do
sporów historycznych miał dystans, jakiego innym brakuje. Może dlatego,
że znał historię, pasjonował się literaturą. Ale bynajmniej nie pozostawał
na uboczu życia białoruskiego w Wilnie – udzielał się publicystycznie,
aktywny był jako artysta.
Kiedy powstał dwutygodnik „Znad Wilii”, przychodziło do nas dużo
ludzi, w tym z Białorusi. Ale malarze stamtąd „objawili” się, jak i polscy
z Wilna, gdy przy redakcji 3 maja 1995 roku założyliśmy pierwszą na
Wschodzie prywatną Polską Galerię Artystyczną „Znad Wilii”. Wielu
artystów Polaków z Wilna wtedy znałem, niektórych od lat młodzieńczych.
Po uzyskaniu niepodległości nastąpił niezwykły boom – ale do głosu
doszli głównie amatorzy, powołujący organizacje społeczne i głównie
przy nich działający. Natomiast nową galerię „z ambicjami”, jako „swoje”
miejsce przyjęli „dyplomowali” twórcy. Tym bardziej, że po uzyskaniu
niepodległości nie tak łatwo mogli oni trafić
do galerii litewskich.
Wtedy też i poznałem bliżej Lecha, z Krystyną Bałachowicz bywał na wernisażach, lubił pogadać przy kawie o sprawach ważnych.
Zdradził mi, że także pisze. I to też po polsku.
W dużym stopniu poznał ten język jako samouk – tam, gdzie minęło Jego dzieciństwo,
polskich szkół już nie było.
Po polsku ukazały się jego książki: Znaczenie słowa primak i inne bajki (Wyd. ABC
Future, 1997); Lech Abłażej, Siedem bajek o
Portret Józefa Piłsudskiego
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królewnach – ilustracje i teksty własnych bajek (Wyd. Elipsa, Warszawa
2003); ilustrował Legendy Biebrzańskie Mikołaja Samojlika (Agencja
Turystyczno-Wydawnicza ,,Biebrza”, Dąbrowa Białostocka), w Poznaniu ukazała się z Jego ilustracjami Wielka księga baśni rosyjskich.
Jego wiersze znalazły się w antologii poezji białoruskiej XX stulecia.
Zaistniał ze swoimi obrazami i przekładami w poplenerowym almanachu
białoruskich, polskich i litewskich poetów oraz malarzy pt. Słowa i kolory, Nida 2007. Jedno z wydawnictw kościelnych w Warszawie wydało
kalendarz z obrazami Lecha. Na dorobek literacki Abłażeja składają się
bajki, opowiadania, aforyzmy (niektóre – w rameczkach – znalazły się
w tym wspomnieniu o Nim) oraz wiersze dla dzieci i dorosłych, pisane
także po białorusku, polsku i litewsku. Jako próbkę Jego twórczości
poetyckiej, przetoczę wiersz napisany po polsku:
Wiosna przychodzi na chwileczkę
Zima panoszy się bez końca		
I cały świat jak wartka rzeczka 		
Chce zimę do więzienia wtrącić

Ale na szybie zamarzniętej
Kiedy stęskniona jest do głębi
Skostniałą ręką swą zawzięcie
Oblicze wiosny zima rzeźbi

Stanisław Kruk, poeta i organizator plenerów malarskich w Lesznie,
stworzył taki oto
Lecha Abłażeja portret słowem malowany
Gdzieś pod Nowogródkiem
Syn białoruskiego „primaka”
Z postrzępionego elementarza
Uczył się
Służącej rodzicom
Do rozmowy z Bogiem
Polskiej mowy
Marzył
Że kiedyś wspinając się
Na przygraniczne drzewo
Ujrzy jawiącą się w snach
Polskę

Otoczony
Napawającą lękiem mową ruską
Zamykał się jak małż w skorupie
Oblewał swój ból
Jaśniejącą tajemnym blaskiem
Mową perłową
Aż stworzył
Niepowtarzalną duszę artysty
Po latach rozterki
Nie zapominając o marzeniach
Ofiarował ją
Korzeniom z których wyrósł

Trzeba wyjaśnić Czytelnikowi, co oznacza słowo primak (z biał. prymak).
Otóż był to ten, który po ślubie zamieszkał u swej żony, w jej rodzinie.
Po otwarciu galerii w Wilnie zaprzyjaźniłem się ze śp. Jackiem Gołębiewskim z Siedlec, miłośnikiem malarstwa i organizatorem plenerów w
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swoim wielkim,
pełnym obrazów Postmodernizm – 365 razy na rok Prima Aprilis.
i ciepła domu. Proza życia zmusza nas do stawania się poetami.
Poprosił mnie, Butelka wina, postawiona artyście za życia, więcej
żebym polecił jest warta niż ofiarowany pomnik na jego mogile.
mu artystów z
Litwy. Kilkakrotnie wybrałem się i ja na te plenery, jako „galernik” i
dziennikarz, ale też fotograf i poeta, (ach, te letnie wieczory, sprzężone z
muzyką i słowem!), a w pewnym zakresie – doradca i pomocnik Jacka.
Często wiozłem artystów z Litwy swoim samochodem. Na jednym z
plenerów padła propozycja, aby do powstającego z tej okazji katalogu
artyści namalowali wzajemnie swoje podobizny. I co się okazało, mało
kto to potrafił zrobić. Sytuację uratowali artyści ze Wschodu, zaś w tym
wszystkim najlepszy był Lech.
Pamiętam zwrócił się do mnie dobry znajomy z Warszawy, abym
polecił mu kogoś, kto by namalował portret z okazji jakiegoś jubileuszu
rodzinnego. Rozpoczął go malować artysta warszawski, ale zdecydowanie mu obraz się nie podobał. Portret wykonał Lech, potem następne, a
kosztowało to mniej niż stracona zaliczka u mistrza znad Wisły.
Był znany jako portrecista. Marzył o odrodzeniu sztuki portretu, jako
zanikającej dziedziny w
malarstwie. W takich sytuacjach żartował: Można policzyć na palcach artystów,
którzy potrafią namalować
palec.
Malował ludzi, wydobywając to, co w nich
najpiękniejsze, najlepsze.
Wykwintnie, a jednocześnie z ciepłem. Mnie osobiście bardziej podobają
się portrety wykonane na
papierze, z użyciem gęsiego pióra, akwareli, pasteli
bądź akrylu. Przyjaźnie z
artystami sprawiały, że czasami „ćwiczyli” na mnie.
Ze wszystkich posiadanych
podobizn własnych najbardziej cenię sobie portrecik
szkicowy, który mi wyko- Wiosna; Książka Siedem bajek o królewnach
12
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nał w 2008 roku właśnie Lech
i który czasami wykorzystuję
przy prezentacjach własnych.
Najpiękniejsze w Jego palecie były kobiety – zwiewne, lekkie i eleganckie, takie
księżniczki i królewny, postacie wyjęte wprost z baśni. Chętnie malował dzieci,
również bajkowo, bo kochał
też i baśnie – przecież sam je
Lech Abłażej z żoną Krystyną Bałachowicz
wymyślał!
Pamiętał o swym dzieciństwie, ciepło wspominał Nowogródek, dla
jednego z tamtejszych kościołów namalował kilkanaście obrazów. Przy
sztaludze rozmawialiśmy ze sobą o historii, wolności, na tematy „filozoficzne”. We wszystkim Lech miał umiar – w jedzeniu i piciu, ale bez
umiaru był oddany sprawie białoruskiej.
Lubił bywać w Polsce, gdzie miał wielu przyjaciół, a 2004 roku uzyskał
też obywatelstwo polskie. Był gościem w przedszkolu w Legionowie, w
którym prowadził zajęcia – do tej współpracy zaprosiła Go Elżbieta LePrzez to, że gęsi uratowały Rzym, rzymianie stali się jaroszami.
Dwa nieszczęścia zniewalają człowieka – samotność, albo niemożność
pozostania samemu.
Tam dobrze, gdzie nas nie ma. Może właśnie dlatego dobrze?
Myślicie, że jestem z gliny? Ja już dawno stałem się cegłą.
Najważniejsze w życiu zrozumieć, co w życiu jest najważniejsze.
wandowska, siostra Jacka Gołębiowskiego, nieodżałowanego organizatora
„plenenów z duszą” w Siedlcach.
Msza żałobna w Jego intencji odbyła się w białoruskim kościele katolickim św. Bartłomieja w Wilnie.
Na koniec raz jeszcze odwołam się do Jego myśli przy sztaludze, do
zachowania mimo wszystko optymizmu w życiu: Życie jest jak rzeźba
antyczna: można żałować utraconych części, można się zachwycać pozostałymi.
Romuald Mieczkowski
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SZCZĘŚCIE DO WYJĄTKOWYCH LUDZI I PROJEKTÓW
Małgorzata Kasner
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Litwa zajmuje w moim
zawodowym i prywatnym
życiu miejsce wyjątkowe.
Specjalizację lituanistyczną na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynałam w 1988
roku, czyli w momencie,
gdy na mapie Europy
wschodnim sąsiadem Polski był Związek Radziecki, Małgorzata Kasner w Bibliotece IP w Wilnie
a Litwa jedną z jego republik. Do dziś nie potrafię jasno wytłumaczyć, skąd
ten dość dziwny – by nie powiedzieć kuriozalny – wybór. Jednak to właśnie
te studia: polonistyczne i lituanistyczne, a także wizjonerstwo ówczesnej
prodziekan Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Elżbiety Smułkowej oraz
nieocenionego śp. Marka Karpia wprowadziły mnie w krąg idei Jerzego
Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. To one uformowały mnie jako
osobę, która miała w przyszłości służyć swojej ojczyźnie w inicjowaniu
i budowaniu relacji kulturalno-naukowych z niepodległą Litwą.
Podczas stypendium magisterskiego w marcu 1990 stałam się świadkiem ogłoszenia przez Republikę Litewską Aktu o Restytucji Niepodległości. Z wielką wiarą obserwowałam, a czasem dość
nieporadnie uczestniczyłam
w żmudnym procesie wychodzenia Litwy ze struktur
ZSRR, z uwagą śledziłam
zmiany społeczno-polityczno-narodowe, a ciągle doskonalona znajomość języka
– łącznika między mną a nowopowstającą Litwą – pomaZ Czesławem Miłoszem w ramach spotkania z gała mi wyjść z roli obserwacyklu „Litewsko-niemiecko-polskie rozmowy na tora i w pewnym sensie stać
temat przyszłości pamięci”,  październik 2000 się członkiem wspólnoty.
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Dokonało się to także
dzięki moim litewskim
i polskim Przyjaciołom,
za co im z całego serca
dziękuję. Z podziwem
patrzyłam na Litwinów:
na ich odwagę i determinację, romantyczne
umiłowanie wolności i
narodowej tradycji. Nie
przeczuwałam wówczas, że to, co tak dla
nas ważne: wspólnota
walki „o wolność naszą
i waszą” oraz poczucie
braterstwa, po kilku
latach po osiągnięciu
strategicznych celów
polityczno-obronnych Otwarcie wystawy „Solidarność 1980. 18 dni któzostaną odłożone ad re wstrząsnęły światem” w Sejmie RL, z udziałem
acta, zapomniane, i że marszałka Artūrasa Paulauskasa, 9 listopada 2000;
na tym miejscu wyro- Podczas koncertu zespołu „The Royal String Quartet”
śnie dzielący Polaków z cyklu „Koncerty letnie na dziedzińcu Muzeum Adai Litwinów mur nega- ma Mickiewicza w Wilnie”, obok dyrektor Instytutu,
z lewa – śp. ambasador Jerzy Bahr , 9 sierpnia 2001
tywnych stereotypów i
klisz. Nie przeczuwałam także, że jego „demontaż i dekonstrukcja” staną
się moim głównym życiowym posłaniem.
Po obronie doktoratu i wygranym konkursie na stanowisko dyrektora
Instytutu Polskiego w Wilnie, w czerwcu 2000 roku, rozpoczęłam wspaniałą i wyjątkową przygodę z dyplomacją. Lata pracy, które spędziłam
w Instytucie Polskim w Wilnie, dają się podzielić na dwa bardzo zróżnicowane okresy w relacjach polsko-litewskich. Najkrócej rzecz ujmując,
lata 2000-2005 to czas wspólnego osiągania celów geopolitycznych, a
2009-2015 – to okres ich redefiniowania, a czasem nawet swoistego „resetowania” (przede wszystkim przez stronę litewską). Obydwa te okresy
stanowiły czas ciągłego dorastania i dojrzewania do współpracy polsko-litewskiej w zmiennych uwarunkowaniach polityczno-społecznych. W wielu
wywiadach i wystąpieniach podkreślałam, że jestem szczęściarą. Jak ktoś
zaczyna swoje pierwsze kroki w dziedzinie dyplomacji od współorganizacji
litewsko-polsko-niemieckiego spotkania Noblistów (październik 2000), w
którym wzięli udział Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Günter Grass
oraz Tomas Venclova, to oprócz pracowitości i talentu, musi mieć wiele
15
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szczęścia. Miałam
wiele szczęścia
do wyjątkowych
ludzi i wspaniałych projektów,
które z nimi realizowałam. Byli
wśród nich ambasadorzy, z którymi
pracowałam: prof.
Eufemia TejchPolska – gościem honorowym XIX Międzynarodowego man, Jerzy Bahr,
Festiwalu Filmowego „Kino pavasaris”. Małgorzata Kasner Janusz Skolimowz dyrektor festiwalu Vidą Ramaškienė, marzec/kwiecień ski oraz Jarosław
2014; Otwarcie wystawy „Pamięć Powstania Styczniowego Czubiński; pełni
w cyklach prac Artura Grottgera „Polonia“ i „Lituania“ z pomysłów i pozyudziałem premiera Algirdasa Butkevičiusa, 25 stycznia 2013 tywnej energii moi
koledzy z Instytutu Polskiego, Ambasady RP w Wilnie, Konsulatu oraz
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. Nie mogę także nie wspomnieć
o moich poprzednikach: Wojciechu Wróblewskim, Ryszardzie Badoniu,
Mariuszu Gasztole. Nasze wysiłki w celu zbudowania ścisłej sieci współpracy na różnych poziomach relacji polsko-litewskich miały jeden wspólny
cel: sukces promocji Polski na Litwie.
Kiedy spoglądam wstecz na lata 2000-2005 oraz 2009-2015, to mimo
trudności i niesprzyjającej politycznej atmosfery (szczególnie w tym
drugim okresie), oceniam ten czas pozytywnie. Przeniesienie siedziby
Instytutu Polskiego w 2001 roku z mało atrakcyjnej lokalizacji na Wileńską
Starówkę, wspaniali goście uczestniczący w naszych projektach – przywódcy naszych państw, najważniejsi urzędnicy państwowi, ludzie sztuki i nauki,
wybitni przedstawiciele
polsko-litewskiego życia
społecznego; umocnienie
pozycji Instytutu Polskiego na mapie instytucji kulturalnych Litwy, w
tym także innych instytutów kultury w Wilnie. To
także początek i rozwój
flagowych projektów Instytutu Polskiego w Wilnie: Tygodnia Filmu Pol- Polskie jabłka są najlepsze. Po koncercie Agi Zaskiego, który przerodził rayan – na wileńskiej ulicy, 12 sierpnia 2014
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się w Festiwal Filmu
Polskiego; stała i znacząca obecność na
festiwalach muzycznych, teatralnych,
filmowych; niezapomniane wystawy,
koncerty, spektakle;
wspieranie wydawania polskiej literatury
i wieloletnia obecność na Międzynarodowych Targach Konferencja prasowa poświęcona kolejnemu XIV TyKsiążki w Wilnie, godniowi Filmu Polskiego, 8 października 2014
inspirowanie publikacji na temat Polski – tak współczesnej, jak i dziejów polsko-litewskich; promocja języka polskiego, a także współpraca ze
szkołami i uniwersytetami etc. Każdy rok to średnio około stu projektów
Instytutu Polskiego realizowanych na Litwie. Oczywiście, najczęściej
byliśmy obecni w Wilnie oraz w Kownie, ale nie sposób nie wspomnieć
o naszych partnerskich instytucjach z całej Litwy: sieci bibliotek okręgowych i miejskich, szkół, centrów kultury, lokalnych mediów. Żałuję, że
nie mogłam dostatecznie często bywać u naszych partnerów. I to nie tylko
w celach promocyjnych, ale przede wszystkim dlatego, że Polska na tzw.
litewskiej prowincji ma zupełnie inny wymiar. Ludzie, którzy angażują się
we współpracę z nami, to często zapaleńcy, osoby z pasją. Wspieranie ich
to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim wielka radość z obcowania
i przyjemność dzielenia się Polską.
Instytut Polski w Wilnie zmienia się, tak jak zmieniają się warunki wokół
nas i społeczeństwo, z którym współpracujemy. Od projektów o małej skali
dla niewielkiej i starannie dobranej grupy odbiorców, bez istotnej oprawy
medialnej, przeszliśmy do projektów ogólnolitewskich, otwartych zarówno na tych, którzy już coś wiedzą o Polsce, jak i tych, którzy mają okazję
dzięki naszej działalności ją poznać. W pewnym sensie weszliśmy do sfery
konkurencji „ogólnodostępnych produktów kulturalnych”, w której toczy
się bezwzględna walka o „odbiorcę-klienta”. To oczywiście motywuje do
coraz lepszej pracy na poziomie informacyjnym: w internecie, mediach
społecznościowych, prasie i telewizji. Jednak nie tylko po to, by ktoś kupił
bilet na koncert, spektakl czy polską książkę, ale by nasze działania budowały i wzmacniały markę „POLSKA”, która sama w sobie jest ciekawa
i intrygująca, otwarta i przyjacielska – tak dla odbiorcy litewskiego, jak
i przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie. Do tego potrzebna jest
codzienna praca, którą na co dzień Instytut Polski realizował i realizuje.
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Urzędy państwowe, instytucje kulturalne i edukacyjne,
wspólnoty religijne,
media – nie sposób
wymienić wszystkich, którym chciałabym podziękować
za podejmowanie
działań na rzecz
Międzynarodowe zawody sportowe Shindokai-Kan Ka- współpracy polskorate o Puchar IP w Wilnie, 18 kwietnia 2015
-litewskiej, żeby kogoś z moich litewskich Przyjaciół – tak Litwinów, jak i Polaków – nie
pominąć. Empatia i szacunek – to główne składowe porozumienia między
ludźmi, między narodami, między państwami. W Instytucie oraz w kręgu
współpracujących z nami instytucji nigdy tych wartości nie brakowało.
Chcę wierzyć, że dzięki nim w niedalekiej przyszłości wspólnota polsko-litewskich dokonań i współdziałania będzie silniejsza i ważniejsza niż
populizm i partykularyzm.
O tym, co i jak robiliśmy przez ponad jedenaście „moich” lat w Instytucie Polskim w Wilnie, mogłabym opowiadać bardzo długo, opierając
się na konkretnych przykładach, wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy.
Oczywiście że nie każde nasze działanie kończyło się sukcesem i nie
wszystkie projekty przyciągały dostateczną uwagę społeczeństwa litewskiego. Rozczarowania? Owszem, zdarzały się, ale to przecież normalne,
kiedy stawiasz sobie i partnerom wysokie wymagania. Ostateczny bilans
w mojej wieloletniej drodze ku porozumieniu polsko-litewskiemu jest
jednak pozytywny. Pozwala mi nieustająco wierzyć w coś tak niepopularnego i niepolitycznego jak „DIALOG”.
Instytut Polski w
Wilnie od pierwszych dni mojej
pracy na Litwie był
właśnie przestrzenią dialogu: bardzo
mi zależało by każdy, bez względu na
narodowość, język,
wyznanie, czuł się
u nas dobrze – „u Otwarcie wystawy malarstwa z Krakowa „Zawsze Młosiebie”, by w takiej da! Polska sztuka około 1900”, 29 października 2015
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atmosferze chciał wspólnie ze mną podejmować trud zmiany własnego
myślenia i stereotypów.
Wierzę w moich młodych polskich i litewskich przyjaciół z Litwy.
Wiem, że mamy sobie bardzo wiele do zaoferowania, ale musimy to robić szczerze, w imię dobrego sąsiedztwa, które nie jest przecież pustym
sloganem. Rola Instytutu Polskiego w Wilnie powinna być w tej kwestii
niezmienna i łączyć – Polaków i Litwinów: konkretne osoby, instytucje,
miejsca – silnymi więzami zaufania. W ten sposób stworzymy wspólnotę
ponadjednostkowych celów, które nie tylko wpłyną na rozwiązanie problemów polsko-litewskich, ale też wzmocnią stabilność i bezpieczeństwo
w naszej części Europy.
Małgorzata Kasner
Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000-2005
oraz 2009-2015

W NAJBLIŻSZYCH
NUMERACH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rok Henryka Sienkiewicza ma łamach „Znad Wilii”
Wspomnienia z okazji 20-lecia Instytutu Polskiego w Wilnie
Dylematy Europy Środkowo-Wschodniej
Znad Dniepru – Życie codzienne w Kijowie i na Ukrainie
Arcybiskup Metropolita Wileński Romuald Jabłrzykowski
Michał Kryspin Pawlikowski wobec spraw litewskich
Z Ziemi Utraconej – na Ziemie Odzyskane
Rodowody – Przodkowie Stanisława Moniuszki
Zapomniani artyści z Prus Wschodnich
Bibliografia dwutygodnika „Znad Wilii” – 1989-1991
Adi Rosner – „Biały Armstrong” w krainie gułagów
Vilniana wierszem, nowe przekłady
Konkurs „Polacy wielu Kultur”
Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku
(alfabetyczny cykl w odcinkach
• Litwa – Polska – informacje z zakresu spraw międzysąsiedzkich
• Pasje – Z zapiśnika działań twórczych
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ZNAD DNIEPRU
BLASKI I CIENIE DNIA POWSZEDNIEGO UKRAINY
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Choć w internetowym głosowaniu na patrona portu lotniczego Kijów-Borispol wygrał hetman Iwan Mazepa (Igor Sikorski i Kazimierz
Malewicz uplasowali się tuż za nim), to na razie będzie się on nazywał
jak i wcześniej.
Mieszkańców stolicy ucieszyła wiadomość o miejscu następnej edycji
„Eurowizji”. Konkurs ten, jak i w 2005, odbędzie się 9-13 maja 2017
roku w Kijowie – w Międzynarodowym Centrum Wystawowym, które
jest w stanie pomieścić 11 tys. osób. Stolica Ukrainy wygrała z Odessą i
Dnieprem (dawny Dniepropietrowsk), gdyż posiada dobrą bazę hotelową
i infrastrukturalną, ładną architekturę, zielone rewiry, bogatą historię i
świetną ofertę nocnego życia. „Eurowizję” – przypomnę – dla Ukrainy
wygrała pochodząca z Krymu Dżamala, utworem pt. 1944, o deportacji
Tatarów krymskich.
Mer Kijowa Witalij Kliczko natomiast przekazał policji 100 rowerów
z osprzętem produkcji niemieckiej. Podobne, jakościowe rowery są na
służbie policji w Turcji – poinformował.
Kiedy na obrzeżach Kijowa młody chłopak naprawiał mi w warsztacie
wózek dziecięcy, pochwalił się, że ma za sobą sportową karierę wioślarza,
startował w olimpiadzie dla młodzieży. A ponieważ był to czas Olimpiady
w Rio, zapytałem go, czy nie chciałby tam być. „Mam 25 lat, już jestem
za stary – odpowiedział Rusłan. – Owszem, proponowano mi wyjazd w
charakterze masażysty, ale nie stać mnie na takie koszty, bo gratis mógłbym dostać jedynie bilet”.
Powyższe wieści, takie zwykłe rozmowy ludzkie, zaświadczają o
normalnym życiu. Tymczasem 5 lipca oddziałom ukraińskim w wyniku
kontruderzenia udało się „odbić” 4 km terytorium w obwodzie doniec-
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kim, nieopodal Debalcewa. Mogły zająć również
miasto, które leży w odległości 7 km, ale takiej
potrzeby nie wyraziło
dowództwo – relacjonowała dziennikarka A.
Stanko. Ceną kontrataku
było 11 rannych i dwóch
zabitych. Według słów
dowódcy 1 batalionu 54 Cieżarówka z żołnierzami w centrum Kijowa
brygady, „bojownicy DNR” nie oczekiwali ataku, a na odzyskanym terytorium znaleziono dokumenty dwóch rosyjskich lejtnantów (poruczników).
Ciągle giną żołnierze na wschodzie w ATO. Portale mówią też o obywatelach Ukrainy innych narodowości, którzy oddali swe życie w walce.
Jednym z nich jest Aleksander Boruszewski, mieszkaniec miejscowości
Cudnowo w obwodzie żytomierskim. Miał pseudonim „Polak” i został
ciężko ranny w okolicach Werchniotoreckiego. Służył w wojsku 10 lat,
ostatnio w 58. Sumskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Zginął 1 lipca.
Wielka dusza, wielki patriota, który dla dobra Ojczyzny zostawił maleńkie
dziecko z żoną i poszedł na wojnę – powiedział podczas pogrzebu Piotr
Jarygin, dyrektor administracji lokalnej, skąd pochodził. W miejscowym
kościele franciszkańskim odbyła się msza żałobna.
Do wojny ludzie w Kijowie są przyzwyczajeni, wyzwala ona działania
charytatywne, czasem powołują się na nią w sytuacjach zgoła nietypowych.
Oto w parku, do którego chodzę z dziećmi, mężczyzna czyści fontannę, przy
tym się żali: „Cały ten park został zbudowany za pieniądze mieszkańców
z okolicznych domów. Miasto nie dało ni kopiejki. Społecznie to robię,
bo dzieci sypią do wody piasek, szkoda by było, gdyby zabrakło dla nich
fontanny”. Gdy odchodzi, mój synek chwyta razem za wiadro. „O, na takich
to Ukraińcach trzyma się ten kraj – mężczyzna wyraźnie się rozchmurza.
– Gdyby nie wolontariusze ma Wschodzie, dawno nic byśmy nie mieli!”
Czynnik społeczny jest tu bardzo ważny. W trosce o dzieci nierzadko
zdarzają się przypadki np. samowolnego malowania pasów na przejściach
w pobliżu szkół i przedszkoli…
Wyzwanie nielegalnym kioskom
rzucił mer Witalij Kliczko, które zwane są tutaj MAF-ami (w skrócie i
ironicznie, jako „małe formy architektury”). Są to zwykle budy, jakieś dziwne zadaszenia. Przypomina to „walkę z wiatrakami”, ponieważ na miejscu
usuniętych powstają nowe. Wystarczy znaleźć miejsce przy ruchliwej ulicy,
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by sprzedawać owoce i
warzywa, cokolwiek bądź.
„Mafy” to też
p r z y c z e p y,
zakotwiczone najczęściej
przy stacjach
metra – w
4-milionowym mieście przecież wszystko się sprzeda. Szpecą je też nielegalne reklamy, a są to miliony billboardów, plakatów, ogłoszeń.
Kliczko przez lato odremontował jednak niemało ulic, np. od lat nieodnawiany prospekt Pieremogi. Na „Starówce” układa się nowe chodniki,
dostosowuje je do „światowych standardów”, maluje ściany, kładzie asfalt.
Jest to jednak „kropla deszczu na pustyni”, zaś doceniając wkład mera,
wszystkich nurtuje pytanie: kto za to zapłaci? Mój znajomy Artiom jest
sceptykiem i twierdzi, iż za Juszczenki i Janukowicza to już robiono –
prawda, bardzo wybiórczo. „Mnie jako rowerzyście niezbyt się podoba, że
Kliczko, który 20 lat żył zagranicą, w ramach takich remontów zapomina
o dróżkach rowerowych. Przecież to też standardy...” – mówi. I jak to
zwykle, rozmowę sprowadza na tory korupcji.
Mimo pesymizmu mojego znajomego, na remont dróg wydzielono
rekordową sumę – 1,1mld hrywien, do końca roku ma być odremontowanych 200 km, a to stanowi 14 proc. wszystkich ulic w Kijowie.
Drogowcy pracują 24 godziny na dobę, przy współpracy z firmami
niemieckimi zakończona ma być budowa Mostu Podolsko-Woskresieńskiego na Dnieprze.
„Namacalna” współpraca z Polską
Minister Witold Waszczykowski nominował nowych ambasadorów RP
w Rosji i na Ukrainie. Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym
RP w Kijowie został Jan Piekło. Od 2003 roku dyrektor Instytutu Mosty
Na Wschód w Krasiczynie, również dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z siedzibą w Warszawie i Kijowie. Absolwent
filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez wiele lat pracował
jako dziennikarz, a także koordynator projektów edukacyjnych, był długoletnim komentatorem ds. wschodnich mediów polskich i ukraińskich.
Budową dróg od września zajął się Sławomir Nowak – podał ukraiński
portal apostrophe.com.ua. Zdaniem ministra Infrastruktury Władimira Omeliana, nowy szef Państwowej Agencji jest osobą, która w swojej zawodowej
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przeszłości nie była
skorumpowana. To
na Ukrainie podsytawowy argument!
Inne ważne stanowisko otrzymał
Wojciech Bałczun,
dyrektor w latach
2008-2013 PKP Cargo, który wygrał
konkurs na stanowisko prezesa Kolei Ukraińskich – „Ukrzaliznicy”, największej spółki krajowej, zatrudniającej 700 tys. ludzi.
Zaczyna się też „namacalna współpraca” pomiędzy resortami obronny Polski i Ukrainy. W lipcu Polskie Radio podało, iż ukraińska firma
„Artem” dostarczy 40 pocisków rakietowych powietrze-powietrze dla
polskich myśliwców MiG-29. Ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo
„Spets Techno Export” jest jedynym poza Rosją producentem rakiet tego
typu. Pociski mają być dostarczone do końca listopada do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Kooperacja „WB Electronics” również podpisała w ub. roku porozumienie w zakresie współpracy
przy budowie bezzałogowców z zakładem lotniczym Antonow. Według
Juliusza Sabata, dziennikarza i publicysty portalu defence24.pl, Jest to
interesujący przykład, zarówno w zakresie współpracy obronnej między
Polską i Ukrainą, ale również kooperacji firmy WB Electronics z firmami
i odbiorcami ze Wschodu. Po raz pierwszy możemy zaobserwować działanie odwrotne, gdy za pośrednictwem tej firmy polskim siłom zbrojnym
oferowany jest produkt ukraiński.
W połowie sierpnia w ukraińskiej stolicy zaczęły kursować polskie
tramwaje firmy „Pesa”. Ciche, klimatyzowane niskopodłogowce są wyposażone w Wi-Fi, gniazdka elektryczne i monitory, dostosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Mer miasta, z dala od kamer, pojechał
jednym z nich, rozmawiając z pasażerami.
Mgła nad Kijowem
Ukraińskie media żartują, że walka z korupcją wygląda jak program
Rybałka na kanale Discovery: Złapali – pokazali – puścili. Na granicy ze
Słowacją w czerwcu zarekwirowano pociąg z przemytem papierosów. Nieduża lokomotywa z 16 wagonami woziła ładunki przez 700-metrowy tunel
na peryferiach Użhorodu, w 220 metrach od granicy. Tunel kończył się
między dwoma słowackimi miejscowościami. Kontrabandą zajmował się
generał ukraińskiej armii ze swoim krewnym, pułkownikiem SBU z Zakar23
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pacia. Komentarz ministra finansów Słowacji:
Zarekwirowano 13 100
opakowań papierosów,
na sumę 350 tys. euro.
Jeśli wziąć pod uwagę,
iż taki pociąg kursował
2-3 razy w tygodniu,
ogólne straty państwa
(słowackiego – MM) w
ciągu roku mogły wynieść 50 mln euro.
Na porządku dziennym bywa też rozbój. W lipcu w Kijowie został porwany kierownik
departamentu dostaw energii „Ukrzaliznicy” Walerij Liudmirskij. A później wyleciał w powietrze samochód ze znanym dziennikarzem Pawłem
Szeremietem. Wybuch miał miejsce o poranku w centrum Kijowa, na
ulicy, przy której m.in. mieści się ambasada RFN, konsulat polski i czeski,
inne instytucje. Podejrzewa się motywy polityczne, jedna z wersji głosi,
iż w zamachu miała zginąć jego żona Alena Prituła, która jest dyrektorem
„Ukraińskiej Prawdy” – gazety, w której pracował. Pochodzący z Białorusi
dziennikarz udzielał się też w radiu „Wiesti”, ostatnie pięć lat mieszkał
na Ukrainie.
Latem natomiast nad Kijowem zawisła mgła, a władze podały, iż
wszystkie normy zanieczyszczenia powietrza zostały przewyższone, np.
wartość dioksydu azotu przekraczała normę 2,75-3,25 razy, a folmaldehidu – o 1,3. Widzialność wynosiła 4 km, na lotnisku w Żulianach – do 5.
Tradycyjnie o tej porze roku daje o sobie znać Czernobyl. 15-17 lipca
palił się tzw. Rudy Las. Pożar monitorowały cztery stacje. Stacja Janiw
znajduje się w 10 km od elektrowni, w odległości 30 km do najbliższej zamieszkałej osady – wsi Ditiaki, od strony Kijowa. W lakonicznym komunikacie władze stwierdziły, że radiacja
promieniowania
gamma ponoć się
nie zmieniła. Ale
już radioaktywne
zabrudzenie powietrza zwiększyło się
w 40 razy. Miejsca,
gdzie wystąpił pożar, charakteryzują
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się wysoką radioaktywnością. Nie zważając na jej zwiększenie się, nie
zaobserwowano niebezpieczeństwa dla ludności...
Trochę więcej można było się dowiedzieć z międzynarodowych masmediów. Na litewskim portalu 15min.lt zawarta była bardziej „detaliczna
informacja”, z podaniem liczby strażaków, ilości sprzętu, obszaru pożaru
(15 ha). O tym, iż policja w Kijowie zajęła się badaniem tej sprawy.
Do tego dołożyć trzeba zwykłą chciwość, chęć wzbogacenia się każdym
kosztem – pod Czernobylem demontowany jest unikalny radziecki metalowy radar – stacja radiolokacyjna – poinformował portal „Depo.Киев”.
Według aktywisty i „przewodnika czernobylskiego” Dmitrija Naumenki,
metal tu jest piłowany (i wywożony) prawie w przemysłowych ilościach.
Robotnicy, którzy ponoć mają jakieś pozwolenia, zabrali się za demontaż radaru „Duga 1” – dawnej radiolokacyjnej stacji systemu wczesnego
ostrzegania. Radar miał przechwytywać balistyczne pociski międzykontynentalne. W ZSRR tylko trzy takie systemy powstały, projekt pochłonął
600 mln rubli. Na Zachodzie z takich unikalnych budowli czerpie się zyski
do budżetu państwa, jako ciekawostki turystycznej – konkluduje portal.

7 lipca prospekt Moskiewski w
Kijowie został przemianowany na
prospekt Stepana Bandery. Ogółem
tego dnia zmieniono pięć nazw ulic,
zaułku i prospektu. Odnotuję, że ulicę
Baumana w centrum przemianowano
na ul. Janusza Korczaka. Wszystkie
propozycje „przeszły” konsultacje na
portalu „Kiewrady”, zatwierdzone
zostały przez komisje, a odpowiednie
nazwy mają uszanować pamięć ważnych działaczy ukraińskiego narodu.
W Czernihowie w trzygwiazdkowym
hotelu w tym czasie obserwowałem
podczas śniadania, jak młody mężczyzna paradował w koszulce z profilem
Bandery, choć w swym towarzystwie
rozmawiał …po rosyjsku.
Ale można było spotkać i krytyczne
głosy, szczególnie w wypowiedziach
internetowych. Decyzja o przemiano-
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Niejednoznaczni „bohaterowie”.
Emocje wokół pomnika Szczorsa

Prawie każde miasto i miejscowość
upamiętnia postać Stepana Bandery
25
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waniu prospektu w Kijowie to nie żart, a idiotyzm – czytam. – Ludzie, którzy
głosowali „za”, najwyraźniej nie rozumieją polsko-ukraińskiego konfliktu,
nie przeczuwają rozwoju szczytu NATO. To przecież regionalni politycy...
Autorka wpisu zastanawia się, komu na Ukrainie z tego powodu będzie
lepiej, bo rosyjska propaganda nazwie Ukraińców nazistami (potocznie
nacyki), a Polacy jeszcze bardziej się obrażą – i słusznie.
8 lipca Petro Poroszenko złożył kwiaty i pokłonił się przed Pomnikiem
Ofiar Rzezi Wołyńskiej na Żoliborzu w Warszawie. Ukraina oczekuje
polskiego poparcia, deklaracji, że drzwi do NATO będą jej otwarte. Po
trzech dniach w sieci pojawił się filmik, w którym młodzi Ukraińcy zwracają się do Polaków ze słowami: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Również Nadija Sawczenko dziękowała Polakom za pomoc w uwolnieniu
jej z rosyjskiej niewoli, której w Lublinie przyznano nagrodę Orła Jana
Karskiego za hart ducha w walce o ludzką godność i honor, niejednokrotnie
apelowała o budowanie przyjaznych relacji.
Pozostanę jeszcze przy zadośćuczynieniu w przywracaniu poprzez
nazwy prawdy historycznej. 14 lipca nazwa miasta Kirowograd została
zmieniona na Kropiwnicki. A w Kijowie debaty trwają wokół pomnika
Mikoły Szczorsa. Już kilka razy zawisły „czarne chmury” nad tym jednym
ponoć z najładniejszych pomników „konnych” świata.
Pomnik bolszewickiego generała żądano rozebrać 30 czerwca, w dniu
urodzin generała-chorążego UPA Romana Szuchewycza. W komunikacie
OUN napisano: Ten czerwony dowódca aktywnie walczył z UNR, dlatego
w ramach prawa o dekomunizacji musi być zdemontowany. Ale kijowska
okupacyjna władza, z Kliczką na czele, nie śpieszy z demontażem swego
idola. Dlatego zrobimy to my i potrzebne jest nam wsparcie, aby ustanowić
historyczną sprawiedliwość.
Pisarz Andrej Bondar’ na facebooku przypomniał, iż były prezydent
Ukrainy Leonid Krawczuk twierdził, iż za młodu pozował rzeźbiarzowi do
pomnika: Stwierdziłeś, to idź i ratuj (pomnik). Dlaczego „machrowy antysowietczyk” Oleksandr Rojtburd (awangardowy artysta ukraiński) idzie i
ratuje, a Leonid
Krawczuk nie?
Rozumiem, iż
„kichać mu się
chciało” na jakiekolwiek ideologie, prócz
władzy i pieniędzy. Ale gdzie
zmysł piękności
Na Ukrainie coraz więcej pojawia się cokołów bez pomników i jej wyjątkowo-
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ści? Przecież pozowałeś. To raczej twój pomnik i również ciebie
nie za długo zniszczą
nacjonaliści. Ironiczna
jest także konkluzja, że
Szczorsa na koniu warto uratować chociażby
z powodu konia. Konie – to słabe miejsce
współczesnych ukra- Pomnik Mykoły Szczorsa, schowany za rusztowaniami
i przykryty barwami narodowymi, czeka na swój wyrok
ińskich rzeźbiarzy.
Przy pomniku stały patrole policji i siły narodowej gwardii. Ostatnie
„pogróżki” demontażu były 24 sierpnia, w Dniu Niepodległości Ukrainy.
Oświadczył o tym przywódca OUN Nikołaj Kochanowski. Kliczko prosił
o wstrzemięźliwość, z zapewnieniem, iż do początku listopada pomnik
zostanie przeniesiony do powstającego parku socjalistycznych rzeźb w
Kijowie. Kochanowski proponuje spotkać się pod pomnikiem na święto
Pokrowy (14 października), jeśli go nie „zdejmą” do tego czasu. A monument ustanowiono 30 kwietnia 1954 roku. Chichotem historii jest również
to, iż generał dziś stoi na skrzyżowaniu ulic Szewczenki i Petlury (przeciw
któremu z polskimi sprzymierzeńcami Szczors walczył!), szczelnie „ukryty” rusztowaniami i przykryty niebiesko-żółtymi barwami narodowymi.
Do przyjacielskich gestów wobec Polski należy odnieść petycje, jeszcze
z maja, by zmienić nazwę ulicy Twerskiej na ul. Lecha Kaczyńskiego,
gdyż to jak uważa Wiaczesław Budenko-Kuberski, współprzewodniczący
Międzypaństwowego Projektu „Ukraina – Polska”, prezydent Międzynarodowej Misji Dyplomatycznej „Europejska Ukraina”, będzie sprzyjało
rozwojowi przyjacielskiego dialogu między dwoma bratnimi narodami.
Ulice L. Kaczyńskiego są już w Odessie, Żytomierzu, Chmielnickim, Mukaczewie, ale kijowski apel zebrał tylko 559 głosów z niezbędnych 10 tysięcy.
Pełna prawda najlepszą drogą do pojednania

22 lipca polski Sejm i Senat przegłosowały uchwałę, iż 11 lipca będzie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w latach 1943-1945.
Działania niemieckich i sowieckich okupantów stwarzały sprzyjające
warunki do budzenia się nienawiści na tle narodowościowym i religijnym,
a podejmowane próby osiągnięcia porozumienia przez przedstawicieli
Polskiego Państwa Podziemnego z ukraińskimi organizacjami nie przyniosły rezultatu – czytamy w dokumencie.
27
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Podkreślono też, że ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez
ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty
upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą
historyczną ludobójstwem. W uchwale oddano hołd wszystkim obywatelom
II Rzeczypospolitej Polskiej, bestialsko zamordowanym przez ukraińskich
nacjonalistów. Wyrażono również najwyższe uznanie dla żołnierzy Armii
Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli
heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.
Ponadto, jak czytamy w uchwale, Sejm wyraża szacunek i wdzięczność Ukraińcom, którzy narażając własne życie, ratowali Polaków, oraz
apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych
osób odznaczeniami państwowymi. I dalej: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przypomina również postawę znacznej części ludności ukraińskiej, która
odmawiała udziału w napadach na Polaków.
W dokumencie wyrażono też solidarność z Ukrainą, walczącą z zewnętrzną agresją o zachowanie integralności terytorialnej. Niejednoznacznie stwierdzono, że jedynie pełna prawda o historii jest najlepszą
drogą do pojednania oraz wzajemnego wybaczenia.
W uchwale w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa, dokonanego
przez nacjonalistów, zwrócono uwagę na szczególnie trudne doświadczenia ziem dawnych wschodnich województw Polski, ponieważ na tych
terenach ścierały się dwa największe totalitaryzmy XX wieku: III Rzesza
Niemiecka i komunistyczny Związek Sowiecki. Jak napisali posłowie, w
wyniku popełnionego w latach 1943-1945 ludobójstwa zamordowanych
zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, głównie
chłopów. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż
nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. W dokumencie
czytamy, że oprócz Polaków zamordowani zostali także Żydzi, Ormianie,
Czesi, przedstawiciele innych mniejszości narodowych oraz Ukraińcy,
którzy stanęli po stronie ofiar.
Uchwała ta została odebrana w Kijowie nieprzychylnie. Parlament

28

Maciej Mieczkowski

©Maciej Mieczkowski

Ukrainy potępił
ten dokument Senatu i Sejmu RP,
uznając, że określenie jej mianem
ludobójstwa jest
„upolitycznianiem
historii” i przekreśla osiągnięcia
wieloletniego i
obustronnego dialogu historycznego. Odmiennego zdania był minister
spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w czasie wrześniowej wizyty w Kijowie, a mianowicie, że przyjęta uchwała może właśnie otworzyć
proces pojednania z Ukrainą i zdjąć tę kwestię z agendy politycznej.
Mnie trudno komentować decyzję Sejmu, tylko jako Polak mogę powiedzieć, że ja się w niej nie odnajduję. Bo akurat moich przodków uratowali
Ukraińcy przed śmiercią w 1939 roku i przed deportacją w 1940 roku.
A jako historyk wiem, że historia się składa z mnóstwa indywidualnych
historii i politycznymi decyzjami historii nie napiszemy – stwierdził
kończący swą kadencję ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Jan
Tombiński dla portalu Wschodnik.pl po uroczystym otwarciu projektu
pomocy technicznej UE „Twinning” 29 lipca w Kijowie, w ramach
którego UE przeznaczyła 1,6 mln EUR na harmonizację i wdrożenie
przepisów lotniczych Ukrainy w zakresie certyfikacji lotnisk i realizacji
lotów zgodnie z europejskimi normami.
Wzajemny szacunek dla świąt narodowych

Podczas Dnia Wojska Polskiego w Polsce gościła grupa chorążych Sił
Zbrojnych Ukrainy. Natomiast przedstawiciele WP byli obecni na paradzie
na Majdanie Niezależności z okazji święta Niepodległości Ukrainy. Obok
Petro Poroszenki w miejscu honorowym był prezydent Andrzej Duda.
W przeddzień święta w Kijowie na terytorium bazy wojskowej 3066
otwarto Memoriał ku czci poległych 108 gwardzistów w misji ATO. W
stołecznym skansenie Pirogowo wykonano olbrzymią flagę Ukrainy z
kwiatów, która miała pretendować do Księgi Rekordów Guinessa, jako
największa w świecie.
Maciej Mieczkowski
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CZY MICKIEWICZ PRZEBYWAŁ W ZIELENOGRADSKU?
Mieczysław Jackiewicz
W dniu 8 sierpnia 2015 roku w
Zielenogradsku (dawniej Cranz) uroczyście odsłonięto pomnik Adama
Mickiewicza dłuta kaliningradzkiego
rzeźbiarza Walerija Kowalowa. W uroczystości wzięli m.in. udział oficjalni
goście: p.o. ministra kultury obwodu
kaliningradzkiego Swietłana Kondratiewa, attache ds. kultury Konsulatu
RP w Kaliningradzie Ryszard Sosiński,
przedstawiciel Białorusi Witalij Gorbatienko. Popiersie w granicie polskiego
wieszcza ustawiono w miejskim parku, jak poinformował burmistrz miasta
Gieorgij Popszoj, w przyszłej Alei Literatów i właśnie otwiera ją pomnik
Adama Mickiewicza. W historii Rosji jest to trzeci monument mu poświęcony.
Bardzo długo Rosja nie decydowała się uhonorować pamięć polskiego
wieszcza. Dopiero 21 lipca 1956 roku odsłonięto na ścianie domu przy
Zaułku Gliniszczewskim w Moskwie wypukłą płaskorzeźbę (gorelief) dłuta
Michaiła Milbergera (1922-1997), urodzonego w Warszawie. Dom ten w
latach 20-30. XIX wieku był własnością Ławrentia Obera, który w połowie
lat 20. wydzierżawił go kupcowi Iwanowi Koppowi. Ten zaś w budynku tym
utworzył hotel pod nazwą „Siewier”, później przemianowany na „Anglia”.
W hotelu tym w latach 1828-1832 od czasu do czasu mieszkał Aleksander

Upamiętnienie „dwóch wielkich poetów słowiańskich” – Mickiewicza i Puszkina w Moskwie (1956); Tablica pamiątkowa i późniejsze popiersie wieszcza (1998) w Petersburgu
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Puszkin i tam napisał kilka swoich
utworów. 29 marca
1829 roku w tym
hotelu ostatni raz
spotkał się on z
Mickiewiczem i na
pamiątkę tego spotkania władze Moskwy postanowiły
uhonorować dwóch
poetów. Autor płaskorzeźby umieścił na niej postacie Puszkina i Mickiewicza, rozmawiających
ze sobą i niżej fragmenty ich wierszy. Budynek z płaskorzeźbą, przedstawiającą obu poetów, znajduje się w odległości 5 minut drogi piechotą od
stacji metra „Czechowskaja”, „Puszkinskaja” i „Twierskaja”.
Drugi pomnik-popiersie Adama Mickiewicza odsłonięto 14 grudnia
1998 roku w Petersburgu przed budynkiem szkoły przy Zaułku Grafskim,
który łączy ulice Nabierieżnaja Fontanki i Władimirskij Prospekt. W szkole
tej w latach 90. XX wieku odbywały się lekcje języka polskiego. Autorem pomnika jest Grigorij Jastrebieniecki (1923). Na cokole monumentu
inskrypcja w języku polskim od przodu: Adam Mickiewicz (1798-1855),
z boku u góry – My z niego wszyscy, niżej: Wielkiemu polskiemu poecie
w dwusetną rocznicę urodzin. Rodacy.
Pomnik wieszcza polskiego w Zielenogradsku wzniesiono z inicjatywy
Natalii Szumiłowej, bibliotekarki z miejskiej biblioteki i krajoznawczyni,
na pamiątkę pobytu Mickiewicza w Cranzu. Jak podała prasa kaliningradzka, Szumiłowa odnalazła w miejskim archiwum dokument, stwierdzający,
iż w październiku 1824 roku, w drodze na zesłanie, jadąc do Petersburga,
Mickiewicz odwiedził ówczesne uzdrowisko Cranz. I tutaj są pewne wątpliwości: czy rzeczywiście nasz poeta w końcu października tu przebywał?
Zbigniew Sudolski, autor monumentalnej pracy pt. Mickiewicz. Opowieść
biograficzna pisze: Pierwsze tygodnie roku szkolnego 1823/1824 pokrywa znowu mgła niejasności. Brak danych pozwalających na precyzyjne
określenie, czy Mickiewicz jest wówczas w Kownie, czy też nad morzem w
Połądze lub w Krantz, czy w Wilnie. To zamieszanie wprowadzają znowu
niepewne relacje Odyńca, który przypomniał sobie „jak przez sen”, że
poeta bawił wówczas u wód nadmorskich z panią Kowalską i z jej siostrzenicą Józefą Steiningerówną, kiedy go doszła wiadomość o aresztowaniu
Czeczota. Bawił tam incognito, bez pozwolenia, dlatego miał przyśpieszyć
swój powrót do Kowna.
W kapitalnym dziele o Mickiewiczu pt. Mickiewicz. Encyklopedia Ja31
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rosław Marek Rymkiewicz pisze: Odyniec twierdził, że
nie zapamiętał „z
pewnością szczegółów aresztowania
Mickiewicza”, ponieważ sam został
aresztowany (wraz
z Janem Czeczotem)
nieco wcześniej.
Przypomniał sobie jednak „jak przez sen”, że Mickiewicz, gdy aresztowano
Czeczota, spędzał właśnie z Karoliną Kowalską wakacje nad morzem (w Krantz
lub w Połądze). W artykule Połąga wspomniany Jarosław Marek Rymkiewicz
pisze: W czasach Mickiewicza Połąga była małą wioską rybacką. (…) Najlepiej
udokumentowany jest pobyt Mickiewicza w Połądze w roku 1824, czyli już
po wyjściu z więzienia. Poświadcza go list do Franciszka Malewskiego, w
którym (prawdopodobnie 14/26 lipca) poeta pisał: „Do Połągi jadę! […] Będę
miał dobrego kompana i koszt niewielki”. O pobycie Mickiewicza w Cranzu
(Krantzu) Rymkiewicz nie wspomina. Wspominał go jedynie Odyniec. Na
podstawie badań życia poety przez polskich historyków literatury nie wiemy,
czy i kiedy Mickiewicz mógł być w uzdrowisku Cranz.
Natalia Szumiłowa twierdzi, że Mickiewicz był tu jednak po drodze, jadąc
do Petersburga, w końcu października 1854 roku. Otóż wspomniany Zbigniew
Sudolski w swojej książce pisze: Na zesłanie wyjeżdżali w kilkugodzinnych
odstępach czasu. Mickiewicz miał jechać z Janem Sobolewskim. Odprowadzali
go: Aleksander Chodźko, Jan Korsak, Antoni Freyend i Ignacy Domeyko.
Przy wsiadaniu na pocztową bryczkę obecny był również Antoni Edward
Odyniec, który zapamiętał wypowiedziane wówczas przez poetę słowa: „No,
no! Dość tego! nie płacz. Obaczymy się jeszcze. Tu czy tam, ale obaczymy się
pewno”. W ślad za Mickiewiczem wyjechali z Wilna Józef Jeżowski, Franciszek
Malewski i Onufry
Pietraszkiewicz.
Zjechali się wszyscy
trzy mile za Wilnem
w Malowance, skąd
już prawdopodobnie jechali razem,
w kompanii z pewnością było im lżej.
[…] Nazajutrz w
niedzielę, 26 paź32
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dziernika/7 listopada 1824 roku, docierają nasi podróżni
do Kowna, gdzie z
powodu niemożności wymiany koni
zatrzymują się do
wtorku.
Następnie dotarli do Kiejdan i
później, w środę i
czwartek, bawili w
Szawlach. Dalej Sudolski pisze: Dnia 30 lub 31 października według
starego stylu, tj. 10 lub 11 listopada 1824 roku Mickiewicz przejechał
granicę dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie wiemy, jaką drogą
dalej jechał do Petersburga: na północ czy może zawrócił nad morze do
uzdrowiska Cranz? Wiadomo natomiast, że do Petersburga przyjechał 9/21
listopada. Jeśli Szumiłowa rzeczywiście odnalazła w Zielenogradsku dokument, stwierdzający pobyt Mickiewicza w Cranzu w końcu października
1824 roku w drodze do Petersburga, byłaby to zapewne rewelacja, nieznany
fakt z biografii polskiego wieszcza. Faktem tym powinni zainteresować
się naukowcy, a zwłaszcza Konsulat Polski w Kaliningradzie.
I na zakończenie chcę przytoczyć nieprzyjemną i nieprzyjazną Polsce
wypowiedź w artykule niejakiego Jegora Timofiejewa. Wkrótce po informacji o odsłonięciu pomnika Mickiewicza w Zielenogradsku ogłosił on
dość obszerny artykuł pt. Pamiatnik wragu gosudarstwa rossijskogo (Pomnik wrogowi państwa rosyjskiego). W artykule dość szczegółowo opisał
życiorys Mickiewicza, zwłaszcza z okresu jego pobytu w Rosji, gdzie to
polskiego poetę spotykano z przyjaźnią i serdecznością, a on później w
Paryżu pisał przeciwko Rosji oszczerstwa, a w 1855 roku organizował
przeciwko Rosji legion w Konstantynopolu podczas Wojny Krymskiej. I
autor ze zdziwieniem i zapytaniem kończy artykuł: Dlaczego w obwodzie
kaliningradzkim stawiają pomniki wrogom Rosji? I stwierdza:
Obecnie w obwodzie kaliningradzkim wznieśli pomnik zasłużonemu
bojownikowi, walczącemu z Rosją. Gdyby ten pomnik postawiono pięć lat
temu, nikt by tego faktu nie zauważył, dzisiaj natomiast jest to wyzwanie
przeciwko Rosji, wyzwanie przeciwko Prezydentowi, wyzwanie przeciwko polityce zabierania ziem ruskich, […] dlatego ustawienie pomnika
Mickiewicza w obwodzie kaliningradzkim mianowicie dzisiaj wygląda
nader złowrogo.
Mieczysław Jackiewicz
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PRZESŁANIE MIŁOSIERDZIA ZNAD WILII
Leonard Drożdżewicz
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Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – jak czytaliśmy na oficjalnej ich stronie internetowej (http://www.krakow2016.com/
temat – odsłona – dostęp: 01.08.2016, godz. 15:11) były słowa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) – piąte z
ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusaw Jego Kazaniu
na brzegu Jeziora Galilejskiego, motto przybliżające ludzi do Królestwa
Niebieskiego. Powiązanie miejsca
spotkania młodzieży w Krakowie z
tematem kolejnego
spotkania prowadzi
pielgrzymów do
Iskry Miłosierdzia,
która od czasu objawienia się Jezusa
Miłosiernegośw.
Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany przez s. Faustynie, proEugeniusza Kazimirowskiego według objawień s. Fau- mieniuje z krakowstyny, był umieszczony w korytarzu obok kościoła św. skich Łagiewnik –
Michała (w klasztorze Sióstr Bernardynek), którego jak czytamy na ww.
rektorem był jej spowiednik, bł. ksiądz Michał Sopoćko stronie – na cały
Kościół Powszechny. Kraków jest szeroko znany jako światowe centrum
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.
Tyle w oficjalnym przekazie, który poszedł w świat. Ani słowem o
Wilnie, z którego za sprawą św. s. Faustyny i błogosławionego ks. Michała
Sopoćki wyszło przesłanie Bożego Miłosierdzia – w słowie, jak i w obrazie
Eugeniusza Kazimirowskiego. W relacjach z Krakowa zapomniano, że
idea Miłosierdzia wyruszyła w świat – właśnie znad Wilii.
Nie należy spodziewać się oficjalnych not prostujących z Wilna, czy
też Białegostoku, ponieważ Kraków to Kraków…
ŻYCIE JEST SNEM – Z PEDRO CALDERÓNA DE LA BARCA
Z uporem wwilnowziętego (cytując poetę Zbigniewa Jędrychowskiego) w sprawach wileńskich staram się być w swojej dolinie. Na bieżąco
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czytam niektóre
czasopisma też
znad Wilii. I czytam… I ani słowem, mimo, że to
już kalendarzowy
sierpień – o Maju i
to nad Wilią, który
po raz 23.w Roku Podstawowym celem festiwalu jest integracja twórców
Sienkiewiczow- wileńskich z przybyłymi z Polski i zagranicy w Wilnie
skim – śladami Potopu na Litwie – odbył się dzięki Boskiej Opatrzności,
o czym zaświadczają liczne znaki na Ziemi i na Niebie.
Zrozumiałbym jeszcze ten zapis (mówiąc językiem cenzury z lat
minionych) na pewnego imiennika św. Romualda (założyciela zakonu
kamedułów – z konstytucją złotej samotności pustelni) – umieszczenie
na liście osób, naznaczonych (przez koryfeuszy znad Wilii i Wilenki) na
niebyt w medialnej, polskiej kulturalnej przestrzeni wileńskiej, ale nie
mogę w ogóle pojąć uporczywego przemilczania majowego dzieła poety,
rodem z Fabianiszek. Chyba, że wrócimy do tytułowego Pedro Calderóna
de la Barca (barokowego poety i dramaturga hiszpańskiego tzw. Złotego
Wieku) i jego najsłynniejszego La vida essueño (Życie jest snem), poruszającego dzieła, swego czasu wystawionego w brawurowej inscenizacji
Rafała Gąsowskiego w Teatrze Wierszalin u Piotra Tomaszuka w Supraślu,
z którego pochodzi poniższy cytat:
Czym jest życie? Szaleństwem?
Czym życie? Iluzji tłem,
Snem cieniów, nicości dnem.

Cóż szczęście dać może nietrwałe,
Skoro snem życie jest całe
I nawet sny tylko snem!

Czytając (cytując Józefa Czapskiego): mając na uwadze przyszły Rok
Melchiora Wańkowicza – czytam, kartkuję, oglądam fotografie i medytuję
Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm arcyciekawą, błyskotliwą Drugą bitwę
o Monte Cassino i inne opowieści (Wyd. Iskry, Warszawa 2014, s.515),
z dedykacją Autorki: Helenie i Leonardowi, dla Których Monte Cassino
jest rodzinnym wspomnieniem i otoczone pietyzmem, serdecznie podpisuję,
Aleksandra Ziółkowska-Boehm, 21 maja 2016.
Świetne Przypisy oraz rozbudowany Indeks Osób wieńczą monumentalne dzieło, jakże bliskie piszącemu te słowa z uwagi na śp. Franciszka
Puciłowskiego, dziadka po kądzieli, który to w 1920 roku zbuntował się z
gen. Lucjanem Żeligowskim, w 1944 walczył na Monte Cassino i który w
1977 roku znalazł miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym
w Kundzinie, górującym nad odwiecznym majestatem Doliny Łosośny.
35

Z DOLINY ŁOSOŚNY

ILUSTRACJE DO „ŻYCIA PO ŻYCIU”
JERZEGO LENGIEWICZA (1931-2016)
W letnie popołudnie 5 sierpnia 2016 roku w Galerii im. Sleńdzińskich
w Białymstoku przy ul. Legionowej 2 (w cieniu białostockiej neogotyckiej katedry) odbył się pod ww. tytułem (na życzenie samego Autora)
wernisaż wystawy grafiki Jerzego Lengiewicza (1931-2016), zasłużonego, najbardziej utytułowanego i rozpoznawalnego w Polsce i w świecie
białostockiego artysty – malarza, grafika, zmarłego na początku czerwca
tego roku (kurator wystawy: Marta Pietruszko). W progach tej prestiżowej
galerii, o proweniencji wileńskiej – dyrektor Jolanta Szczygiel-Rogowska
witała cały znaczący białostocki świat kultury i sztuki.
Ilustracje do Życia po życiu to najnowsze prace Artysty, z ostatniego
okresu życia, w którym zainteresowania twórcze kierowały się w stronę
chrześcijańskiej nadziei – wiecznego Jasnego Światła Życia po życiu – w
architekturze katedr, symbolu (według Lengiewicza) – odbicia porządku
człowieka i świata. Z wystawionych prac śp. Jerzego Lengiewicza emanuje
artystyczne przesłanie Światła Nadziei Życia po życiu.
W notce Galerii Sleńdzińskich czytamy: Jerzy Lengiewicz (1931-2016)
– urodził się w Sokółce, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku,
studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od lat 50. współtworzył białostockie środowisko artystyczne, przeszczepiając na lokalny
grunt najnowsze prądy artystyczne. Organizował plenery białowieskie,
pracował społecznie w białostockim Oddziale, potem w Okręgu Związku
Polskich Artystów Plastyków. Współpracował m.in. ze słynną Galerią „EL”
w Elblągu, wystawiał wielokrotnie na Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie. Najgłośniejsze dokonania: wyróżnienie na
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej w Monte Carlo (1966),
grupowy złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej
w Juvisy-sur-Orge pod Paryżem (1969). Ponad 80 wystaw zbiorowych i
indywidualnych. W latach 1957-92 redaktor graficzny „Gazety Białostockiej”, później „Gazety Współczesnej”.
We wspomnianym wyżej Elblągu w 1965 roku, na I Biennale Form
Przestrzennych ze swoją jedną z największych form – tzw. „anteną nasłuchową wrogiego wywiadu” (której obraz, od wczesnego dzieciństwa
niżej podpisanemu symbolizował abstrakcję i nowoczesne prądy w sztuce – dzieło Kuzyna ze strony babci z Tołłoczków) – uplasował się przed
Magdaleną Abakanowicz, co sam zawsze z dumą podkreślał.
Gdyby nie powrót do Białegostoku i życiowe zacumowanie nie tylko
w Bramie – do Jurka Lengiewicza ustawialiby się zapewne w kolejce
najlepsi światowi marszandzi, zaś galerie Paryża, Londynu, Nowego Jorku
chciałyby mieć jego prace w swoich zbiorach.
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Znakomity artysta białostocki Jerzy Lengiewicz i jego dzieła, II-2021 oraz z cyklu
Katedra-627 – tusz/gwasz/karton, 70x50, 2016 i 2010. Ilustracje do „Życia po życiu”

Śp. Jurka żegnałem w Galerii Sleńdzińskich z głębokim przeświadczeniem, ocierającym się niemal o pewność, że tylko kwestią czasu jest,
że Jerzego Lengiewicza abstrakcyjne malarstwo sztalugowe i rysunek,
inspirowany formami biologicznymi o dużym ładunku dekoracyjności oraz
ponadczasowe świetliste Katedry, znajdą się niebawem w kolekcjach szejków, bankierów, czy też innych wielkich tego marnego ziemskiego świata…
Przywołując z pamięci białostockiego Picassa nie sposób nie wspomnieć Jego upomnień (z pozycji Jego czystej abstrakcji) pod adresem
realistycznego malarstwa sokólskiego Brueghela – Witalisa Sarosieka.
Całe życie i twórczość artystyczna Jerzego Lengiewicza, osadzone w
wielkim mieście Białystok i jego przyległościach (zgodnie z kpiarskim, ironicznym tytułem opowieści – miniatur Sokrata Janowicza z 1973) – to dziejowa kontynuacja zasłużonego rodu bojarskiego Tołłoczków (po kądzieli) ,
strzegącego od zachodu bram Grodna od mroków późnego średniowiecza,
od czasów strzelistych katedr, które są ukoronowaniem Dzieła Artysty.
ZNAD DNIEPRU POWIAŁO OPTYMIZMEM
Lekturę „Znad Wilii”, jak przystało na kwartalnik, rozkładam w czasie
i w przestrzeni. Jak zwykle, dzięki Maciejowi Mieczkowskiemu, odbywam
podróż nad Dniepr, tym razem na dawną Ziemię Siewierską – wschodnie
rubieże dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (rus. Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, łac. Magnus Ducatus Lituaniae), w skrócie: WXL (WKL),
skąd ponad pięćset lat wstecz, moi przodkowie Drożdżewiczowie (dawniej:
Drożdża) oraz między innymi Puciłowscy (dawniej zwani Puciłkowiczami)
–d[awne] staroje ruskoje bojarstwo, wywodzące się z d[awnej] ziemi siewierskiej niedaleko Smoleńska – u schyłku średniowiecza uszli spod topora
moskiewskiego. Przygarnięci zostali przez Wielkiego Księcia Litewskiego
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– z nadaniem ziemskim
w dolinie Łosośny. na
zachodnich puszczańskich granicach WXL.
Najwcześniejsze
ślady bojarów Drożdżów prowadzą ku ziemiom czernihowskiej
i siewierskiej. To w
epokowym przedwojennym dziele Stefana
Maria Kuczyńskiego pt. Ziemie Czernihowsko-Siewierskie pod rządami
Litwy (tak, tak, ziemie te były kiedyś pod rządami wielkiej Litwy! – Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego, Seria Prac Komisji dla Badań
Zagadnień Polsko-Ukraińskich, z.2, t.XXXIII,Warszawa 1936) na s.91,
255, 299 odnajdujemy bojara Andrzeja Drożdżę (tak pisali się w Puciłkach
moi przodkowie po ojcu jeszcze za cara, przed I wojną światową), alias
Drożczę – namiestnika kamienieckiego, cześnika litewskiego.
Tyle śladów dawnej, historii, a dziś Znad Dniepru w podtytule Pomniki
na sprzedaż powiało optymizmem w relacji naszego korespondenta (w
przedostatnim akapicie na s. 24), który w telegraficznym stylu donosi, że
Lenina w Nowgorodzie-Siewierskim sprzedaje (niejaki) Oleg Bondarenko,
mer miasta, jest numer telefonu. Chce milion hrywien, przy tym zauważa,
że Lenin jeszcze stoi. Zdejmą go, jak tylko znajdzie się nabywca. Cena –
umowna, wybierze się najlepszą ofertę. Póki co są tylko dwie – za pomnik
oferują do 20 tys. dolarów. Za otrzymane pieniądze jest pomysł na tym
miejscu postawić fontannę, lub miejsce jakoś inaczej zabudować.
Powyższe wieści z Nowogrodu Siewierskiego, stolicy dawnej Ziemi
Siewierskiej, jakże historycznie bliskiej mojemu sercu, niosą przesłanie
nadziei głębokich zmian na Wschodzie, tym nam – bliskim Wschodzie.
Szkoda tylko, że unikatowe korespondencje Znad Dniepru mogą
dotrzeć do grona tylko ośmiuset wybrańców…
PEJZAŻE ŻURAWIEJ  DOLINY
          
Dolina Łosośny znana jest Wiktorii Tołłoczko-Tur od zawsze. Od co
najmniej dwudziestu lat inspiruje ją twórczo. Podczas letniego pobytu w
Puciłkach, namalowała z tzw. Firanowej Góry Dolinę Łosośny (z kościołem
w Kundzinie – w tle), którą Zbigniew Jędrychowski streścił w słowach:
Cudowne wypiętrzenie łączy krajobraz ziemski z niebiosami. Boski zamysł
odczytany przez człowieka. To właśnie ten widok stanie się flagowym
znakiem, zorganizowanego w połowie lipca przez artystkę I Międzyna-
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rodowego Pleneru Malarskiego
„Dolina Łosośny 2016” pod patronatem Starosty Sokólskiego
Piotra Rećki.
Bez mała stuletni dom plenerowy (dzieło starowierskiej sztuki ciesielskiej) pod wiekowymi
wiązami dał schronienie, azyl
twórczy artystom z ustawionym
azymutem na dolinę żurawią.
W tradycji japońskiej żuraw to Wiktoria Tołłoczko-Tur, Dolina Łosośny,
symbol szczęścia i długowiecz- olej/pł.  na płótnie, 50x70
ności, także według niektórych źródeł – honoru i lojalności, obok bociana
i bobra to najbardziej rozpoznawalny symbol dziewiczej Doliny Łosośny,
w której krzyk żurawi słychać od rana.
Dom artystów w Dolinie Łosośny, położonej na Obszarze Chronionego
Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie”, to nie żaden nowy stylizowany dworek
z kolumnami, jakich ostatnio wiele, ale stare przestronne domostwo (na
dwa końce, jak mawiają na Wileńszczyźnie) zasobnych podgrodzieńskich
„hreczkosiejów”– gospodarzy zasiedziałych na roli. W oknach zadomowione są pejzaże dawnych puszcz litewskich przepastnej krainy – z widokiem
na bór sosnowy i na olszową Dolinę Łosośny, w dorzeczu Niemna, na
dawnych rubieżach jaćwieskich. Dookoła pola i łąki. Rozległe siedlisko
ze starą drewnianą architekturą, z drzewostanem z czasów przedrozbiorowych, kwiatami i ziołami w oceanie wszechogarniającej zieleni – aż po
widnokrąg, zamykający malowniczą dolinę.
Wiktoria Tołłoczko-Tur, jak przystało na wytrawną pejzażystkę (Victoria patriotyzmu pejzażu, ZW 59/2014 ), zajęła pozycję z widokiem na
dolinę, hen aż po Kundzin i Tatarszczyznę. W barbizońskich wyprawach
w kresowy plener d. zachodniej Grodzieńszczyzny – dziwnie bliskiej – jak
pisał w swoich pamiętnikach prof. Franciszek Ryszka (rodem
z niedalekiej Kniaziówki) – Miłoszowej Dolinie Issy, nad
Niewiażą, w powiecie
kiejdańskim, w której
żyło się (przed 1939)
podobnie jak (…) w
powiecie sokólskim,
W plenerze Doliny Łosośny – powitanie w Puciłkach choć krajobraz (…)
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był cokolwiek uboższy – mniej
barwny; mimo różnicy, podobne
były związki z przyrodą: pola,
łąki, drzewa, ptaki… – Wiktoria
konsekwentnie poszukuje śladów
dawnej mitycznej Arkadii. Maluje szczęśliwe zwierzęta i ptaki, w
tym konie, krowy, owce, bociany, czy też czarne kruki, które po
deszczach zleciały w dolinę. Żyły
kiedyś takie zarówno w hodowli, Małgorzata Hołówka, Siedlisko w dolinie
pod wiązami, akwarela/ papier, 29x37,5
jak i na wolności…
Prof. Barbarze Szubińskiej z Warszawy nieobce są pejzaże z Klubu
sześciu kontynentów – w swoich pracach oddała zauroczenie falującymi
łanami zbóż. Z należnym szacunkiem dla talentu śp. Jerzego Lengiewicza, barwnie przytaczała ona niektóre epizody z plenerów białowieskich z
udziałem Jurka, któremu Puciłki były rodzinnie bardzo bliskie. Małgorzata
Hołówka z Krakowa przyznała, że tutaj dotknęła nieznanego jej do tej
pory – świata Wiktorii – artystka uczestniczyła z Tołłoczko-Tur i Barbarą
Szubińską w krótkim pilotażowym plenerze pod wiązami w Puciłkach, by
mocować się z drzewem – bez mała trzystuletnim wiązem)… Plenerowe
grafiki Zbigniewa Bielawki z Krakowa to pogłębione filozoficzne studium
„ekumenizmu Kresów”,któremu przygląda się od Komańczy w Bieszczadach
– po zachodnią Grodzieńszczyznę z Kundzinem, Ostrowiem Północnym
i Grzybowszczyzną Starą, do której uczestnicy pleneru pielgrzymowali w
strugach impresjonistycznego deszczu.Patrycja Anastazja Zalewska zachwycała się Ukwieconą piwniczką, wzniesioną z miejscowego kamienia
polnego A.D. 1959, a więc rok przed narodzinami niżej podpisanego. Mikołaj
Moskal był uczestnikiem najmłodszym.
Plener odbywał się w bliższej i dalszej okolicy szlacheckiej (Sokółka,
Łosośna Mała – nad środkową Łosośną, Bohoniki, Tołłoczki – Bilminy
d. bojarów Tołłoczków – Dolina Przerwy – z widokiem na... Palestynę i nadgraniczne Ustronie,
Tołcze – limes brukselskiej
Europy, Klimówka – Brama
Odelska),  z wypadem szlakiem pogranicza, m.in. do Samogródu, Krynek i Grzybowszyzny Starej – Wierszaliny
(„Nowe Jeruzalem”) – stolicy
nowego świata legendarnego
Przy sztaludze – Patrycja Anastazja Zalewska proroka Ilji...
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***
W dolinie młode żurawie zapamiętale ćwiczą długi klangor (pisane 26
sierpnia), co jest ewenementem, bo stary żuraw zaszczyca tylko krótkim
zaśpiewem (krzykiem) – trzy razy dziennie: po wschodzie, w południe i
na wieczór – na noc: Idźcie spać! Idźcie spać! Idźcie spać! Idźcie spać!
Idźcie spać! (pięciokrotnie, sześciokrotnie, nie więcej).
PS. Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka
będzie i opał niedrogi. A bociany są jeszcze...
LITWO! OJCZYZNO MOJA!

©Maciej Mieczkowski

28 sierpnia w porannej audycji rozgłośni regionalnej Polskiego Radia Białystok, prowadzonej przez Michała Stepaniuka w języku białoruskim pt. Pod
znakiem Pogoni (Pad znakam Pahoni)1 – Prezes Zarządu Fundacji Villa Sokrates
– organizatora XVII Trialogu Białoruskiego w Krynkach, prof. Leon Tarasewicz
(Lawon Tarasewicz) przedstawił hipotetyczny zahołowak – tytuł następnych
spotkań, poświęconych szeroko rozumianej białoruskości: Litwo! Ojczyzno moja!
Prezes ww. fundacji, której celem jest m.in. zachowanie, pielęgnowanie
i propagowanie dorobku pisarza i publicysty Sokrata Janowicza, podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, w swojej
wypowiedzi podkreślił, że w kontaktach z przedstawicielami elity po obu
stronach granicy zauważył dużą nieznajomość przeszłości dawnej Litwy,
w tym znaczenia słów inwokacji do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Dlaczego polski poeta napisał: Litwo! Ojczyzno moja… – na to pytanie
szukali odpowiedzi na poetyckim szlaku Wilno i okolice – Troki-Iłgów-Pożajście-Kowno uczestnicy XXI Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj
nad Wilią” w dniach 25-30 maja 2014 roku, w ramach zorganizowanego przez
Romualda Mieczkowskiego dyskursu O wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej.
Dokonane w XX wieku za sprawą Petersburga, Moskwy i Berlina podziały dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego doprowadziły do zaprze-

Podczas „Majów nad Wilią” mowa była o wielokulturowej spuściźnie WKL
1

http://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/136491 (odsłona-dostęp: 29.08.2016, godz. 8:17).
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paszczenia spuścizny, która nadal łączy i łączyć będzie, jak trafnie zauważa
Redaktor Naczelny „Znad Wilii” – na 25-lecie kwartalnika: ...historia
Wielkiego Księstwa dla tych terenów, szczególnie wschodnich, jest inspiracją, pokazuje rodzaj pewnej wspólnoty. To dzięki wymieszaniu narodów
Rzeczpospolita i Wielkie Księstwo miały ogromny dorobek i polityczny, i
artystyczny. Piękne miasta, również na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej, w
tym tak wybitny ośrodek, Wilno, wraca na swoje miejsce. To odniesienie do
relacji polsko-litewskich było przede wszystkim dla nas bardzo ważne, ale są
inne relacje polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie. To wciąż – tak uważam,
istotna odskocznia do budowania kontaktów współczesnych. Natomiast, o
dziwo, nie jest to sprawa taka prosta i zrozumiała dla wszystkich2.
Zapowiedziany przez Leona Tarasewicza zahołowak następnego Trialogu
Białoruskiego wskazuje, cytując Rajmunda Kalickiego, na potrzebę powrotu do
punktu wyjścia, który jednocześnie prowadzi do punktu dojścia – do historycznych korzeni Wielkiego Księstwa Litewskiego WXL (rus. Wielikoje Kniażestwo
Litowskoje, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – Rzeczypospolitej Wielu Narodów.
Bez zrozumienia tytułowych, inwokacyjnych słów Poety, nie poznamy genezy ludu białoruskiego na Rusi Litewskiej3, w tym ludu z okolic
Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki…4.
U ŹRÓDEŁ
W podróży do źródeł dotarłem do Znaczenia pisma
„Znad Wilii” w okresie transformacji systemowej, w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny
– pracy autorstwa Roberta Mieczkowskiego („Łódzkie Studia Teologiczne”, 23/2014 1, s.75-91, http://archidiecezja.
lodz.pl/lst/pdf/23(2014-1)%20Robert%20Mieczkowski%20
-%20Znaczenie%20pisma%20Znad%20Wilii.pdf, odsłona-dostęp: 19.09.2016). Prześledzenie tematyki poruszanej
Robert Mieczkowna łamach pisma „Znad Wilii” – w pierwszych latach ski, naukowiec po(1989-1992) – z ukazaniem klimatu społecznego, panują- chodzący z Łomży
2
Romuald Mieczkowski, Wielkie Księstwo Litewskie – spuścizna, która łączy. Wysłuchał Wojciech
Kupść. Spisał z nagrania i zredagował Andrzej Massé, „Sowa Mokotowa”, magazyn bibliotek
mokotowskich nr 1(28), 16 kwietnia 2015, ISSN1897-9432, s.26-27.
3
Michał Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej
zgromadzone w latach 1877-1905, t.1 (1897), t.2 (1902), t.3 (1903), t.4 (1935), t.5 (1958), t.6
(1960), t.7 (1969), t.8 (1981).
4
Michał Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej
zgromadzone w latach 1877-1893 . T.2: Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska,
Słonima, Lidy i Sokółki. T.2 : Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowyska, Słonima,
Lidy i Sokółki. Cz.1: Baśnie fantastyczno-mityczne, wydano w Krakowie nakładem Akademii
Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1902 (http://pbc.biaman.
pl/dlibra/docmetadata?id=21422&from=publication – odsłona-dostęp: 29.08.2016. godz.10:03).
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Do ZW napisał Zbigniew Brzeziński; Rysunek Jarosława Rokickiego z okazji nr 200

cego wśród Polaków Wileńszczyzny w okresie przemian demokratycznych po
upadku ZSRR – prowadzi do wniosku, zamieszczonego w powyższym tytule.
Szczególnego podkreślenia wymagają opublikowane na łamach pisma
wywiady m.in. z wybitnymi przedstawicielami polskiego życia intelektualnego przedwojennego Wilna, w tym z prof. Stanisławem Swianiewiczem
(Ostatni Obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego), z prof. Juliuszem
Bardachem (O dawnej i niedawnej Litwie), z Aleksandrą Niemczykową,
córką Stanisława Cata-Mackiewicza oraz wspomnienie wybitnych Polaków, którzy wpisali się w historię Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz
Wileńszczyzny okresu przedwojennego, m.in. Józefa Łukaszewicza – profesora z Miednik, profesorów Manfreda Kridla oraz Konrada Górskiego
(w tekście Waldemara Smaszcza pt. Z dziejów polonistyki wileńskiej).
Smutkiem napawa konkluzja autora ww. publikacji: Wilno obecnie szepce
po polsku, lecz dawniej mówiło pełnym głosem, natomiast przesłaniem optymizmu i nadziei na przyszłość są poniższe słowa Roberta Mieczkowskiego:
Pismo „Znad Wilii” jest szczególnie godne zainteresowania, cieszyło się i
nadal cieszy żywym oddźwiękiem u swoich czytelników, mimo iż „Znad Wilii”
zmieniło w znaczny sposób swój format, skład redakcji, a także – ze względu
na przemiany historyczne – adresata, możemy także z pewnością stwierdzić, że
znaczna część czytelników pozostała nadal wierna polskiej wileńskiej gazecie,
pozostającej w zgodzie z myślą przewodnią pisma: „Litwo, Ojczyzno moja”.
OSTATNI ŚWIADEK KATYNIA
W publikacji Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod red. Benona Gazińskiego Stanisław Swianiewicz
– ekonomista, sowietolog, historyk idei (INP UWM, Olsztyn 2011) przywoływany jest wywiad z prof. Stanisławem Swianiewiczem – Ostatnim
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obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, który zimą 1983/84 w Londynie przeprowadził Marek J. Karp. Zapis tej rozmowy (będącej zapewne
autocenzurowanym streszczeniem) został wydrukowany tylko w dwóch
wydawnictwach – w 1987 roku w warszawskiej „Res Publice” i w 1990 w
wileńskim niepodległościowym „Znad Wilii” (luty 1990) i nigdzie więcej…
Do warszawskiego pisma kulturalno-politycznego, wydawanego w
latach 1979-1981 w tzw. drugim obiegu, zaś w 1987-1992 w obiegu oficjalnym, następnie przekształconym w tytuł „Res Publica Nowa”, dotarłem
za pośrednictwem zbiorów ul. Koszykowej.
Stanisław Swianiewicz, autor W cieniu Katynia:
Zmobilizowany jako dowódca kompanii gospodarczej 85 pułku strzelców wileńskich odbył kampanię wrześniową, bijąc się z Niemcami od
Piotrkowa po okolice Tomaszowa Lubelskiego i Krasnobrodu. Do niewoli
wzięty został przez oddział kawalerii radzieckiej wraz z grupą gen. Wołkowickiego. Trafił do obozu kozielskiego. Ciała jego obozowych kolegów
odkryto później w grobach katyńskich. On sam, na stacji Gniezdowo
wyłączony z transportu, odesłany został do moskiewskiego więzienia
na Łubiance. Przedtem zdążył być świadkiem wyładunku swego, około
300-osobowego, transportu… W okresie międzywojennym Swianiewicz
trwale związany był z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie: jako
student, asystent i profesor w katedrze ekonomii politycznej. Kierował też
działem studiów gospodarczych w wileńskim Instytucie Europy Wschodniej. Stał się jednym z pierwszych w świecie specjalistów od problematyki
ekonomicznej ZSRR. Zresztą nie tylko ZSRR: w roku 1938 wydał „Politykę
gospodarczą Niemiec Hitlerowskich”. Być może te kompetencje stały się
powodem wyłączenia Go z transportu na stacji Gniezdowo (z przedmowy
do wywiadu – „Res Publica”, 6/1987).
Opublikowanie w 1990 roku (w którym nic jeszcze nie było pewne,
a wszystko możliwe, w którym na przełomie maja i czerwca w Wilnie,
cytując Józefa Mackiewicza widziałem na własne oczy maszerujące sotnie
sowieckich żołnierzy) na łamach wileńskiego pisma z nazwą rzeki w tytule
wywiadu z wybitnym przedstawicielem życia intelektualnego przedwojennego Wilna, podkreśla dziejowe znaczenie „Znad Wilii”.
Następcy Stackelberga czytali i czytają wszystko, co ich dotyczy, zapewne i dzisiaj… Nigdy nie dowiemy się już całej treści rozmowy z ostatnim
świadkiem Katynia…, bo 13 sierpnia 2004 autor wywiadu uległ tragicznemu
wypadkowi drogowemu z udziałem gruzowika z białoruską rejestracją.
12 września 2004 r. w szpitalu MSW przy ul. Wołoskiej w Warszawie
zmarł Marek Karp, twórca i wieloletni dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. (…) były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski zdążył
przed swoją śmiercią powiedzieć, że wypadek samochodowy, po którym
Karp nie wrócił już do zdrowia, nie był zwyczajnym wypadkiem.(…) W
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czasie podróży na Wschód Karp przeżył dwie niecodzienne sytuacje, które
mogłyby być rozpatrywane również jako próby zamachu na jego życie. Za
pierwszym razem na białoruskiej szosie naraz wystrzeliły dwie opony w
jego samochodzie. Na szczęście jechał ostrożnie. Innym razem, także gdy
wracał z Białorusi, na granicy nagle wysiadł cały system elektroniczny
samochodu. Ekspertyza wykonana już w Polsce stwierdziła, że zwykle takie
awarie powoduje… uderzenie w samochód pioruna. Gdyby jechał wtedy z
większą szybkością, skończyłoby się to tragicznie. Według relacji najbliższych
i przyjaciół, Karp znany był z zachowywania zimnej krwi, nigdy nie panikował i potrafił zabezpieczać się przed inwigilacją, w tych jednak wypadkach
wyraźnie sugerował, że mogły to być próby zamachu (http://wpolityce.pl/
polityka/213555-10-lat-temu-zginal-marek-karp-przypominamy-wazneustalenia-wsieci-w-tej-sprawie – odsłona-dostęp: 26.09.2016).
W zakończeniu wspomnieniowego szkicu biograficznego prof. Marii Swianiewicz-Nagięć pt.
Stanisław Swianiewicz (1899-1997) w publikacji
pod red. Benona Gazińskiego czytamy:
Całe swe życie przypominał Swianiewicz Polsce i
światu, czy to w formie wykładów, audycji, bądź artykułów, a w końcu książki (W cieniu Katynia) o swoich
kolegach oficerach zawodowych i oficerach rezerwistach, którzy padli ofiarą bezprecedensowej zbrodni.
W październiku 1975 roku zostało zorganizowane w Kopenhadze
międzynarodowe spotkanie, tzw. przesłuchania sacharowskie (Sakharov
Hearings), dotyczące praw człowieka w bloku wschodnim. S. Swianiewicz został zaproszony jako uczestnik, mającej się tam odbyć konferencji
prasowej na temat masakry katyńskiej. Dwa tygodnie przed terminem
tego spotkania S. Swianiewicz został napadnięty w londyńskiej dzielnicy
Shepherds Bush, pobity i pozostawiony nieprzytomny na bruku. Nic nie
zostało skradzione. Powszechnie uznano, że była to zorganizowana przez
Rosjan próba wyeliminowania świadka z udziału w „przesłuchaniach”.
Angielska policja zanotowała ten incydent jako uliczny nieszczęśliwy
wypadek „injury in the street”.
Po kilkudniowym pobycie w szpitalu S. Swianiewicz na tyle doszedł do
siebie, że mógł wziąć udział w kopenhaskiej konferencji. W tym bogatym
życiorysie było to czwarte tajemnicze uniknięcie śmierci.
Był wierzącym i praktykującym katolikiem. Zawsze deklarował swój
chrześcijański światopogląd.
Zmarł 22 maja 1997 roku w Chislehurst pod Londynem. Prochy spoczęły
obok żony Olimpii na cmentarzu w Halifax (Kanada).
Leonard Drożdżewicz
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Oczywiście: „Malować!” – trzeba odpowiedzieć po zobaczeniu tych
obrazów, ich różnorodności i bogactwa palety, pełnych zaskakujących barw
i pomysłów, w połączeniu też do tradycji. To była pierwsza tak szeroka
prezentacja malarstwa ze Lwowa, z udziałem artystów polskiego pochodzenia – z dyplomami uczelni artystycznych Ukrainy i Polski, w sumie
37 artystów i co szczególnie podkreślam – z udziałem młodych twórców.
Wystawa odbyła się w Galerii Mazowieckiej – w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (2 lipca – 17 sierpnia), przy współpracy Mazowieckiego Instytutu Kultury z Fundacją „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, która zadbała o przewiezienie obrazów, jak też sfinansowała
pobyt grupy artystów.
Na wystawie pokazano dorobek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”, założonego we Lwowie w 2002 roku, z udziałem też znanej w Wilnie jako dziennikarki, śp. Bożeny Rafalskiej. Jest
to organizacja społeczna, skupiająca zawodowych malarzy, historyków
sztuki, fotografów, aktorów, dziennikarzy i pisarzy, architektów i koneserów sztuki. Ważnym kierunkiem działalności Towarzystwa, na czele z
Mieczysławem Maławskim, profesorem Akademii Sztuk Pięknych we
Lwowie, jest reaktywowanie i rozwój polskich tradycji narodowych,
języka i kultury, co też bardzo istotne – w kontekście sztuki ukraińskiej i
polskiej, jako integralnych części kultury.
10 lat temu przy Towarzystwie powstał Klub Młodych Artystów „Skrzydła”, skupiający wokół siebie 25 artystów. Kieruje nim Maławski-junior,
Władysław. Ponadto działa jeszcze Dziecięca Szkoła Plastyczna „Kolor
Radości”, do której uczęszczają dzieci z polskich szkół i rodzin we Lwo-
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wie. Szczególnie uzdolnione
uczestniczą
w
międzynarodowych
wystawach i
konkursach
plastycznych
na Ukrainie i
Helena Jacyno, „Lwów”, olej/płótno 2x60x120 i Oksana Bo- w Polsce. Tę
gusławska, „Niebieska przestrzeń”, olej/płótno, 50x50, 2015
działalność
wspiera Konsulat Generalny RP we Lwowie i wspomniana Fundacja w
Warszawie. I jeszcze jednym ogniwem takiej kompleksowej działalności
Towarzystwa jest Szkoła Plastyczna „Wrzos”, w której rozwijają swe
zdolności ludzie starszego wieku.
Oto nazwiska uczestników wystawy: Ludmiła Bogusławska, Włodzimierz Bogusławski, Aleksander Dworski, Oleg Denysenko, Krystyna
Grzegocka, Helena Jacyna, Borys Jaworski, Igor Kmetyk, Renata Laszuk,
Włodzimierz Łobuń, Mieczysław Maławski, Igor Mikuła, Ołena Mikuła,
Roman Opaliński, Mikolaj Pazizin, Jadwiga Pechati, Bogdan Pikulicki,
Eugeniusz Potapow, Klaudia Potapowa, Bogdan Rożak, Jarosław Sosnowski, Dymitr Tkanko, Feliks Turowski Feliks, Włodzimierz Żyszkowicz.
Oddzielnie podaję listę młodych artystów, o których mam nadzieję jeszcze
usłyszymy: Oksana Bogusławska, Oksana Golumbijewska, Natalia Kuberska,
Władysław Maławski, Maria Makogin, Janina Mironowa, Zofia Pazizina, Natalia Poliszczuk, Ludmiła Strokosz, Olga Sklarska, Tatiana Umińska, Olga Żulij.
Jako koordynator wystawy miałem satysfakcję podczas realizacji tego
w sumie znacznego zamierzenia – wszystko przebiegało sprawnie i ze
wzajemnym zrozumieniem stron.
Cieszyła jakość
prac, osobiście
zachwyciły mnie
płótna Romana
Opalińskiego,
na uwagę zasługują pomysły i
warsztat młodych artystów
(Krystyny Grzegockiej, Oksany Fragment obrazu Romana Opalińskiego „z wyjściem” jego
Bogusławskiej, wątków i użyciem srebra na ramę obrazu (olej/deska, 2016)
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Janiny Mironowej, Heleny Jacyno, Władysława Maławskiego).
Otwarcie wystawy miało uroczysty charakter. Przemawiali wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Iwona Wujastyk, dyrektor MIK, Mikołaj
Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Zgromadzili
się licznie goście, w tym artyści i literaci warszawscy i z innych miast,
potomkowie rodzin z Kresów, dziennikarze – TV Polonia poświęciła
wydarzeniu jedną ze swych audycji, mowa o nim była w Radiu Polskim.
Na wystawę przybył Tadeusz Samborski, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego, który zgłosił chęć pokazania wystawy w Legnicy, podobnie jak Teresa Kaczorowska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i
Sztuki w Ciechanowie, w toku rozpatrywania są inne oferty.
Słowem, wystawa znalazła ciąg dalszy w Polsce, co jest szczególnie
ważne dla artystów polskiego pochodzenia z Ukrainy.
Z KRAINY NAD RIO GRANDE
To tytuł kolejnej wystawy, tym razem zza Oceanu (18-29 sierpnia,
tamże). Jej autorką była Krystyna Renata Robbins, z domu Greloch, urodzona w Szkocji. Jej ojciec, Józef Greloch, był oficerem Wojska Polskiego
w II RP, matka – Agnieszka, z domu Przybylska. Wychowywała się w
Londynie, a w 1955 roku wraz z rodzicami wyjechała do USA i jako jedna
z ostatnich przeszła przez centrum emigracyjne na Ellis Island. Wyszła za
mąż za absolwenta West Point, oficera US Army, Johna Robbinsa.
Tytuł magistra sztuki otrzymała w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, po czym poświęciła się malarstwu. Doskonaliła swe umiejętności
po okiem portrecisty Jessy Corseau, marynisty Harrite Mayland oraz innych
profesorów z kalifornijskiego środowiska artystycznego Carmel-Monterrey.
Przez lata szlifowała swój talent też u europejskich, amerykańskich i azjatyckich artystów. Obecnie wykorzystuje tę wiedzę, prowadząc zajęcia dla
adeptów sztuki z południowo-zachodnich stanów USA, z Meksyku i Europy.
Gdy osiadła w El Paso, jej zainteresowania obróciły się w kierunku

Obrazy K.R. Robbins prócz światła i soczystej kolorystyki zawierają motywy regionalne z Krainy nad Rio – płótna „Pęczki chilles w miasteczku Hatch” i „Taos Pueblo”
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uchwycenia uroku dziś
historycznych tam misji
zakonnych. Jej prace rozpoznawalne są nie tylko
przez realizm, nasączony
impresjonizmem, ale także
przez bogatą paletę barw,
której głębia emanuje ciepłem. Krystyna Robbins
jest członkiem AmerykańKrystyna Renata Robbins podczas wernisażu, obok skiego Związku Artystów
po prawej – Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera Malarzy, tworzących techi Joanna Tucholska, z lewa – organizator wystawy niką olejną (OPA).
Artystka od wielu lat prowadzi działalność społeczną i charytatywną
– była m.in. prezesem El Paso Art Association, dyrektorem artystycznym
General Casimir Pulaski Society w jej mieście. Wspiera wiele organizacji katolickich i działających non-profit. W 2014 roku wraz z mężem,
pułkownikiem w stanie spoczynku Armii Amerykańskiej, w Fort Bliss
utworzyli program edukacyjno-terapeutyczny dla żołnierzy, cierpiących
na zespół stresu pourazowego (PTSD). W ramach tego programu organizują ponad 30 warsztatów malarskich rocznie dla około 400 żołnierzy
i ich rodzin. O sobie napisała:
Moją pasją jest malowanie farbami olejnymi na płótnie, gdzie pędzel
i szpachla łączą się, by nadać strukturze głębię życia, nieosiągalną przy
posługiwaniu się innymi narzędziami. Moje prace odzwierciedlają artystyczne życie od wczesnych dni w Nowym Jorku, poprzez barwne kresy
Dzikiego Zachodu, aż po Europę, z polskością w tle...
Ponadto odkrywam świat pasteli i akwarel. Są one naturalnym dopełnieniem mojej pracy, szczególnie w pejzażach, gdzie żywe kolory
kontrastują z dominującymi na
południowym zachodzie Stanów
Zjednoczonych glinianymi i kamiennymi strukturami. Podobne
widoki spotka się także w Toskanii, Prowansji czy Szkocji, skąd
pochodzę.
Większość moich prac, przywiezionych do Polski, przestawia stare franciszkańskie i jezuickie misje od Kalifornii po
Meksyk, stuletnie domostwa z Miłośnik malarstwa żony i wierny pomoccegły suszonej na słońcu w po- nik artystki, płk rezerwy USA John Robbins
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łudniowym Teksasie oraz uliczki w Toskanii
i Prowansji.
Kocham także morze, kutry, proste łodzie
rybackie i stare, porzucone przystanie, obojętnie – w jakim zakątku świata. Natomiast polskie
akcenty przewijają się w mojej twórczości, na
przykład, w portrecie czy martwej naturze. Bo
nie można zapominać o swoich korzeniach.
Są to informacje, które zostały zawarte
w katalogu. Była to „najdalsza” wystawa,
jaką organizowałem w barwach MIKu w
Warszawie. Jak do niej doszło? Jak to bywa,
czasami oferty artystyczne krążą gdzieś tam
i nie dochodzą do skutku. A mnie od lat Polski kościół pw. Panny Mainteresują artyści o polskich rodowodach, rii, ufundowany w 1854 roku
mieszkający poza Polską, wystawy, jakich tu jeszcze nie było. Mimo
pewnych trudności, wysiłkiem instytucji i ludzi ekspozycja doszła do
skutku. Zamierzenie wspierało Polskie Towarzystwo im. Kazimierza Pułaskiego w mieście artystki, sprawę pilotowała Joanna Sikorski, a potem
już w Warszawie – jej córka, też Joanna Tucholska, mnie przypadła rola
koordynatora zamierzenia (projektu).
I dobrze się stało, gdyż propozycja z USA zorganizowania tej pięknej
wystawy nie znalazła odzewu w innych galeriach w Polsce. Przedsięwzięcie zostało sfinalizowane wernisażem z udziałem p. Robbins’ów w
warszawskim Ratuszu, podczas którego głos zabrał i zebranych powitał
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Licznie zebrani miłośnicy sztuki,
wśród których m.in. była poetka i pisarka Anna Piwkowska, pieśniarka
Justyna Bacz, pisarka Aldona Gawecka, pisarz i podróżnik Adam Bajcar,
przedstawiciele środowisk artystycznych, mediów, mieli prawdziwą ucztę
w czasach, gdy w sztuce zatracają się jej kryteria. To wielka radość, gdy
spotykamy się z malarstwem, wykonanym fachowo, a w dodatku pełnym
nastrojowości i ciepła. Takim „dla ludzi”, bez głowienia się: co artysta
chciał przekazać, czym zaimponować i po co.
W przypadku Krystyny Renaty, wychowanej poza Polską, ale pamiętającej o swej ojczyźnie, wystawa miała jeszcze inny wymiar. Oczywiście
sentymentalny, ale i ważny z pespektywy jej pamięci o polskich korzeniach,
potrzeby ich pielęgnowania. Polska bywa bogata również i tym, jacy ludzie
o niej zaświadczają poza jej granicami, czasami bardzo daleko.
Przekonałem się o tym rozmawiając z ujmującą swą bezpośredniością
artystką oraz jej mężem, wielkim przyjacielem Polski.
Romuald Mieczkowski
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POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ
OD WIEKU XVI DO ROKU 1945 (14)
Kognowicki Kazimierz (1746 w pow. kowieńskim – 1825 w Przeworsku), dramaturg, historyk. W 1767-1770 studiował filozofię w Akademii
Wileńskiej. Napisał dramat o obronie Lwowa 1672 Niezawodna nadzieja
(1774), podróż do Rzymu opisał w Drodze rzymskiej (1783). Od 1789 mieszkał w pałacu Sapiehów, opisał historię rodu: Życia Sapiehów i listy od monarchów, książąt i różnych panujących do tychże pisane (t.1-3, 1790-1792).

Polski słownik biograficzny, t.12. Wrocław 1967, s.260-261; Lietuvių literatūros
enciklopedija. Vilnius 2001, s.239-240; opr. M. Jackiewicz.

Kojałowicz-Wijuk Kazimierz (1617 w Kownie – 9 listopada 1674
w Połocku). Studiował w Akademii Wileńskiej, był tam profesorem, w
1659-1662 – rektorem, od 1672 – rektor kolegium jezuickiego w Połocku.
Ułożył zbiór kazań Modi LX sacra orationis varie formandae (1644), wydał książkę pt. Gratiae saeculares (1640), a także w jęz. polskim Kazania
o Męce Pańskiej (1675), pisał też dedykacje i panegiryki poświęcone
arystokratom litewskim.
D. Jackevičius, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.240.

Kojałowicz-Wijuk Wojciech (1609 w Kownie – 6 października 1677
w Warszawie), publicysta, historyk, heraldyk, jezuita. W 1627 wstąpił w
Wilnie do zakonu jezuitów, w 1629-1632 studiował w Nieświeżu filozofię, w 1634-1638 – teologię w Akademii Wileńskiej, w 1641 uzyskał
magisterium i uczył w Akademii m.in. retoryki, teologii i logiki, pełniąc
jednocześnie funkcje kaznodziei i cenzora. W 1653 mianowany rektorem
Akademii Wileńskiej. W połowie lipca 1655 wyjechał do Warszawy na
kongregację prowincjonalną jezuitów. 8 sierpnia 1655 Wilno zostało
spustoszone przez wojska moskiewskie. W czasie trwającej do 2 grudnia
1661 okupacji miasta stracił większość swego dorobku rękopiśmiennego.
W 1656 został spowiednikiem i doradcą biskupa wileńskiego K. Dowgiałły
Zawiszy, w 1662-1666 był prepozytem domu profesów w Wilnie, potem w
Warszawie. Pierwsze jego publikacje to polemiki teologiczne, odznaczające
się erudycją i starannością językową. Jego głównym dziełem jest Historia
Lithuaniae (cz. 1-2, Gdańsk 1650, Antwerpia 1669), wzorowanego na
kronice Macieja Stryjkowskiego. Zmarł podczas zarazy.
W. Dworzaczek, Polski słownik biograficzny, t.13; W. Dworzaczek, Literatura
polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.1. Warszawa 1984, s.456;
J.J. Jadaczki, Sławni Wilnianie filozofowie. Wilno 1994, s.62-72;
opr. M. Jackiewicz.

Kolbuszewski Kazimierz Tadeusz, syn Antoniego, wł.
nazwisko Kobzdaj (27 stycznia 1884 w Przemyślu – 1 lutego
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1943 w Majdanku, w obozie koncentracyjnym), historyk literatury, publicysta. Pochodził z rodziny chłopskiej, ojciec był pracownikiem poczty.
Uczył się w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, świadectwo dojrzałości
uzyskał w 1902. Studiował na wydziale filozoficznym UJ, przeniósł się
do Uniwersytetu Lwowskiego. Poza filologią polską studiował – germańską. Od 1 września 1906 był zastępcą nauczyciela w Stryju, od 1907 po
złożeniu egzaminów został nauczycielem, w Stryju pracował do 1909. W
1909 – jak podaje Jerzy Starnawski – przeprowadził Kobzdaj doktoryzację
w Uniwersytecie Lwowskim (…). Studia o Słowackim z 1909 były chyba
debiutem Kobzdaja, przyszłego Kolbuszowskiego. Habilitację uzyskał na
podstawie dzieła Postyllografia polska XVI i XVII wieku (Kraków 1921).
Z początkiem 1922/1923 powołany został przez władze USB w Wilnie na
katedrę historii literatury polskiej. W 1924-1926 był dziekanem w USB,
profesorem nadzwyczajnym do 1929, po czym otrzymał nominację na
profesora zwyczajnego. Zajmował się literaturą staropolską i okresu stanisławowskiego. Przez kilka lat uczył języka polskiego w Gimnazjum s.
Nazaretanek w Wilnie. W 1933 przeniósł się do Lwowa, gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza pracował do 1939, od 1937 był redaktorem „Pamiętnika Literackiego”. W 1940-1941 na przemianowanym przez Sowietów
Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie wykładał literaturę niemiecką. W
1942 został aresztowany przez Gestapo i 1 lutego 1943 przewieziony do
obozu koncentracyjnego w Majdanku.
M. Piszczkowski, Polski słownik biograficzny, t.13; J. Starnawski, Sylwetki
wileńskich historyków literatury. Bydgoszcz 1997, s.129-134; opr. M. Jackiewicz.

Kołas Jakub, wł. Mickiewicz Kanstancin, pseud. Puszcza
Taras, Aharak, Adzinoki, Albucki K., Buława Tamasz, Hrud
Hanna i inne (3 listopada 1882 we wsi Okinczyce/Akinczycy
k. Stołpców – 13 sierpnia 1956 w Mińsku), białoruski poeta,
prozaik, dramaturg, publicysta. W 1902 ukończył seminarium
nauczycielskie w Nieświeżu, w 1902-1906 pracował jako nauczyciel na
Polesiu. Od 1907 – w redakcji gazety „Nasza Niwa” w Wilnie, w której
publikował swoje wiersze. W 1908 wyjechał z Wilna, pracował jako nauczyciel na Polesiu. Od 1915 – w carskiej armii, ukończył szkołę oficerską
i do 1917 przebywał na froncie. W 1921 przyjechał do Mińska i w tym
mieście osiągnął zaszczyty jako poeta, prozaik, naukowiec. Debiutował
jako białoruski poeta w 1906 w gazecie „Nasza Dola” w Wilnie.
M. Łużanin, Kołas raskazwaje pra siabie. Minsk 1964; U. Kazbiaruk, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.3. Minsk 1986, s.95-96; opr. M. Jackiewicz.

Komperski Jan (marzec 1573 na Litwie – 11 listopada 1622 w Połocku), poeta, jezuita. Studiował w Akademii Wileńskiej, następnie w Rzymie.
Był nauczycielem w kolegiach jezuickich w Kaliszu i Wilnie. W 1613-1616
– rektor kolegium jezuickiego w Krożach, następnie rezydent jezuicki w
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Smoleńsku, gdzie założył kolegium. Wiersze pisał w języku łacińskim. W
Wilnie w 1592 ogłosił Threni in exequias… Catharinae Radivilae. Wydał
też zbiór trenów, napisanych przez studentów Akademii Wileńskiej Threnodia in obitum Alberti Radziwill (1593), pisał też dedykacje.
V. Biržiška, Aleksandrynas, t.1. Chicago 1960, s.228-229; Encyklopedia wiedzy o
Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Warszawa 1996, s.295; A. Vaškelienė,
Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.242; opr. M. Jackiewicz.

Kompielska Anna, później Jędrychowska, pierwsza żona Stefana
Jędrychowskiego (11 marca 1910 w Kijowie – ?). W 1922 wstąpiła do
III klasy Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy. W 1924 przyjechała do Wilna i w 1928 ukończyła Gimnazjum im. ks. Adama Jerzego
Czartoryskiego w Wilnie. W 1928 została przyjęta na wydział humanistyczny USB, specjalizacja – historia. Jej wiersze znalazły się w tomie
Patykiem po niebie. Poezja Teodora Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy,
Anny Kompielskiej, Wacława Korabiewicza (1929). W 1965 wydała w
Warszawie wspomnienia wileńskie Zygzakiem i po prostu.
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas. Fondas (Zespół) 175, Aprašas (Opis) 5:
Byla (Teczka): IV Ca 1198 Kompielska Anna; opr. T. Dalecka.

Kondratiew Iwan, syn Kazimierza (1849 we wsi Połowicze w powiecie Wileckim – 1904), pochodzący z rodziny białoruskiej rosyjski poeta,
prozaik i dramaturg, znany w Rosji jako autor pieśni Po dikim stiepiam
Zabajkalja. Uczył się w Smoleńsku w szkole wojskowej, następnie przeniesiono go do szkoły felczerskiej przy Akademii Medyko-Chirurgicznej
w Petersburgu, lecz wkrótce naukę porzucił i przyjechał do Wilna, gdzie od
połowy 1860 pracował w kancelarii kuratora wileńskiego okręgu szkolnego, później był aktorem w teatrze. W latach 70. XIX w. był sekretarzem
moskiewskich wydawnictw. Swoje utwory drukował w czasopismach
rosyjskich „Riemieslennaja Gazeta”, „Russkaja Gazeta”, „Nowostki Dnia”,
„Moskowskoje Obozrenije”, „Sputnik”. Działalność literacką rozpoczął
w Wilnie: współpracował z gazetą „Wilenskij Wiestnik”, gdzie opublikował scenkę dramatyczną Scenka na wilenskoj tołkuczkie oraz wodewil
Wołostnoj pisar. Opublikował też kilka wierszy i piosenek, m.in. wiersz
Wilna (1868) , poświęcony miastu nad Wilią.
P. Ławriniec, Russkaja literatura Litwy XIX- pierwaja połowina XX wieka,
Vilnius, 1999, s.45-48; A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie, Kraków, 2003.

Kontrym Kazimierz, pseud. Poklus (1776 lub 1777 w Bohdanowie k.
Wilejki – 11 lipca 1836 w Szydłowie/Šiluva), publicysta, redaktor. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, studiował na Uniwersytecie Wileńskim,
w 1803-1808 i 1814-1825 był bibliotekarzem UW, a 1808-1814 – jego
sekretarzem. W 1816 wydawał z Grodkiem „Gazetę Literacką”, wznowił
i współredagował w 1815-1818 „Dziennik Wileński” oraz w 1820-1822
„Dzieje Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej”, był współzałożycielem
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Towarzystwa Typograficznego Wileńskiego oraz Towarzystwa Szubrawców i jego organu „Wiadomości Brukowe” (1817-1822). Współpracował
z Józefem Zawadzkim, prowadząc w imieniu jego firmy różne akcje w
sprawach uczelni, nauki i literatury. Za współdziałanie z filomatami w
1825 usunięty z uniwersytetu z zakazem mieszkania w Wilnie, wyjechał
do Warszawy, gdzie w 1829 pracował w Banku Polskim; z Warszawy
również wydalony, zamieszkał u krewnych na Żmudzi. Poparł powstanie
1831. Potem pracował w kancelarii biskupa żmudzkiego w Worniach,
zmarł w Szydłowie. W prasie wileńskiej publikował artykuły na tematy
ekonomiczne i socjologiczne.
Z. Skwarczyński, Polski słownik biograficzny, t.13; Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny, t.1. Warszawa 1984, s.471; Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.243; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod
red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.163; opr. M. Jackiewicz.

Korabiewicz Wacław, syn Antoniego i Stefanii z Matusewiczów (5 maja 1903 w Petersburgu – 1994 w Warszawie), poeta, prozaik, lekarz, podróżnik. Pochodził z rodziny
szlacheckiej osiadłej na Litwie. W czasie I Wojny Światowej
z rodzicami mieszkał w Charkowie i Kijowie, następnie z
rodziną przybył na Litwę do majątku Gargżdele, skąd w 1919 wyjechał
do Wilna i wstąpił do Gimnazjum im. Joachima Lelewela. W 1922 rozpoczął studia na wydziale lekarskim USB. Był czynnym członkiem Ligi
Morskiej i Kolonialnej, uczestniczył w organizowaniu i reżyserowaniu
Szopek Akademickich, członek Stowarzyszenia Twórczości Oryginalnej
Koła Polonistów USB, zamieszczał swe wiersze w zbiorkach Patykiem po
niebie, S.T.O. i Pod arkadami. W 1926 był prezesem Koła Dramatycznego
Bratniej Pomocy USB, od 1929 pracował jako kierownik wychowania
fizycznego w Gimnazjum o. Jezuitów w Wilnie. Aktywny członek Klubu
Włóczęgów, działał pod pseudonimem „Kilometr”. W 1930 odbył wyprawę kajakiem do Stambułu i Aten. W 1931 został lekarzem w Państwowej
Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i uczestniczył w rejsach „Daru Pomorza”. Podczas II Wojny Światowej był internowany w Szwecji, mieszkał
w Londynie, organizował pomoc dla jeńców wojennych i uchodźców, od
1946 jako etnograf i lekarz w Tanganice i Etiopii. W 1958 powrócił do
Polski, organizował wyprawy badawcze, napisał i 26 książek, głównie
reportaży z licznych podróży. W utworze Pokusy wspomina lata wileńskie.
W. Szełkowski, Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. Wilno 1999, s.101-102;
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika,
L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.163; opr. M. Jackiewicz.

Korniłowicz Antoni (1805-1856), pisarz, nauczyciel, ksiądz. W 1820
wstąpił w Wilnie do zgromadzenia księży misjonarzy. W 1828 ukończył
w Wilnie studia teologiczne i otrzymał święcenia kapłańskie, uczył w
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szkołach misjonarskich w Wilnie i Łyskowie. Pracował jako duszpasterz
w kilku miastach, zaprzyjaźnił się z Franciszkiem Karpińskim, który
mieszkał w Chorowszczyźnie w pobliżu Łyskowa. Wydał biografię F.
Karpińskiego w 1827 w Wilnie.
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.165.

Korotyński Wincenty, pseud. Burzywój (15 sierpnia1831
w Sieliszczu pod Nowogródkiem – 7 lutego 1891 w Warszawie) poeta i dziennikarz. Był synem białoruskiego chłopa,
samouk. W 1851 został sekretarzem Władysława Syrokomli,
od 1856 ogłaszał wiersze, w 1857 w Wilnie wydał zbiorek
poezji Czym chata bogata, tym rada, poemat o doli chłopa Tomiło (1859).
W 1863 ukazał się bezimiennie w Krakowie cykl jego wierszy antycarskich
w języku białoruskim Hutarka staroha dzieda. W 1857 wszedł do redakcji „Kuriera Wileńskiego” i „Teki Wileńskiej”, był współpracownikiem
Słownika języka polskiego (tzw. Wileńskiego, 1861), członkiem Komisji
Archeologicznej. W 1866 wyjechał do Warszawy, gdzie pracował w redakcji „Gazety Warszawskiej”, „Tygodnika Powszechnego” (1886-1891).
Tłumaczył utwory literackie z jęz. rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego
i czeskiego. Wydał Poezje W. Syrokomli (t.1-10, 1872), ogłaszał szkice o
Janie Kochanowskim, Adamie Mickiewiczu, Joachimie Lelewelu, Józefie
Ignacym Kraszewskim, Józefie Korzeniowskim, Władysławie Syrokomli.
R. Taborski, Polski słownik biograficzny, t.14; R. Taborski, Literatura polska.
Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984, s.476; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego.

Korsak Jan (24 czerwca 1704 na Białorusi – 1789 w Żodziszkach
na Wileńszczyźnie, dziś Białoruś), autor utworów religijnych, jezuita.
W 1720 wstąpił do zakonu jezuitów, w 1723-1726 studiował filozofię w
Akademii Wileńskiej, następnie uczył w szkołach jezuickich w Warszawie,
Pułtusku i Pińsku. W 1734-1740 kaznodzieja i bibliotekarz w Mścisławiu, Grodnie, Warszawie i Nieświeżu. W Akademii Wileńskiej uzyskał
doktorat i wykładał w niej w 1740-1743 logikę, fizykę i metafizykę, w
1743-1747 – teologię w Akademii Wileńskiej i w Połocku, w 1755-1759
– rektor kolegium jezuickiego w Żodziszkach nad Wilią. W 1747-1759 w
Wilnie wydał kilka książeczek na tematy moralne, m.in. Trybut powinney
wdzięczności Świętemu Kazimierzowi (1751).
Polski słownik biograficzny, t.14; K. Mačiulytė, Lietuvių literatūros enciklopedija.
Vilnius 2001, s.244; Encyklopdia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod
red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.166; opr. M. Jackiewicz.

Korsak Józef (10 października 1813 w Nuodeguliai k. Uciany – 24
sierpnia 1871 w Darsuniszkach k. Koszedarów), poeta. Uczył się w seminarium duchownym w Wilnie, następnie w Akademii Duchownej. W 1836
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został wyświęcony na księdza, był wikariuszem i kapelanem w Turgielach,
Pobojsku, Olkienikach, Wielkich i Małych Solecznikach, Darsuniszkach.
Wydał poemat wierszowany pt. Krótki opis zburzenia Jerozolimy (Wilno
1837) oraz zbiorek wierszy Poezye (Wilno 1842), ponadto 10 baśni wydrukował w noworoczniku „Linksmine”.
J. Lebionka, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.244.

Korsak Julian, syn Rajmunda (13 lutego 1806 lub 1807 w Słonimie – 30 sierpnia 1855 w Nowogródku), poeta, tłumacz. Kształcił się w
szkole pijarów w Szczuczynie, w 1823-1826 studiował na Uniwersytecie
Wileńskim, gdzie poznał A. Mickiewicza, zaprzyjaźnił się z Aleksandrem
Chodźką i Antonim Edwardem Odyńcem, następnie gospodarował w majątku rodzinnym pod Słonimem. W1826 i 1830 przebywał w Warszawie,
w 1829-1830 – w Petersburgu. Następnie wrócił do swego majątku, gdzie
wiele pisał i tłumaczył. Od 1823 zamieszczał w czasopismach wileńskich
i warszawskich („Dziennik Wileński”, „Dziennik Warszawski”) wiersze
oryginalne i tłumaczenia, m.in. z Horacego, Schillera, Lamartine’a, przełożył w całości Boską Komedię Dantego. Wydał zbiorki Poezje (1830 i
1836), Nowe poezje (t.1-2, 1840). Poezja jego powstawała pod silnym
wpływem Mickiewicza i Byrona.
Z. Makowiecka, Polski słownik biograficzny, t. 4; Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny. Warszawa 1984, s.476-477; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz.

Korsak Rajmund, ojciec Juliana (31 sierpnia 1768 w Żukowszczyźnie
w Grodzieńskiem – 9 listopada 1817 w Żwańczyku na Podolu), poeta.
Uczył się w szkole pijarów w Warszawie, studiował na UJ, gdzie podobno
uzyskał doktorat filozofii. W 1791-1793 pracował w Komisji Skarbu WKL
w Grodnie, znał Jakuba Jasińskiego, wziął udział w powstaniu 1774 na
Litwie, pisał wówczas wiersze patriotyczne, był więziony przez Rosjan w
Grodnie i Wilnie. W 1797 przeniósł się na Podole, gdzie gospodarował we
własnym majątku. Poznał tam i zaprzyjaźnił się z S. Trembeckim. Napisał
wiele wierszy okolicznościowych, m.in. Bibejda czyli garniec, ogłoszony
w „Tygodniku Wileńskim” w 1818, listy poetyckie, np. Do Stanisława
Trembeckiego – „Tygodnik Wileński” 1820; poemat (nie ukończony) O
miłości ojczyzny (fragmenty ogł. 1818-1880); wydał w 1807 Uwagi o
śmierci niechybnej J. Baki.
E. Rabowicz, Polski słownik biograficzny; Z. Lewinowa, Literatura polska.
Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej.
Wileński słownik encyklopedyczny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego.

Korwell Karol (1809 w Wilnie – 1850), pisarz, tłumacz, wydawca.
Ukończył w Wilnie gimnazjum i studia prawnicze. W 1833 przeniósł się
do Warszawy, gdzie pracował w sądownictwie. Pisał słabe opowiadania,
tłumaczył autorów angielskich i rosyjskich. W Wilnie ukazały się jego
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przekłady: Walter Scotta Dugalt-Dalgetty, czyli rycerz najemny (1828) i
Tadeusza Bułharyna Dymitr Samozwaniec (1830), w Warszawie był redaktorem i wydawcą popularnych noworoczników pt. „Wianek” (1836,
1837) i „Niezapominajka” (1838-39, 1841-1845, 1847).

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.167.

Korwin-Milewski Hipolit, syn Oskara i Weroniki z Wołłk-Łaniewskich
(6 sierpnia 1848 w Druskienikach – 11 lutego1932 w Poznaniu), pamiętnikarz, publicysta, doktor praw, parlamentarzysta. Dzieciństwo spędził
we Francji i tam też W 1864 ukończył paryskie Liceum Bonapartego.
Formalną maturę rosyjską uzyskał w Dorpacie w 1865 i w tym samym
roku rozpoczął studia prawnicze, które ukończył w 1868. Pogłębiał zdobytą
wiedzę w sądzie kasacyjnym w Paryżu. Po zakończeniu nauki powrócił do
kraju i w wyniku dokonanego działu rodzinnego otrzymał w 1877 majątki
Łazduny i Łogomowicze na Wileńszczyźnie, o łącznej powierzchni ok.
8 tys. ha. Prowadzenie wzorowych gospodarstw uważał za najskuteczniejszą drogę utrzymania polskości na Kresach. Równocześnie działał w
różnego rodzaju organizacjach gospodarczych i ziemiańskich. Od 1878
był członkiem Klubu Szlacheckiego w Wilnie. Współzałożyciel w 1898
i członek Zarządu Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego. W 1904 wziął
udział w uroczystościach, związanych z odsłonięciem pomnika carycy
Katarzyny II w Wilnie (23 września 1904). W czerwcu 1905 otrzymał
koncesję na wydawanie w Wilnie polskiego czasopisma. Był założycielem i początkowo wydawcą „Kuriera Litewskiego”. Żywo interesował
się życiem kulturalnym Wilna i Wileńszczyzny. W 1905 był inicjatorem
budowy i współfundatorem ukończonego w 1913 gmachu teatru polskiego
na Pohulance w Wilnie. Z tej też racji wszedł w 1906 do Gubernialnej
Komisji Teatralnej, w której reprezentował interesy polskiego środowiska
artystycznego. Był utalentowanym publicystą. Większość swych artykułów
zamieszczał początkowo w wileńskim „Siewierozapadnom Słowie” (do
1905 ), francuskim miesięczniku „Le Correspondant” (1905-1921), „Kurierze Litewskim” i „Kurierze Wileńskim” (1911). W 1906 został posłem
do rady Państwa z guberni wileńskiej. Należał do grona organizatorów
Stronnictwa Krajowego Litwy i Białorusi, mającego na celu zwalczanie
nacjonalizmu i propagowanie pełnego równouprawnienia, pokojowego
współżycia i zgodnej pracy wszystkich narodowości zamieszkujących
Litwę i Białoruś. W 1909 demonstracyjnie zrzekł się mandatu do Rady
Państwa na znak protestu przeciw skierowaniu do komisji wniosku o przedłużenie ważności mandatów poselskich oraz postawie Koła Polskiego,
które na posiedzeniu klubowym podjęło decyzję o głosowaniu przeciw
wnioskowi, a na plenum go poparło. W marcu 1908 podczas pierwszych
wolnych wyborów został prezesem Towarzystwa Rolniczego Wileńskie58
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go i piastował tę godność do 1914. Latem 1914 przez Szwecję i Wielką
Brytanię przedostał się do Francji i osiadł w Paryżu. W tym okresie prowadził żywą działalność publicystyczną i ogłaszał propagujące polskie
dążenia artykuły w prasie francuskiej oraz w londyńskim „The Polish
Review”, finansowanym przez Aleksandra Lednickiego. Wydał także kilka
większych broszur. W latach 1917-1919 zabiegał u władz francuskich, a
następnie polskich, o przesunięcie granicy z Rosją dalej na wschód, co
uratowałoby polski ziemiański stan posiadania na tych terenach. Traktat
ryski był klęską jego koncepcji. Wyzbył się swoich majątków i osiadł w
Poznaniu. W ostatnich latach życia nie przejawiał już żadnej aktywności
i zajął się przede wszystkim spisywaniem pamiętników Siedemdziesiąt
lat wspomnień 1855-1925, które ukazały się drukiem w 1930. 22 czerwca
1888 poślubił w Warszawie Kazimierę Wołyńską, z którą od 1898 był w
separacji, małżeństwo to pozostało bezdzietne.
Polski Słownik Biograficzny, t.XIV; Cz. Brzoza, K. Stefan, Posłowie polscy
parlamencie rosyjskim 1906-1917. Słownik biograficzny, Warszawa, 2001.

Korwin-Milewski Ignacy Kamil (1846-1926), publicysta, kolekcjoner, podróżnik. W 1856-1863 uczył się w Lycee
Bonaparte w Paryżu, w 1865-1868 studiował prawo na uniwersytecie w Dorpacie, w 1870-1875 malarstwo w Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium. W 1877 otrzymał w spadku
znaczny majątek, m.in. Gieranony w powiecie oszmiańskim; obracał się
wśród arystokracji, wiele podróżował, zgromadził liczącą ponad 200 dzieł
galerię malarstwa polskiego, eksponowaną do 1893 w pałacyku przy ul.
Świętojerskiej w Wilnie – rozproszona po I Wojnie Światowej. Ogłaszał
artykuły publicystyczne i napastliwe broszury polityczne.
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej.Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.230.

Korycki Michał (7 września 1714 w Dytrykach k. Lidy – 10 marca
1781 w Mińsku), poeta, jezuita. Kształcił się w kolegium jezuickim w
Bobrujsku, do zakonu jezuitów wstąpił w 1730 w Wilnie. W 1732-1733
studiował pedagogikę w Słucku, w 1733-1736 – w Akademii Wileńskiej,
następnie uczył w Wilnie i Warszawie, gdzie rozpoczął studia teologiczne,
ukończone w Akademii Wileńskiej w 1742. W 1742-1744 był profesorem wymowy w Mińsku i Wilnie, w 1746-1748 wykładał w Słucku. Po
uzyskaniu w Akademii Wileńskiej stopnia doktora filozofii był w niej w
1750-1756 profesorem oraz sekretarzem i w 1753-1756 kierownikiem
biblioteki. W 1765-1770 pełnił obowiązki prowincjała mazowieckiego i
zajmował się modernizacją szkolnictwa, potem był dyrektorem biblioteki
w Bobrujsku; przez wiele lat pełnił funkcję kaznodziei. Wydał Kazanie
na pogrzebie Sapiehy, koadiutora wileńskiego (1755), łaciński poemat
Avium comitia (1778, 1781) oraz Carmina…(wydane w 1817 w Płocku).
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L. Piechnik, Odrodzenie Akademii Wileńskiej 1730-1773, t.4, Rzym 1990, s.43;
K. Mačiulytė, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.224; Encyklopedia
Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.168; opr. M. Jackiewicz.

Korzeniowski Józef (19 marca 1797 pod Brodami – 17 września1863 w
Dreźnie), powieściopisarz, dramaturg, pedagog. Syn oficjalisty w dobrach
Potockich, uczył się w 1808-1819 w Liceum Krzemienieckim, gdzie rozpoczął twórczość literacką; debiutował w 1916 „Tygodniku Wileńskim”.
Był nauczycielem wymowy i poezji w Liceum Krzemienieckim. Po jego
zamknięciu w 1833-1838 wykładowcą filologii klasycznej na Uniwersytecie Kijowskim, w 1838-1846 – dyrektorem gimnazjum w Charkowie.
Od 1846 mieszkał w Warszawie, pracował jako dyrektor gimnazjum,
od 1848 wizytator, od 1849 był także członkiem Rady Wychowania. W
początku 1863 wyjechał do Drezna. Wydał w Wilnie 27 książek, wśród
nich pierwodruki Spekulanta (1846), Kollokacji (1847), Krewnych (1857).
M. Żmigrodzka, Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.1. Warszawa
1984, s.478-479; opr. M. Jackiewicz

Kosmowski Adam (1837 – 8 grudnia 1892 w Wilnie), poeta, literat i
dziennikarz. Mieszkał, pracował i publikował w Wilnie. Pochowany na
cmentarzu na Rossie.
E. Małachowicz, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Wrocław 1993, s.373.

Kossakowski Jan Nepomucen (16 maja 1755 w Krakowskiem – 26 sierpnia1808 w Baden w Austrii), tłumacz,
kaznodzieja. Uczył się w szkołach pijarskich w Piotrkowie
i Warszawie, w 1781-1785 studiował w Rzymie. Wydał
zbiór Kazania (1789-1793). Uczestniczył w Powstaniu Kościuszkowskim. Od 1788 kanonik wileński, od 1793 – biskup tytularny i
koadiutor biskupa inflanckiego, od 1794 biskup ordynariusz inflancki oraz
administrator apostolski diecezji kurlandzkiej, w 1798 został biskupem
ordynariuszem wileńskim. Przyczynił się do rozwoju szkolnictwa na
Litwie po rozbiorach, od 1797 prezes Komisji Edukacyjnej Litewskiej.
Autor pamiętnika (1795) i dzienników (1794-1803).
Polski słownik biograficzny, t.14, 1969, s.265-267; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego.
Bydgoszcz 2002, s.168; opr. M. Jackiewicz.

Kossakowski Józef Kazimierz (16 marca1738 w Skorulach k. Janowa na Litwie – 9 maja 1794 w Warszawie), pisarz,
publicysta, pamiętnikarz, biskup, targowiczanin. Uczył się w
szkołach jezuickich w Kownie i w Akademii Wileńskiej, w
1763 w Warszawie ukończył seminarium duchowne. Biskup
tytularny – od 1775, inflancki – od 1781; przeciwnik Stanisława Augusta
Poniatowskiego, związany z konfederacją barską; od lat 70. rzecznik orien60
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tacji rosyjskiej, w 1782-1786 – członek Rady Nieustającej, zdecydowany
przeciwnik Konstytucji 3 maja 1791; przywódca konfederacji targowickiej
w 1792 na Litwie; odegrał istotną rolę przy akceptacji drugiego rozbioru
przez sejm grodzieński 1793. W czasie Powstania Kościuszkowskiego 1794
sądzony za zdradę kraju i powieszony w Warszawie. Autor powieści Ksiądz
Pleban (1786), opowiadania Obywatel (1788), komedii, publicystyki oraz
pamfletu na I. Potockiego i H. Kołłątaja Rozmowy Solona z Kadym (1790),
pozostawił Pamiętniki… 1738-1788 (1891). Ogłosił też kazania i mowy
pogrzebowe. Pochowany w Janowie (Jonava).
Polski słownik biograficzny, t.14, 1969, s.267-269; Wielka encyklopedia powszechna PWN, t.14. Warszawa 2003, s.448; opr. M. Jackiewicz.

Koszutski, Koszucki, Stanisław (? – 4 kwietnia 1559 w Wilnie), poeta,
tłumacz autorów łacińskich. W 1544 studiował na uniwersytecie w Wittenberdze. Od 1547 w służbie Radziwiłłów, w 1548 napisał epitalamę z okazji
ślubu króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Utwór ten nie
został jednak opublikowany. Był sekretarzem królowej Barbary, mieszkał
z nią w Krakowie. Po śmierci królowej powrócił do Wilna i pełnił obowiązki bibliotekarza Zygmunta Augusta w zamku WKL. Sporządził katalog
biblioteki króla. W tym okresie, tj. w 1551-1559 przetłumaczył na polski
utwór Cycerona O obowiązkach z życiorysem poety i filozofa (Łosk, 1575).
Myślicieli i aswietniki Biełarusi, Minsk, 1995, s.90; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego.
Bydgoszcz 2002, s.172; opr. M. Jackiewicz.
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Położony w dogodnym
miejscu nowoczesny

Green Vilnius Hotel***

posiada 126 przytulnych,
wyposażonych pokoi. W jego ofercie są
trzy sale konferencyjne z pełną infrastrukturą
techniczną. Na dogodnych zasadach proponuje
też długoterminowy wynajem pokoi.
Działa restauracja i bar, jest parking.
Goście w podróży biznesowej na pewno docenią
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Pilaitės pr. 20, Wilno; tel. +370 5 2500695,
e-mail: info@greenhotel.lt; www.greenhotel.lt
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LITERATURA POLSKA NA LITWIE
ZIEMIA BOGATA W TALENTY (2)
Romuald Mieczkowski
Nakładem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ukazał się album pt. Śladami słów skrzydlatych...
Poniżej przedstawiam tekst własny z tego wydawnictwa,
zachęcając do sięgnięcia do niego – jest bogato ilustrowane, mam też nadzieję, iż w sposób zwarty, przystępny
i klarowny – a taka jest rola albumów – przybliża nie
tylko pomniki znanych i trochę mniej znanych postaci,
lecz i piękne karty jakże bogatego pisarstwa polskiego
na Litwie, z przywołaniem też twórców nieco zapomnianych.
Nowe prądy po odzyskaniu niepodległości

©Romuald Mieczkowski

Po doświadczeniach zaboru carskiego i represjach Wilno z początku nie
było tak nowatorskie w literaturze jak Kraków czy Warszawa i „pod każdym
względem zachowawcze” – jak to ujął Józef Bujnowski. Ale nie na długo. To
urodzony w Wilnie Jerzy Jankowski był założycielem warszawskiej
grupy futurystów (w 1920 roku wydał swój programowy tom Tram
wpopszek ulicy), a jego kolega Anatol Stern z Warszawy, studiując polonistykę na Uniwersytecie Stefana
Batorego, kształtował swoje gusty
literackie w Wilnie. Prawda, pobyt
jego był krótki.
Coś jednak wisiało w powietrzu wileńskim, zapowiadając
nowe wiatry. Owe coś zaktywizowało się po przybyciu do „miasta
pod chmurami” Witolda HulewiWielkie zasługi dla Wilna miał Witold Hulecza, jak określi Wilno „ekspresjowicz, również dla miejscowej rozgłośni Polnista wielkopolski”. Jego zasługi
skiego Radia, która początkowo mieściła się
w niewielkiej kamienicy na stromym brzegu dla Wilna są ogromne – nie tylko
Wilii; tabliczka zamontowana na jej murach na antenie rozgłośni wileńskiej, w
przez współczesnych mieszkańców Zwierzyń- której pracował już Tadeusz Łoca, kultywujących dziś pamięć o tym fakcie palewski, również wtedy poeta.
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Działała poetka i pisarka Wanda
Dobaczewska-Niedziałkowska,
Zofia z Czaplickich Bohdanowiczowa – autorka powieści Droga
do Daugiel, studiowali tu twórcy,
o których niebawem będzie głośno, jak Stanisław Swianiewicz,
Kazimierz Leczycki, Jerzy Wyszomirski, znany był publicysta
Walerian Charkiewicz. Na teatralnych deskach sukcesy odnosił Ju- Znany pisarz Kazimierz Orłoś przed domem
swojego wuja – Józefa Mackiewicza w Czarliusz Osterwa ze swoją Redutą.
nym Borze. „Maj nad Wilią”, 2007
Hulewicz trafił na dobry
grunt, który w prowincjonalnym mieście rozwijał się także wokół odrodzonego uniwersytetu. Nie w sposób uzmysłowić sobie legendy Wilna
znów bez jego wskrzesiciela, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wielki w
tym udział mieli artyści malarze z Ferdynandem Ruszczycem na czele,
w zakresie fotografii Jan Bułhak, coraz większa kulturotwórcza była rola
rozgłośni wileńskiej z jej teatrem radiowym i relacjami ze „Śród Literackich”. Jednocześnie zaczęły się dziać wielkie rzeczy na niwie słowa
polskiego, dzięki wybitnej profesurze, specjalistom tej rangi, co Marian
Zdziechowski, Stanisław Pigoń, Konrad Górski, Jan Otrębski, Erwin
Koschmieder, Jan Safarewicz czy Manfred Kridl.
Fundamentem do wielu działań była znów tradycja. Pielęgnowano pamięć o obecności wieszczów, powoływano się na Elizę Orzeszkową, choć
nie pochodziła z tych stron i tylko przebywała w Wilnie, aktywnie działał
Czesław Jankowski. Wydarzeniem
zwrotnym było założenie w roku 1925
Związku Literatów
w Wilnie, któremu
przewodził Hulewicz. Ożyła Cela
Konrada w klasztorze Bazyliańskim,
gdzie odbywały się
Aleksandra Niemczykowa, córka Stanisława Cata MacŚrody Literackie.
kiewicza, przed gmachem byłej redakcji „Słowa” na ulicy
Jak
uważają
Zamkowej – „Maj nad Wilia”, 2007. Usytuowana w tak
dobrym miejscu kamienica przechodzi dziś różne koleje badacze literatury,
losu i wciąż zmienia swe przeznaczenie, był tu bank, od pozytywizm Wilno
„ominął”, a jak pisze
niedawna umieszczono tu Fast Food „Grey”…

Romuald Mieczkowski

wspomniany już Bujnowski, prąd ten dał miejsce od razu neoromantyzmowi, wszakże bez przybyszewszczyzny. Zaczęły się pojawiać w druku
nazwiska Eugenii Kobylińskiej-Maciejowskiej, Władysława Arcimowicza,
m.in. założyciela STO – Sekcji Twórczości Oryginalnej przy Kole Polonistów USB, co okaże się zjawiskiem przełomowym, zjednoczy studentów
różnych kierunków: Józefa Mackiewicza – wtedy jako reportera, bo jego
wielka twórczość pisarska rozwinie się później i książki Droga donikąd,
Karierowicz, Kontra, Lewa wolna powstaną na emigracji, a także Heleny
Romer-Ochenkowskiej.
Rozwojowi twórczości wilnian w międzywojniu sprzyjała prasa. W Wilnie wychodziły trzy czasopisma codzienne: „Słowo” Stanisława Mackiewicza, „Kurier Wileński” i „Dziennik Wileński”. „Słowo” zdobyło poza lokalną,
nawet ogólnopolską renomę, przyczyniło się do rozwoju poezji wileńskiej
dzięki dodatkowi pt. „Żagary”. „Kurier Wileński” był również przyjazny
literatom, zresztą chętnie zatrudniał ich w swojej redakcji. Pracowali w niej
m.in. Tadeusz Łopalewski, Eugenia Kobylińska, Stanisław Lorentz, Wiktor
Piotrowicz, Witold Hulewicz, Józef Bujnowski, Teodor Bujnicki, Anatol
Mikułko, Wanda Pełczyńska, Jerzy Zagórski, Stanisław Stomma, radiowcy
i żagaryści. Mniej twórczym nastrojom sprzyjał „Dziennik Wileński”.
„Żagary” w kontekstach życia literackiego

©Romuald Mieczkowski

W języku „tutejszych”, w gwarze wileńskiej słowo żagary oznaczało
chrust, wiązkę gałęzi, ot takie jakieś suche witki, patyki, służące najlepiej
do rozpalania ogniska... Poprzez tę nazwę grupa podkreślała swój regionalny rodowód, nawiązywała do ziemi, skąd się wywodzili jej twórcy.
Choć trafniej byłoby stwierdzić: do regionu, z którym chcieli związać

Uniwersytet Stefana Batorego i w międzywojniu był kuźnią znaczącą talentów.
Kościół akademicki św. Janów oraz stare nastrojowe podwórko Alumnatu
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swój twórczy los. Byli
w Żagarach bowiem nie
tylko wilnianie, ale i literaci z różnych zakątków
– Czesław Miłosz przybył
Szetetejń koło Kiejdan
na Litwie Kowieńskiej,
Józef Maśliński i Jerzy
Putrament – z odległej o
90 kilometrów od Wilna
Lidy, wtedy właściwie z
Wileńszczyzny, dziś to
Białoruś. Jerzy Zagórski
pochodził z Kijowa. Przypatrywali się ich dokonaniom przybyli do Wilna
wykładowcy akademiccy
Stanisław Pigoń i Manfred Kridl. Żagaryści reprezentowali awangardę (w
Polsce powstawało wtedy niemało takich grup, z Awangardą Krakowską
na czele), ale o zabarwieniu lewicowego radykalizmu, ze znamionami antyfaszyzmu,
jednocześnie ich twórczość była mocno przesiąknięta katastrofizmem. Było to niejako
zwierciadło tamtego czasu, które ukazywało
rozterki akademickiej młodzieży wileńskiej,
odzwierciedlało kwestie, o których rozprawiano podczas wypraw Klubu Włóczęgów,
debatowano w Klubie Intelektualistów, Legionie Młodych, czy w STO. Żagaryści pragnęli wyczulić na konieczność społecznego
zaangażowania literatury. Stanowili grupę
przyjaciół i znajomych otwartą na innych, z
bardzo wyrazistą odrębnością pokoleniową,
z nieprzejednaną wolą przemian moralnych
w społeczeństwie – z udziałem właśnie literatury i poezji.
Kira Gałczyńska w Polskiej
Co ciekawe, mimo swego awangardo- Galerii Artystycznej „Znad
wego charakteru – a żagaryści starali się Wilii” – 1999, tabliczka w
operować nową formą wyrazu w oparciu o Zaułku Literackim, w którym
konstruktywizm, preferując prozaizację życia, upamiętniani są głównie lia fakty i wątki reportażowe były składnikami teraci litewscy, poświęcona
podstawowymi – to często nawiązywali do Konstantemu I. Gałczyńskiemu
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poezji Mickiewicza i
Słowackiego. Niezwykle ważną rolę odgrywał pejzaż, co Piotr
Kuncewicz nazwał
ich „przymierzem z
ziemią”. Było to też
przymierze pomiędzy
ich „,małymi ojczyznami” a „krajem lat
dziecinnych”, z akcentami litewskości i
białoruskości. Żagary- Brama do Klasztoru Bazylianów, gdzie odbywały się
ści przeczuwali również „Środy Literackie” (od zewnątrz i strony wewnętrznej)
apokalipsę, która niebawem miała nastąpić. Zresztą katastrofizm obecny był
i w innych formacjach twórczych w Polsce.
Grupa wystartowała w lutym 1931 roku, a pierwsze skrzypce odgrywali twórcy jej założeń programowych: Teodor Bujnicki, Czesław
Miłosz, Jerzy Zagórski, Kazimierz Hałaburda i Stefan Jędrychowski,
który zapewniał: Trzymamy rękę na pulsie współczesnej literatury
i całokształcie życia. Aktywnie działał Antoni Gołubiew. Stanisław
Cat-Mackiewicz pomógł wydać pierwszy numer czasopisma „Żagary”
– jako dodatku do jego „Słowa”. Jednakże nie mogła to być współpraca na dłuższą metę reprezentującego ziemiaństwo, tzw. żubrów
wileńskich, skrajnie prawicowego redaktora i monarchisty z coraz
bardziej zbuntowanymi lewicowymi literatami i ich dodatek potem
ukazywał się pod nazwą „Piony” w „Kurierze Wileńskim”. Potem były
inne konfiguracje, ciągle zmieniał się też skład grupy. Środowisko
„Żagarów” cementowali Henryk Dembiński (główny „ideolog”), Aleksander Rymkiewicz, Anatol Mikułko, Mieczysław Kotlicki, Wacław
Korabiewicz, Tadeusz Byrski, Leon Szreder. Ukazywały się tomiki
poetyckie członków grupy. Odnotujmy kolejne czasopisma, jak „Poprostu” oraz „Karta” Dembińskiego i Jędrychowskiego. Cechował je
również radykalizm, a to sprawiało, że zarzucano żagarystom żarliwą
lewicowość i pojawiały się kłopoty.
„Żagary” jednakże były mocnym fermentem życia literackiego, które
w tamtych latach osiągnęło apogeum. Sytuacja zmieniła się po roku 1937,
gdy z Wilna wyjechało kilku znaczących twórców (Hulewicz, Byrski, Miłosz, Pigoń, Lorentz, Zagórski). Dzięki żagarystom nastąpiła prawdziwa
erupcja wierszy, w których opisywano magię Wilna, miastu dedykowano
całe tomiki – jak Miasto w chmurach Hulewicza, Wilno Dobaczewskiej,
Pod Ostrą Bramą Łopalewskiego. Z „przybyszy” temat wileński obecny
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był w twórczości Gałczyńskiego, który mieszkał na Zarzeczu, pisał do prasy
wileńskiej, pracował w radiu.
Gród nad Wilią znalazł się w polu zainteresowania, w świadomości
zaś młodych twórców, którzy niebawem stworzą „Idące Wilno”. Wytwarzało się przekonanie, że zasługuje on na „dumną nazwę miasta poetów”.
Ukazywały się liczne publikacje, chwalące jego uroki. Jerzy Remer w
książce Wilno z serii Cuda Polski wzniośle pisał: Florencja północy. Miasto wielkich gestów o wdzięku zmiennego oblicza. Miasto silnych skrótów
perspektywy we fragmentach z dala z wyniosłości widziane, miasto śpiewne
w graficznych zarysach i w harmoniach barw naturalnych i przybranych –
ujawnia dopiero swój czar tajemniczy, gdy zejść w jego głębię. Wtórował
mu Juliusz Kłos, autor słynnych przewodników: Wilno, położone nad Wilią,
w rozległej dolinie, otoczone z trzech stron łańcuchem wzniosłych wzgórz
lasem porosłych, nie tylko posiada najpiękniejsze położenie ze wszystkich
miast polskich, lecz umiało je należycie wykorzystać i podkreślić.
Takich przykładów, uwypuklających ducha miasta znajdziemy więcej.
To sprawiało, że przyciągało ono niczym magnes. Do Wilna przybył i sam
mistrz Gałczyński, który traktował je jako swoją Arkadię… Na „Środzie
Literackiej” się nie skończyło, w wierszu-zaproszeniu do miasta nad Wilią
swej „srebrnej” Natalii w 1934 roku dalsze życie traktował jako Szczęście
w Wilnie – po poważnej Warszawie i trochę podobnym do Wilna Krakowie.
Wilno w życiu poety stanowiło nie tylko jeden z adresów. Wybrał je może
i przypadkowo, choć o wdzięku i pięknie miasta musiał słyszeć wcześniej,
i to niewątpliwie one zadecydowały, że w trudnym dla siebie okresie, po
powrocie z brunatnego już Berlina, po warszawskich porażkach, głównie
teatralnych, postanowił odmienić swój los i wybrał to właśnie miasto, nieznane mu wcześniej jako
miejsce pracy, zawierania
przyjaźni, zdobywania
doświadczeń literackich
– pisała do mnie w 2003
roku córka poety, urodzona na Zarzeczu Kira
Gałczyńska. Młodzi i zakochani, mieszkali tu dwa
i pół lata. Fascynowała go
dziwność miasta, mniej w
tej twórczości elementów
topograficznych miasta, a
więcej emocji, surrealizmu. Jak to u Gałczyńskiego! Szkoda, że potem Zniszczona i nieistniejąca dzisiaj Cela Konrada
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część tej twórczości się rozproszyła – jak niektóre felietony
oraz teksty piosenek dla Hanki
Ordonównej, którą odwiedzał w
majątku jej męża, hrabiego Michała Tyszkiewicza w Ornianach.
Aurę miasta sławiła założona
w 1928 roku wileńska rozgłośnia
Polskiego Radia z oryginalnym
sygnałem wywoławczym kukułki. W roku 1934 w mieście było
ponad 6600 abonentów, co przekładało się na kilkanaście procent
jego mieszkańców. Mikrofon to
stworzenie młode, brykające, W latach 30. Polskie Radio się rozrosło, a
nienadające się długo więzić – jej studia uruchomiono na ul. Mickiewicza
donosiło „Słowo” w 1931. Z ra- (dziś mieści się tutaj litewski Teatr Mały)
diem współpracowali prawie wszyscy literaci Wilna, stąd transmitowano
pierwsze słuchowisko radiowe w Polsce pt. Pogrzeb Kiejstuta Witolda
Hulewicza, a potem Obronę Sokratesa (w 75. rocznicę śmierci Mickiewicza), nadawano kąciki gwarowe Ciotki Albinowej i Kuma Wołłejki. Tu
dygresja osobista: podczas mojej pracy przy realizacji audycji polskiej Radia
Litewskiego w 1982 roku uruchomiliśmy kącik gwarowy Radiowego Wincuka, który na tyle chwycił, że istnieje po dzień dzisiejszy, a wykonawca w
tej roli (Dominik Kuziniewicz), występuje również w Polsce. Wiele z audycji
znalazło swoje miejsce w ramówce ogólnopolskiej. Co dotyczy radia, to
materiałów źródłowych nie brakuje, jako
dodatki do gazet wileńskich ukazywało
się kilka zeszytów radiowych, jak Na
wileńskiej fali, Kukułka Wileńska i inne.
Na uwagę zasługiwały transmisje
ze Śród Literackich. W okresie międzywojennym odbyło się ich 250. W
1992 roku, podczas pobytu w Wilnie
Czesława Miłosza, powstał pomysł ich
reaktywowania w nowej konwencji pojednania litewsko-polskiego. Powołano
kolegium z udziałem zacnych osób na
Litwie, w Polsce i za granicą. Jednakże
podczas odrodzonych Śród ktoś je muNagrobek poety Światopełka Kar- siał szykować, choćby zebrać krzesła w
pińskiego na wileńskiej Rossie
uczelni technicznej, która była wtedy w
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klasztorze Bazylianów, uruchomić szatnię. Ambasada RP poprosiła mnie,
bym zadbał o to i w ten sposób znalazłem się w gronie Kolegium Śród
Literackich. Z największym sentymentem wspominam moment, gdy
gasiłem światła w Celi Konrada, zamykałem ją na klucz i oddawałem
w portierni. Po kilkudziesięciu Środach „nowożytnych” Cela przestała
istnieć.
Uformowaniu życia kulturalnego i literackiego sprzyjał teatr. Z początku Osterwy, a potem wspaniałego zespołu aktorskiego Aleksandra
Zelwerowicza. Mimo katastrofizmu żagarystów, było miejsce na humor
nie tylko w radiu – wielką popularnością cieszył się klub „Smorgonia” –
kabaret, ale taki ambitniejszy, z odniesieniem do wileńskiej oświeceniowej
tradycji Towarzystwa Szubrawców oraz „Wiadomości Brukowych” i z
udziałem czołowych postaci inteligencji artystycznej, literatów wileńskich,
którzy dostarczali stosownych wierszy humorystycznych nt. konkretnych
sytuacji i osób. „Smorgonia” gościła też na antenie radiowej. Przedtem
w podobnym nastroju były utrzymywane wileńskie szopki akademickie.
Żagaryści też potrafili się śmiać.
Owe konteksty, jak swoboda w wyborze formy twórczej, sprzyjały
Żagarom, choć środowisko z biegiem lat się podzieliło, zbliżał się czas
czarny i dla niektórych literatów z kręgu żagarystów bardzo skomplikowany, a nawet tragiczny. Przed wojną zdążył jeszcze zadebiutować Jan
Huszcza z Dzisny, podczas wojny – Tymoteusz Karpowicz, pierwsze
kroki w prasie wileńskiej stawiał Eugeniusz Paukszta, podczas okupacji w
1940 zmarł tu poeta Światopełk Karpiński, do końca wojny przebywał w Wilnie Leon Lech Beynar (Paweł Jasienica), a do szkoły wtedy chodził Tadeusz
Konwicki. Jedni potem stali się znanymi twórcami w Polsce, inni piastowali
wysokie urzędy w PRL, jeszcze inni stanowili trzon pisarstwa emigracyjnego.
Natomiast Trubadur
„Żagarów”, jeden
z utalentowanych
poetów wileńskich,
Teodor Bujnicki w
1942 roku „za współpracę ze Związkiem
Sowieckim na szkodę
Polski”, a konkretniej
z gazetą „Prawda
Wileńska”, został
skazany na karę
śmierci, wyrok wy- Autor artykułu z Ewą Beynar-Czeczot, córką Pawła
konano po dwóch Jasienicy (Lecha Beynara) przed domem na ul. Święciańskiej 16, w którym mieszkała jej rodzina, 2008
latach.
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Nigdy od ciebie miasto
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Po latach trudów i przebywania w labiryntach literatury sława i chwała
przypadła żagaryście – Czesławowi Miłoszowi. Nie ma dziś poetyckiej
mapy Polski bez Miłosza. Owszem, nadawał ton w Żagarach, ale nie był
wtedy w Wilnie figurą pierwszoplanową. Życiorys późniejszego noblisty
jest tak znany, że nie ma potrzeby go przytaczać, ale do niektórych faktów
nie sposób się nie odnieść. Urodzony w roku 1911, był przyszły noblista
świadkiem najważniejszych wydarzeń XX wieku, sam zaś nazywał siebie
„ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Dzięki niemu
świat się dowiedział się o Szetejniach, urokach
Doliny Niewiaży – Issy, wspaniałym kącie Rodzinnej Europy, o jego ojczyźnie:
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.
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Do tamtych lat powróci nieraz, również 8 grudnia 1980 roku,
podczas odczytu z okazji wręczenia mu Nagrody Nobla. Przywołam
krótki, często cytowany fragment tamtej wypowiedzi: Dobrze jest
urodzić się w małym kraju, gdzie
przyroda jest ludzka, na miarę człowieka, gdzie w ciągu stuleci współżyły ze sobą różne języki i różne
religie. Mam na myśli Litwę, ziemię
mitów i poezji. I chociaż moja rodzina już od XVI wieku posługiwała
się językiem polskim, tak jak wiele
rodzin w Finlandii szwedzkim, a w
Irlandii angielskim, wskutek czego
jestem polskim, nie litewskim, poetą,
krajobrazy i być może duchy Litwy
nigdy mnie nie opuściły.
Nieraz będzie wspominał, jak wielkie wrażenie robiła na nim postać jego
dalekiego i tajemniczego krewnego,
paryskiego samotnika i wizjonera,
poety francuskiego – Oskara Miłosza, Tabliczki w Zaułku Literackim, popochodzącego z Czerei spod Mińska święcone Czesławowi Miłoszowi i
Litewskiego, który sam nie będąc Li- jego wujowi Oskarowi Władysławowi
72

Romuald Mieczkowski

©Maciej Mieczkowski

twinem, bronił litewskości,
przede wszystkim podczas
swej pracy w poselstwach
litewskich w Paryżu.
Wilno Czesława Miłosza przyjęło go łaskawie. Tu
studiował, z początku polonistykę, a potem przeniósł
się na prawo. Tu debiutował
wierszami i pierwszym tomikiem Poemat o czasie zastygłym (1933), tu żył Żagarami,
zdobywał przyjaciół, ale też i
przeciwników.
Po latach, wspominając
Rozmowa podczas kolacji z noblistą
tę grupę, swój udział w niej,
przyznał: Wtargnąwszy do Związku (Zawodowego Literatów Polskich
w Wilnie – RM), żagaryści zaczęli robić szum. Niezwykle aroganccy
wobec piszących pań, sarkastyczni i zjadliwi w dyspucie, gotowi wróble
niszczyć bombami.
Nie był to czas łatwy dla niego, pełne zawiłości będą lata wojny, choć
to jego tomik pt. Wiersze i pod pseudonimem Jan Syruć był pierwszą
podziemną publikacją poetycką okupowanej Warszawy. Po późniejszym
okresie pracy w PRL-owskiej dyplomacji z lewicowością zerwie, wybierając życie emigranta, dzięki pomocy, którą w 1951 roku uzyskał od
Jerzego Giedroycia w paryskiej „Kulturze”. Autor Zniewolonego umysłu
pracowicie i skutecznie będzie podążał wyznaczonym szlakiem, który
go zaprowadzi na wyżyny. Najpierw była Francja, a od 1960 roku Stany
Zjednoczone. Posada profesora na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich University of California w Berkeley przynosiła mu środki do
życia, sprzyjała twórczości, w 1982 roku przyznano mu katedrę na Uniwersytecie Harvardzkim w Cambridge. Był już wtedy znany i popularny
na całym świecie.
Do Wilna, a stąd do Szetejń, powrócił w 1992 roku, po wielu latach
rozłąki. Miałem zaszczyt niejednokrotnie rozmawiać z Czesławem Miłoszem, bywał w naszej galerii redakcyjnej, wydrukowałem kilka z nim
wywiadów, zdarzało się towarzyszyć mu w wędrówkach po Wilnie. Mówił, że mimo zawirowań losu, zawsze pamiętał o mieście swej młodości,
które go ukształtowało:
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać
Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach.
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Różne odsłony literackich związków z Wilnem.
Tadeusz Konwicki
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Ileż znakomitych nazwisk znaczyło swoją obecność w Wilnie! Niektórzy mimo, że byli poza Wilnem, pozostawali mocno związani z tym
miastem – jak Kazimiera Iłłakowiczówna, córka Klemensa Zana, sekretarz
osobisty Marszałka Józefa Piłsudskiego. W niemałej grupie twórców,
których los zaprowadził na Litwę i do Wilna, od wspomnianych Sarbiewskiego, Skargi czy Wujka, był Słowacki, później Józef Ignacy Kraszewski,
Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Kornel Makuszyński, Stanisław
Witkiewicz, Witold Gombrowicz. Specyficzne związki z Wilnem miał
Sergiusz Piasecki. Byli też na jakimś etapie swego życia „wilnianie z
wyboru” – jak wspomniani już Witold Hulewicz czy Konstanty Ildefons
Gałczyński. Literatura wileńska miała znaczny wpływ na rozwój literatury
polskiej, nie tylko dzięki wieszczom. Rzecz jasna, miała ona ogromny
wpływ na rodzącą się literaturę litewską i na litewskie odrodzenie narodowe, jak też w szerszym aspekcie – białoruskie i ukraińskie, ale to już inny,
bardzo ważny aspekt zagadnienia. Największą jej odrębnością było to, że
sięgała do skarbca różnych kultur. To za sprawą Mickiewicza w innych
regionach Polski dowiedziano się o Grażynie, Konradzie Wallenrodzie,
wajdelotach i rusałkach. W twórczości wielu późniejszych autorów nie
zabraknie licznych odniesień regionalnych – do tradycji ludów tu mieszkających i ich historii.
Szczególnie zaznaczy się to w twórczości Tadeusza Konwickiego.
Temat wileński, ów topos „karmił” autora Rojstów, Bohini – wszak wiadomo: tam, gdzie mieszkają ludzie różnych narodowości, powstaje nowa
„jakość”, to niezwykle cenny materiał twórczy bez względu na zawirowania
historii, trendy czy modę. Jego wileńskość była niepodważalna. Miałem
szczęście odwiedzać Konwickiego w kamienicy przy ulicy Górskiego, na
tyłach Nowego Światu. Pamiętam, jak z lubością mawiał: „My, wilnianie!”.

Dom, w którym mieszkali w Kolonii Wileńskiej (Pavilnys) Konwiccy. Pisarz podczas pobytu w Wilnie z Wojciechem Piotrowiczem i autorem publikacji, maj 1988
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Celebrował bardzo dobitnie i ze zwadą: Artysta musi mieć jakieś miejsce,
jakiś punkt odniesienia. Są tacy, co wymyślają sobie różne historie, my
nie musimy – my pochodzimy z Wilna.
Na zasadzie jakiegoś przeczucia, kiedy się wziąłem za pióro, czułem,
że trzeba „być skądś” – to daje trwałość samopoczucia, że mogę wnieść
coś zupełnie nowego. To bardzo pomaga w karierze literackiej. (…) Przywiązanie do Wileńszczyzny dotyczyło wyłącznie mojego jestestwa, a nawet
rozumienia świata – rozwijał tę myśl autor Małej Apokalipsy. Pielęgnował
wileńskość na swój sposób, tak naprawdę dotykając sfery wspomnień.
Przyznał mi jednego razu, że doznał wrażeń człowieka, który odwiedza
swoje miasto po latach i które wydaje się już mu obce. Ale nie należał
do tych, co z całą stanowczością podkreślał, którzy z jakichś powodów
zajęli się sprawami polskimi i dawnymi Kresami, stworzyli coś w rodzaju
„wirtualnego raju”, który jak piękny obłok na tą ziemią krąży.
Na Mickiewiczu i Miłoszu się nie skończy…
Wilnianie w najtrudniejszych latach pielęgnowali pamięć literacką wielkich twórców na swej ziemi, dzięki temu przetrwała tu polskość. Dzięki wielkim Polakom w ich mieście mogli chodzić z podniesioną głową. Ta pamięć
pielęgnowana jest w każdej polskiej szkole, w każdej polskiej placówce, a
najważniejsze – w wielu domach. Po tym, jak Wilno po wojnie straciło swą
inteligencję, nowa inteligencja polska, zdarza się, że już w trzecim pokoleniu
zaczyna kontynuować tamto życie literackie. Nie jest to łatwe zadanie – w
ciągu lat izolacji nie było dobrych wzorców, możliwości druku i kryteriów
oceny powstałych utworów. To ciąży nad stanem współczesnych dokonań
Polaków na Litwie i dotyczy całego życia artystycznego – sami piszemy
wiersze, sami śpiewamy i tańczymy, sami siebie oceniamy. Mimo otwarcia
się, w Macierzy polscy twórcy zza wschodniej granicy pozostają w kategorii
twórców nie traktowanych po partnersku.
Pamięć literacka sprzyja młodym pokoleniem wilnian. W czasach
przedwojennych ich pradziadkowie robili tu matury. Ich dziadkowie,
urodzeni po wojnie, chodzili do polskich szkół na Wileńszczyźnie. A
potem i ojcowie. Kolejne pokolenia wzrastały w kręgu Mickiewicza.
Po wypłukaniu ich z inteligencji twórczej (pozostał jedynie historyk
sztuki, dr Jerzy Orda) Polacy, którzy tu pozostali, próbowali swych sił
we własnej twórczości na niwie amatorskiej. I teraz jest to największa
grupa adeptów słowa. Ale są i tacy, którzy zwrócili na siebie uwagę swą
poezją, pisarstwem publicystycznym. Album ten ze swego założenia nie
obejmuje okresu najnowszego, poza jednym wyjątkiem – wyróżnieniem
osoby Sławomira Worotyńskiego. Urodzony w Nowej Wilejce w 1942
roku i nieżyjący od ponad 30 lat poeta, zresztą samorodny, zostawił po
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sobie strofy zasługujące na uwagę. Był pierwszym, który wykroczył poza
ramy ludowego amatorstwa w powojennym Wilnie. Poeta tragicznego
losu, wyznaczył swoją drogę w poezji. Ze smaczkami impresjonizmu,
zainspirowany muzyką, lekturami, jakich inni nie znali. Tym tropem poszli
podobni do niego twórcy, budujący pierwsze elity Polaków na Litwie.
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Dzisiaj twórczość literacka, a szczególnie polska liryka mocno zaznacza
swoją obecność na Litwie. Wilno nadal, jak przed laty, żyje poezją. Do popularyzacji literatury, dawnej spuścizny literackiej przyczyniają się polskie
organizacje i instytucje: Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz domy kultury
rozsiane po całej Litwie, Ambasada RP i Instytut Polski, teatry – Polskie Studio
Teatralne i Teatr Polski, polskie szkoły, media, zespoły twórczości amatorskiej,
rodzimi, aczkolwiek nieliczni, krytycy. Do tego trzeba dodać całe „desanty”
przyjeżdżających z Polski artystów i literatów, z koncertami, wieczorami autorskimi. Na uwagę zasługuje także działalność litewskich instytucji kultury,
jakimi są muzea Mickiewicza w Wilnie i Syrokomli w Borejkowszczyźnie.
Mimo to – co jest tendencją ogólniejszą – niepokoi coraz mniejsze
zainteresowanie pisarstwem, chęcią poznania mniej znanych dziejów.
Dlatego cieszyłoby wydawców niniejszej publikacji, jeśli przyczyniłaby
się ona do jakichkolwiek inspiracji w tym zakresie. Przy okazji apel – w
archiwach wileńskich, na łamach dawnej prasy wileńskiej, w wydawnictwach okazjonalnych, tyle jeszcze niespożytkowanych materiałów dla
przyszłych badaczy. Zajmowanie się nimi to wielka przygoda!
Wśród współczesnych przedsięwzięć o charakterze literackim w Wilnie
chciałbym słów kilka poświęcić Międzynarodowemu Festiwalowi Poetyckiemu „Maj nad Wilią”, wspieranemu m.in. przez Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie” i Ambasadę RP. Ten jeden z największych organizowanych przez Polaków za granicą festiwal z udziałem literatów, naukowców i badaczy literatury, a także ludzi sztuki, w tym wybitnych twórców

Sławomir Worotyński. Uczestnicy „Majów nad Wilią” niejednokrotnie odwiedzali
drewniany dom (na zdjęciu po remoncie), w którym urodził się w Nowej Wilejce
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współczesnych z Polski, odbył
się już 23 razy. Tylko uczestników zagranicznych, niemalże ze
wszystkich kontynentów, z około 30 krajów, goszczono ponad
pięciuset. Festiwal znalazł się
w kalendarzu najważniejszych
imprez literackich na Litwie,
uczestniczyli w nim również
czołowi poeci litewscy. Nie tylko promuje literaturę polską, ale Krzysztof Zanussi, który wziął udział dyspozwala nawiązywać kontakty kusji „Co nam zostało po Jagiellonach”, z
grupą uczestników „Maja nad Wilią”, 2008
partnerstwa, dzięki czemu wilnianie, a przede wszystkim młodzi twórcy, mają szansę zaistnieć w Polsce.
Dzięki festiwalowi powstało niemało debiutów, wydano kilkadziesiąt
książek, w tym przekładów na różne języki, wiele pozycji publicystycznych, powstały filmy, audycje radiowe.
Ważnym czynnikiem przedsięwzięcia jest tradycja literacka – każdy festiwal ma swoje hasło (np. Co nam pozostało z Jagiellonów, Miasta stracone
czy odzyskane, Czy żyje dziś poezja polska na Litwie), poświęcony bywa
rocznicom twórców, wywodzących się Litwy, bądź z nią jakoś związanych
(Mickiewicz, Słowacki, Sienkiewicz, Gałczyński, bracia Mackiewiczowie,
Jasienica, Konwicki, ale też Worotyński i inni twórcy rodzimi). Podczas
każdego festiwalu odkrywane są mniej znane karty, powstają inspiracje do
ich zbadania i wzbogacenia. Ich organizator zdaje sprawę z tego, że aby
dzisiaj wypromować kolejne talenty, bo na Mickiewiczu i Miłoszu wcale
nie musi się zamknąć wielowiekowa tradycja Wilna literackiego, potrzebne
są działania z „górnej półki” i życzliwi, czuli na takie działania darczyńcy.
Szczęśliwe to miasto, które opisywane jest w literaturze, opiewane w
piosenkach, którego piękno bywa utrwalane przy pomocy pędzla. Które
sprawia, że powracamy do niego – poprzez nowe utwory, zdjęcia zrobione
podczas wędrówek jego ulicami, poprzez zapiski z podróży i rozmowy z jego
mieszkańcami. Tak powstają wiersze, kroniki rodzinne, tak rodzą się książki.
Owe słowa skrzydlate i obecnie żyją w Wilnie, zataczają kręgi nad Litwą.
Romuald Mieczkowski
(dokończenie, początek – ZW, 1/65 2016)
Romuald Mieczkowski – Ewa Ziółkowska, Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i
poetów polskich na Litwie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Warszawa 2015, s.136.
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RYKOSZET Z KRESAMI W TLE
Grzegorz Żukowski
Rejs rozpoczęliśmy 18 kwietnia 1979 roku, wylotem z Warszawy do
Al-Basrah w Iraku. W porcie cumował nowoczesny, zbudowany w Polsce
trawler rybacki „Sawa”. Po remoncie gwarancyjnym wyszliśmy w morze.
Trzeba tu dodać, że stanowiska oficerskie sprawowali Polacy. Irakijczycy
pracowali na stanowiskach szeregowych i szkoleniowych.
Po sforsowaniu Oceanu Indyjskiego i Przylądka Dobrej Nadziei znaleźliśmy się na Atlantyku i rozpoczęliśmy połowy u wybrzeży Namibii. Wyniki były słabe. Ryb nie brakowało, brakowało motywacji. Wynagrodzenie
mieliśmy stałe (czy się stoi, czy się leży, paczka baksów się należy). Pod
koniec sierpnia „nawaliła awaria” – jak mówią smoluchy z maszynowni.
Idziemy do Cape Town. Dobijamy do kei. Po trapie wchodzą urzędnicy
Imigration, Customs Office, Służba Sanitarna, Agent ze swoimi ludźmi i
różni inni. A każdy oczekuje „prezento”.
Po odprawie statek zaatakował batalion czekoladowych „marines” –
błyskawicznie znikając w pomieszczeniach, zajmowanych przez Arabów.
Zrobiłem sobie wycieczkę na Table Mountin (Góra Stołowa – symbol
miasta). Wracając wieczorem na statek, zaopatrzyłem się w dwie butelki
„Johny Walkera” – tak na wszelki wypadek. Na pokładzie panowała
atmosfera podniecenia – nasz okrętowy „konował” reanimował jakiegoś
miejscowego Polonusa. Zabiegi Zbyszka uwieńczone są sukcesem. Pacjent
siada, wypija zawartość wsuniętej w dłoń szklanki, zapala podanego „camela” i wyraźnie nabiera wigoru. Naczynia napełniane trunkiem zaczęły
krążyć. Atmosfera stawała się swojska.
Po kilku kolejkach „ozdrowieniec” się zaprezentował: nazywa się
Wacław Lampert-Żakiewicz, mieszka
w Lake Side – około
40 km od Kapsztadu. Był to człek
słusznej postury,
twarz opalona, poorana bruzdami,
siwe, przerzedzone
włosy sięgały karku. Na parcianym
sznurku wisiał u Cape Town widziane z Table Mountin (Góry Stołowej)
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szyi, oprawiony w złoto monokl. Z całej postaci
biło poczucie własnej godności i dumy. Wacław
okazał się doskonałym gawędziarzem.
Remont trwał dwa tygodnie. Wacek odwiedzał
nas niemal codziennie, zaglądając szczególnie do
tych kabin, w których było coś na stole – wyczucie
miał perfekcyjne. Polubiliśmy się serdecznie, chyba dlatego, że po szklaneczce lubiliśmy zaśpiewać
jakąś wschodnią „dumkę”.
W dniu wyjścia Wacek stał na kei i odbierał
defiladę żeńskiego batalionu sił portowych szybWacław Kampert-Ża- kiego reagowania. Schodziły po trapie, krokiem
kiewicz w swej restau- defiladowym uginając się pod ciężarem trofeów
racji „Hungaria” na bojowych. Zabrały Irakijczykom wszystkie dobra,
Lake Side, ok. 1974
nabyte w wolnocłowej strefie w Dubaju.
Wracamy na łowisko. Nudne, wlokące się jak flaki z olejem dni mijają przeraźliwie wolno. W październiku atmosfera na statku zaczęła się
zagęszczać. Kończyły się papierosy, nikt nikogo nie częstował. Alkohol
– pustynia Gobi. No i seks – marzenia i senne majaki. Generalnie było
źle. Kłótnie były na porządku dziennym. Czas więc do portu. Idziemy
do Cape Town.
Wacek znowu na kei. Wiedział, że zawiniemy, bo dzwonił do Harbour Office. Zaprasza do „Białego Domku” w krzakach. Kilka niezbyt
legalnych posunięć pozwala na zaopatrzenie się w wodę ognistą i fajki.
Jedziemy pociągiem – nasz przedział wolny i swobodny. Sąsiednie (dla
kolorowych) pękały w szwach.
Wacław opowiada, że urodził się w Irkucku – jego ojciec, inżynier,
budował Kolej Transsyberyjską. Otrzymał staranne
wykształcenie, znał języki.
Przed bolszewicką rewolucją rodzina zdążyła przedostać się do Polski. We
wrześniu 1939 przebija się
na Zachód. Na Węgrzech
czarnobrewa Madziarka
udzieliła mu pomocy (po
latach swoją restaurację nazwie „Hungaria”). Walczy
w Afryce i Francji. Wojnę Kapitan Zdzisław Michalski na szkunerze „Zew
kończy w oddziałach ge- Morza” przed wyruszeniem w podróż dookoła
nerała Maczka. Do kraju świata i „morska” książka jego autorstwa
79

KAWIARNIA LITERACKA

nie wraca. Osiada w niewielkiej mieścinie Lake Side, koło Cape Town, w
Republice Południowej Afryki. Buduje
drewniany „Biały Domek” i restaurację „Hungaria”. Zakłada rodzinę, żona
Angielka daje mu dwóch synów. Co
roku odbywa z nimi podróże po Afryce.
Najdalsza trasa: Cape Town – Morze
Śródziemne i z powrotem. Ma gest, lubi
towarzystwo i alkohol. „Hungaria” podupada. W książce Oceany i pasaty kpt.
Zdzisława Michalskiego znajduje się
barwny opis spotkania załogi „Zewu
Morza” z Wacławem Żakiewiczem:
Szpring rufowy na ląd. Cuma dziobowa na ląd. Uff, stanęliśmy wreszcie.
Klar na pokładzie. Z grupy obserwują- Szkuner „Zew Morza”
cej manewry odłącza starszy pan, schodzi na pomost, stając obok jachtu.
Na szyi zawieszony monokl, długie siwe włosy spadają mu na kark.
– O, sukinsyny, komuniści przypłynęli – odzywa się po polsku. – Który
jest waszym komisarzem?
Jasiowi i Wojtkowi, którzy byli najbliżej, aż mowę odjęło, patrzą na
niego bez słowa.
– Cześć, sukinsynu rasisto! – odpowiadam, siląc się na spokój. – Ja
tu jestem komisarzem. Co chciałeś?
– Daj pyska i zbieraj całą bandę. Idziemy na wódkę do klubu.
Wacek ma już taki sposób bycia. Nie wolno przebierać się, wszyscy
mają być w strojach pokładowych. Zgadza się tylko na umycie rąk. Siedzimy obaj przy stoliku, czekając na pozostałych. Murzyn podaje na tacy
dwie szklanki whisky.
– Zgłupiał – denerwuje się Wacek. – Polacy się spotkali, a on podaje
dwie whisky. – Cały stół zastaw!
Wacek jest właścicielem restauracji. Nie sądzę, żeby miał duże dochody. Wieczorem często wchodzi do lokalu, wskazuje gości, którzy mu nie
odpowiadają, każąc ich usunąć. Potem zamyka drzwi, wszyscy piją na
rachunek właściciela. W jachtklubie cumuje jego trimaran „Rusałka”.
Tak było kilka lat wstecz. Teraz Wacek samotnie siedzi w swoich
„krzakach”. „Hungaria” upadła, żona z synami wyjechała do Anglii. Żyje
jedynie myślą o podróży jachtem do Polski. I odwiedza polskie statki w
porcie. Przez kilka dni postoju odwiedzamy go i my, pomagamy w pracach
przy „Rusałce”.
Następny pobyt w Cape Town nadarzył się w lutym 1980. Nasz trawler
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zawinął do portu celem podmiany załogi. Nareszcie po 11 miesiącach
wracamy do kraju. Odwiedziłem Wacka. Żyje wyłącznie rejsem do Polski.
Ciągle krząta się przy „Rusałce”. Rozstając się, umówiłem się z nim na
spotkanie w Szczecinie.
Los pisał jednak swoje plany. Zaliczyłem dwa półroczne rejsy na
Pacyfiku u wybrzeży kanadyjskich, następnie 6-miesięczny rejs na wodach Namibii. We wrześniu 1983 roku poleciałem samolotem do Cape
Town na „Laskarę”. Był to pierwszy trawler z serii B-29, zbudowany
w 1968 roku przez stocznię w Gdyni. Stąd rybacy nazywali „Laskarę”
babcią. W Kapsztadzie miała przejść remont klasowy. Na statku było
skromnie, wręcz ubogo. A i w Polsce tuż po zniesieniu stanu wojennego
w sklepach były tylko ekspedientki. Rybakom obcięto racje żywnościowe, w kantynie – tylko „sporty” i „radomskie”, żadnego piwa, o innych
trunkach nie wspomnę. Wypłata dodatku dewizowego tylko w kraju i
wyłącznie w bonach.
Potrzeba jest matką wynalazku. W kuchni był cukier i drożdże, zaś
każdy niemal Polak zna formułę 1410. No i tak leci. Załoga ma swoją
robotę, a drożdże – swoją. Po „ogarnięciu” spraw statkowych zadzwoniłem do Wacka. Długo nie odbierał telefonu. Podniósł w końcu słuchawkę
wyraźnie bez ochoty do rozmowy. Ożywił się, gdym wyjawił kto zacz
dzwoni. Oczywiście zaprasza, zaznaczając, że u niego nietęgo, pocieszyłem
więc go, że „ jakoś” to będzie. Dwie butelki po „Coca Coli” napełniłem
samogonem, dołożyłem parę paczek „sportów” – i hajda w „krzaki”.
Wacek siedział markotny. Wyciągnąłem butelki. Poweselał. Wypiliśmy po
szklaneczce. Zapalili. Okazało się, że parę miesięcy temu sztorm rozbił o
nabrzeże jego jacht „Rusałkę”, niwecząc cel życia – rejs do Polski. Mimo
kolejnych szklaneczek „wody ognistej”, nadal pozostawał nieswój. Nad
ranem, kiedy noc odchodzi, a dzień jeszcze nie wstaje, dość niespodziewanie zapytał: jak to jest z tą „naszą” samotnością na morzu?

Autor wspomnienia w swej kabinie na trawlerze „Laskarza”, łowiska Namibii i
przy pracy – sieć „wybrana” – Grzegorz Żukowski w kasku przy „slipie”, 1983
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Spojrzałem w okno. Czarna łapa eukaliptusowej gałęzi czochrała się
o szybę. Nalałem do szklanek, zapaliliśmy.
– Widzisz – odezwałem się po dłuższej chwili, – nie jest to łatwe
do objaśnienia. Dzisiaj to się mówi „stres”. Ja to ujmuję tak: wielomiesięczny pobyt na morzu, ciężka fizyczna praca, monotonia otoczenia, z
przestrzenią wodną jako codziennym krajobrazem, stale te same twarze
wokół, brak kontaktu z domem, z bliskimi, przymusowy celibat, nawet
głupiej flaszki nie uświadczysz – żeby na to odreagować. Do tego różne
charaktery, różny odbiór tych samych bodźców, nieprzewidziane reakcje
i pewnie wiele innych czynników powoduje, że na statku tworzą się
zamknięte grupki, ludzie się obgadują, oczerniają, dochodzi do rękoczynów, a czasami jakiś desperat skacze w nocy za burtę. Znałem też takich,
prawda, byli bardzo nieliczni, na których trudy półrocznego, a nawet
dłuższego rejsu nie zostawiały widocznych śladów. Czemu podnosisz
ten temat? – zapytałem.
– Bo widzisz, w roku chyba 1974 do Kapsztadu zawinął szkuner „Zew
Morza” pod kapitanem Zdzisławem Michalskim. Stali tu kilka dni, gościłem całą załogę w mojej restauracji. Potem przychodzili pojedynczo, po
dwóch i „nadawali” na pozostałych, a najbardziej na kapitana. Że nie idzie
z nim wytrzymać i na pewno wytraci załogę i statek. Dziwne jest tylko
jedno. Z kapitanem Michalskim widywałem się codziennie. Przez cały
czas nie słyszałem z jego strony skarg na załogę, zawsze uśmiechnięty,
optymizmem promieniejący, nigdy nie powiedział złego słowa na któregokolwiek z załogantów.
– No to masz wyjaśnienie – rzekłem. – Po
prostu „Zew Morza”
miał KAPITANA.
Pociągnęliśmy ze
szklanek, zapaliliśmy.
– Zobacz! – poderwał
się Wacek i zdjął z regału
Oceany i pasaty autorstwa kpt. Michalskiego.
Przysłał mi na pamiątkę,
popatrz no, nawet o mnie
parę słów zamieścił, na
stronach 163-164...
– Wacek – powiedziałem, – daj mi tę
książkę, pokażę ją kapi„Laskara” w drodze na łowisko w Cape Town, 1983 tanowi Michalskiemu,
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opowiem o naszych spotkaniach, a w
następnym rejsie ci oddam.
Wackowi zabłysło oko w monoklu:
– Myśl jest świetna, ale nie do końca. Ta książka musi mieć znamię, znak
– powiedział i postawił ją na kominku,
wyciągnął swoją „belgijkę”, przymierzył
i wypalił. Pudło. Wyciągnął rękę w moją
stronę, podając broń. Nie pamiętam, kiedy strzelałem z broni. Przymierzyłem,
ręka chwiała się, jak ta gałąź za oknem.
Strzał, pocisk odłupując kawałek gzymsu z przejmującym wizgiem utkwił w
drewnianej belce ściany. Wacek – stary
wiarus, sprężył się, przymierzył i …trafił.
Na wewnętrznej stronie okładki złożył
deklarację, że to nie jest lekceważenie
ani książki, ani jej autora.
Po południu tego dnia pojechałem Kapitan Michalski z żoną Marią
Aliną z domu Towiańską, z Lidy
na statek. Remont „Laskary” dobiegał
końca. Zadzwoniłem do Wacka. Przyjechał pożegnać się. Umówiliśmy
się latem w 1984 roku w Kapsztadzie.
Potem była normalna „rybałka”. Tułaliśmy się po łowiskach Namibii
– Neptun darzył. W lutym otrzymaliśmy dyspozycję – wymiana załogi w
Cape Town. Przekazywanie obowiązków nie pozwala na wizytę u Wacka.
Dzwoniłem kilka razy – „bez odbioru”.
Wylądowałem w końcu w Szczecinie. Po długiej nieobecności w domu
trochę spraw do załatwienia się uzbierało. Książka Wacka leżała wśród
innych na półce. Okazało się, że „Laskara” była ostatnim statkiem w mojej
morskiej karierze. Osiadłem na lądzie. Po kilku latach pracy dopadła mnie
emerytura. Mając sporo czasu, zacząłem coś tam „gryzmolić”.
Twórcy mojego pokroju (i lepsi) zbierali się dosyć regularnie, prezentując swoje dokonania i dorobek. Na jednym z takich spotkań poznałem
Marię Alinę Towiańską-Michalską. Zaintrygowany drugim członem jej
nazwiska, zapytałem, czy ma to związek z kapitanem Zdzisławem Michalskim. „To mój mąż.” – odrzekła. Streściłem jej historię książki, pytając o
możliwość kontaktu z jej autorem. Okazało się, że nie żyje od kilku lat.
Poczułem się marnie, zawiodłem Wacka, nie przekazałem jego „przesłania” kapitanowi. Moja rozmówczyni wyraziła zainteresowanie książką,
umówiliśmy się u niej w domu. Książkę obejrzała i oddała bez słowa.
Skromne meble urozmaicały przedmioty nieprzystające do teraźniejszości.
Wyraźnie informowały, że pochodzą z daleka i z innej epoki. Potwier83
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dzały to zdjęcia osób. Zaciekawiła mnie postać w uniformie wojskowym
młodego człowieka, opartego na krzywej szabli. Był to ojciec gospodyni
domu, Józef Towiański – w uniformie Jazdy Tatarskiej.
Przy kolejnych spotkaniach dowiedziałem się, że Maria Alina urodziła
się w Lidzie. Przez matkę spokrewniona ze znanym na Kresach rodem
Bilewiczów. Po mieczu jest praprawnuczką Andrzeja Towiańskiego. Lata
dziecięce spędziła nad Prypecią i jej dopływem – Jasiołdą.
Zdarzyło się, że wybierałem do Kołobrzegu. W tym czasie, w sierpniu 2009, Maria Alina szykowała się do sanatorium, też w Kołobrzegu.
Zgadaliśmy się i tak wyszło, że dotarła do celu w moim towarzystwie.
Pomogłem jej w „zaokrętowaniu” na pokładzie sanatorium. A więc bagaże pod rękę, recepcja, klucze. Lokum znajdowało się na drugim piętrze.
Windy – brak, więc po schodach. Jesteśmy. Drzwi okazują się otwarte.
Wchodzę pierwszy, konsternacja, szok – na środku pokoju stoi drabina. Na
drabinie – facet z pędzlem w ręku. Na dół, do dyrektora. Sekretarka coś tam,
coś tam, ale stanąłem przed „szefem” i zażądałem oficjalnych przeprosin
tak szacownej osoby i zakwaterowania pani Towiańskiej, przedwojennej
Księżnej, w stosownych warunkach. Po całym sanatorium poszedł szum
o przybyłej Księżnej. Z satysfakcją pragnę zapodać, że Księżna Maria
Alina Towiańska-Michalska panuje nam miłościwie po dzień dzisiejszy.
Nie dane mi było poznać kapitana, a mimo to Zdzisław Michalski
zaistniał w moim życiu mocnym akcentem. Dlatego wieść o nadaniu
otwartej „marinie” w Kamieniu Pomorskim imienia Kapitana Zdzisława
Michalskiego sprawiła mi ogromną radość i satysfakcję. Dzwon, zdobiący
tę przystań jachtową, również nosi jego imię.
Grzegorz Żukowski
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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PRZECZYTANE
POCHYL SIĘ ZE MNĄ
Emma Popik
Wiersze zgromadzone w tomiku poezji Tomasza
Snarskiego pt. Werblista robią silne wrażenie na
czytelniku. Porażają emocjami, a co więcej – są wyrażone bardzo oszczędnie, pojedynczymi słowami.
Choćby początek tytułowego wiersza:
Ona mówi: Oto ekspertyza, koleżanko.
Oskarżony spuszcza głowę,
Nogi podsuwa pod krzesło.
Widzimy sytuację: pani prokurator podaje dokument pani sędzi. Wiele mówiące jest określenie „koleżanko”. Nie ma
służbowych tytułów, panie się znają, pewnie piją razem kawkę po pracy
albo chodzą po zakupy do domów mody. I to słowo „koleżanko” ma
jeszcze jedną wymowę: „zróbcie do dla mnie, koleżanko”.
Równie przejmujące jest zachowanie podsądnego: opuszcza głowę.
Wie, że wyrok został już wydany, a on jest skazany. Kolejny wers jest
równie przejmujący i oszczędny: (oskarżony) nogi podsuwa pod krzesło.
Ten ruch mówi: zajmuję jak najmniej miejsca, nie ma mnie tutaj, przepraszam, nie przeszkadzam.
Jak reaguje obrońca, widoczny w tym wierszu, jak to się mówi „podmiot liryczny” – autor, czyli sam Snarski, który wyraża swoją opinię o tej
nikczemnej sytuacji? Słyszy, że głośno biją werble.
Werbel to instrument niosący w sobie wiele znaczeń. W wojsku jest
pozycja werblisty, który kiedyś stał przed oddziałem i uderzając pałeczkami, dawał żołnierzom sygnał do ataku. Na ten głośny dźwięk rodził się
w nich gniew. Werblista budził również uśpione miasto, gdy zbliżał się
atakujący wróg. Werblista zawsze wszczynał alarm, gdy działo się coś
złego. Budził ludzi, pchał ich do czynu, wskazywał, że dzieje się zło.
Taki sam gniew odczuwa werblista z wiersza. Spostrzega niesprawiedliwość i jego wewnętrzny werbel bije na alarm. Ten głos odzewu na
niesprawiedliwość, gniewu z powodu dziejącej się krzywdy i zła słychać
w całym tomiku; jest to myśl przewodnia. Bijemy głośno na alarm: Werble,
werble. Nie milkną – brzmi zakończenie wiersza tytułowego.
I takie jest życzenie: niech się odzywają w każdym z nas, byśmy odczuwali niesprawiedliwość i reagowali na zło.
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Obrona człowieka, biednego człowieka, który jest zależny od władzy,
została wyrażona również w wierszu Komunalni ludzie. Powinni być
zadowoleni, gdyż dano im miasto, ulice, telewizję i zasiłki. Wyjaśniono
im również, że sprawiedliwość jest jedynie ideą dla biednych ludzi. Dla
nas, mówią. Bo wciąż wierzą. Jaka jest odpowiedź ludzi znaczących:
Potrząsamy głowami. Nie wierzą w sprawiedliwość, stworzyli tylko ideę
i wypowiadają słowami, nie czynią jej.
Równie wspaniały jest wiersz Obrońca z urzędu, który przekonuje
wysoki sąd umysłu, że są okoliczności łagodzące dla oskarżonego. Dlatego tak trudno znaleźć paragraf i osądzić człowieka, gdyż jest brudnym
włóczęgą, cuchnie odorem śmietnika. To wiersz o człowieczeństwie,
pokazujący, co o nim świadczy i jak trudno je dostrzec.
Warto zauważyć, że od tytułowego Werblisty niedaleko też do łacińskiego verbum, verba, czyli słów. To słowa porywają i głośno brzmią, stają się
werblami. Poezja zastępuje werble. Porusza. Staje się znakiem sprzeciwu.
Autor tomiku, wydanego po polsku w Wilnie, stara się również określić
swoją tożsamość. Jestem stąd i stamtąd – mówi o swoim pochodzeniu
(trzeba podkreślić, że jego rodzina ma także wileńskie korzenie). Jego
ojczyzną jest jednocześnie brzeg zimnego morza i gęste puszcze, które
ocalały na kartach ksiąg. Mieszka na skrzyżowaniu czasów, miejsc i kultur,
nie ma domu zbudowanego przez praojca, starsi z rodu to tylko dokumenty
z pieczątką i krzyżykiem. Głęboka prawda, czasy i wydarzenia przeorały
narody, przemieszczając ludzi. Jest jednym z nas, większość z nas – to on.
Podobny temat porusza wiersz Nad Wilią, opisujący radosne spotkanie
młodzieży z wielu kultur i narodów. Tańczą, śpiewają w różnych językach.
Wszyscy są u siebie: nasze miasto – mówię i oni – nasze – mówią. Piękny
przykład, tańczmy więc w rytmie reggae jak w tym wierszu. W tej serii o
wielokulturowości jest jeszcze filozoficzny wiersz Piccadilly. Jest to centrum, wokoło najładniejsi i najbardziej zabiegani ludzie. Centrum świata
jest również kawiarnia w moim mieście. Centrum świata jest ruchome,
mieści się tam, gdzie jestem, choć filozof zapewniał, że…
Kolejnym tematem, na jakim skupia się uwaga autora, są wielkie problemy filozoficzne i egzystencjalne. Tak jest w wierszu Ikar, pokazującym
wspaniałego zdobywcę, filozofa, uczonego i myśliciela, który skleja tysiące
białych piór i mierzy odległość od słońca. Przeciwstawiono go ludziom
zwyczajnym, którzy ciężko śpią po tłustym jedzeniu. Jego zamiary są dla
nich zbyt wielkie, by mogli je zaakceptować i właściwie ocenić.
W jednym z wierszy autor wspomina także przyjaciela, księdza, mistrza, który przychodzi do niego we śnie. Zastanawia się, co wyraża, co
trzeba odgadnąć, być może pozostały ślady na czcionkach maszyny do
pisania, a może jakieś powtarzające się myśli są tym przesłaniem. Więź
przyjaźni wykracza poza granice czasu, przestrzeni i ludzkiej egzystencji.
88

Emma Popik
Kolejne sekwencje tematyczne znajdujące się w tomiku poezji Snarskiego to subtelne i aluzyjne wiersze o podłożu religijnym oraz miłosne i
wręcz erotyki. Na zakończenie warto wspomnieć wiersz miłosny Ostatni
list: „Pięćdziesiąt słów zaledwie”. Jak twierdzi autor, statystykę poprawia
się przyimkami. Doprawdy, nic dodać, nic ująć.
Mnie bardzo się podoba wiersz Pamiątka, mówiący o rzeczy, która
została zachowana, by o niej nie pamiętać. Inne, ważniejsze, modne,
ciekawe są takie cenne, ona – nie. Podzielam jej wzruszenie, serce jej
bije, kiedy ktoś wysuwa szufladę. Czyżby ktoś ją zauważył i wspomniał?
Wiele jest pięknych i przejmujących wierszy w tomiku Werblista, niech
każdy się nad nimi pochyli i wzrusza się razem ze mną.
Emma Popik

©Romuald Mieczkowski

Tomasz Snarski, Werblista, Biblioteka Znad Wilii (5),Wyd. Znad Wilii, Wilno 2016, s.40. O
tomiku tym mowa jest dalej, także w „Znad Wilii” 66/2016.
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TEN JEDEN KADR
Maria Duszka
Mieszka w Gdańsku. Jest adwokatem i poetą. Jego debiutancki tomik pt.
Przezpatrzenia ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
w 2012 roku. O dużym zainteresowaniu czytelników twórczością Tomasza
Snarskiego świadczy fakt, że dwa lata później wyszło drugie wydanie tej książki.
Poeta czuje się mocno związany z Wilnem, stamtąd bowiem pochodzili
jego przodkowie. W 2016 został laureatem konkursu „Polacy wielu kultur”,
zorganizowanego przez kwartalnik „Znad Wilii”. Nagrodą była publikacja
tomiku pt. Werblista. Tomiku przejmującego, przekonującego swoim autentyzmem. Niemal dotykalnie czuje się empatyczność i wrażliwość poety (tak,
poety, nie tak zwanego podmiotu lirycznego). Jak ktoś taki może być adwokatem, zastanawiałam się czytając te wiersze. Czytając je wiele razy, bo do tego
tomiku chętnie się wraca. Miłość, wiara i moralne dylematy przedstawiciela
wymiaru sprawiedliwości – to trzy główne tematy poruszane w tej książce.
Tytułowy wiersz Werblista opowiada o niesprawiedliwie oskarżonym
człowieku, którego nie stać na opłacenie dobrego adwokata. Pewnie
banalna codzienność w naszych sądach. Dla poety to jednak powód do
rozważań moralnych, do wewnętrznej walki:
to moje pieniądze,
to nie mój biznes, 		
werble szybkie, naglące

(…) werble, werble
nie milkną

W wierszu Obrońca z urzędu Tomasz Snarski tak opisuje oskarżonego:
Jesteś brudny,
śmierdzisz moczem,

cuchniesz tanim tytoniem,
odorem ze śmietników, gdzie sypiasz.

Tej sytuacji życiowej oskarżonego poeta przeciwstawia swoją:
Wstaję,			
moje biurko lśni,		
mam czysty kołnierzyk,

umyto mi samochód,
tylko ręce się kleją. (…)

W utworze pt. Miasto Tomasz Snarski pisze:
Cmentarz niczym się nie odróżnia od miasta:
tutaj część rezydencjalna, tam slumsy i hutongi,
trochę dalej osiedle dla średniaków (…).
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Wiersz kończy przygnębiający obraz:
Pamiętamy ich ostatnie słowa, gesty, zapewnienia.
Są wciąż żywi.
Nikt nie chce widzieć,
że pod stopami leżą wyprostowani ze skrzyżowanymi ramionami.
Bliscy, którzy już odeszli na drugą stronę, czasem przychodzą do nas
w snach. Porozumiewamy się nimi w cudowny, niepojęty sposób. Tak jak
w wierszu zatytułowanym We śnie:
Przyjaciel, ksiądz, opiekun duszy
Przychodzi do mnie stamtąd, 		

gdy mam oczy zamknięte snem
i umysł rozumie więcej.

O swoich korzeniach z Litwy opowiada poeta w utworze pt. Ja to wszyscy:
Jestem stąd i stamtąd.
(…) Przyniosłem ze sobą szum dalekich puszcz,
które rosną wciąż gęstsze w księgach do historii,
tam potrzaskane nagrobki i obcy alfabet.
(…) Tu na skrzyżowaniu, gdzie tyle ludzi przechodzi przeze mnie,
jest mój dom.
Nie wzniósł go mój ojciec,
starsi z rodu to tylko dokumenty z pieczątką i krzyżykiem.
Znajdujemy tutaj także kilka poruszających, pełnych emocji wierszy
o miłości. O miłości, która z jakichś powodów źle się skończyła. Jeden z
nich nosi tytuł W kadrze:
Zatrzymać w kadrze młodość, urodę i pierwszą miłość (…)
Przeglądam dni jak film,
unoszę przed oczami pod światło.
Ten jeden kadr.
Na pewno był.
Na pewno to przeżyłem.
Dobrze jest mieć w życiu taki kadr. Taki skarb.
Maria Duszka
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PRZECZYTANE
MARTYROLOGIA WILEŃSZCZYZNY – NON OMNIS MORIAR.
DWIE KSIĄŻKI PASIERBSKIEJ
Andrzej Kotecki
Losy społeczności polskiej,
mieszkającej na wschodnich
kresach
Rzeczypospolitej,
szczególnie w latach II Wojny Światowej, stanowią jedno
z najbardziej tragicznych kart
historii narodu polskiego. Wysiedlenia i wywózki na Syberię
i do Kazachstanu, tragedia Wołynia, a w końcowym okresie
wojny i tuż po jej zakończeniu
walka z nacjonalizmem ukraińskim to tylko najbardziej znane spośród tych
wydarzeń. W tym kontekście historia tego czasu w Wilnie i na Wileńszczyźnie pozostają nieco zapomniane. A również tam miały miejsce tragiczne dla
losów polskich mieszkańców wydarzenia. Ważne jest jednak, by miały one
swoich „piewców” – ludzi, którzy dysponując pisarskim talentem, oddają
swoje predyspozycje na usługi utrwalania historii. Przykładem takiej osoby,
jest postać pani Heleny Pasierbskiej.
Z urodzenia wilnianka, harcerka, żołnierz ZWZ i AK, uczestniczka
akcji „Ostra Brama” jako sanitariuszka. Po wojnie skończyła studia polonistyczne na gdańskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej Po przejściu na
emeryturę zajęła się dziennikarstwem. W swojej pracy pisarskiej podjęła
tematy związane z trudną przeszłością Ziemi Wileńskiej i jej polskich
mieszkańców. Efektem tej pracy są prezentowane poniżej dwie książki.
Pierwsza z nich ukazala się w 2005 roku. Jest ona przypomnieniem
miejsc, które w latach 1941-1944 stały się dla narodu polskiego Miejscami
Pamięci Narodowej. Ich nazwy – więzienie na wileńskich Łukiszkach,
Ponary, Prawieniszki, Rokiszki czy Glinciszki nie mówią wiele przeciętnemu Polakowi – tak, jak jest to w przypadku Katynia czy Starobielska.
Ale dla mieszkajacych na tamtym terenie Polaków, to bolesne, z trudem
zagojone, a może i nie rany. Bolesne tym bardziej, że przez ponad 50
lat była to historia przemilczana. Mogła ona jedynie być wspominaną w
zamkniętych kręgach rodzinnych. Z powodów politycznych uczestnicy
tych wydarzeń, świadkowie tragedii oficjalnie musieli milczeć. Dopiero
zmiany społeczno-polityczne w Polsce umożliwiły wypełnienie białych
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plam naszej historii, w tym również tej, dotyczącej martyrologii Polaków na terenach wschodnich. Autorka postawiła sobie bardzo ambitny
cel czyli przypomnienie o tych tragicznych wydarzeniach. Zadanie to
bardzo trudne. W ciągu minionych dziesięcioleci odeszło wielu ludzi,
związanych z tymi wydarzeniami. Upływ czasu jest również czynnikiem
ujemnie wpływającym na pamięć ludzką. Nawet te najbardziej zapadłe w
człowieku tragiczne wydarzenia w pamięci zacierają się, ostrość pamiętania faktów staje się przytępiona, mylą się postaci, daty i miejsca. Tym
większa zasługa autorki. Jej zasługa jest jeszcze większa przez to, że nie
jest ona zawodowym historykiem, a polonistką. Jej działań nie wspiera
również żadna instytucja naukowo-badawcza – działa w pojedynkę. To,
co prawda, również humanistyka, ale jednak warsztat nieco inny. Jeśli
jednak ktoś ma pasję, poradzi sobie również z tym tematem.
Opracowanie to rozpoczyna rozdział, poświęcony ukazaniu historii
lat okupacji niemieckiej 1941-1944 na Wileńszczyźnie. Wiele miejsca w
tym rozdziale zajmuje opis postawy polskiej młodzieży wobec okupanta.
A są to zagadnienia szczególnie bliskie Helenie Pasierbskiej, która była
uczestniczką Ruchu Oporu. Po tej części ogólnej autorka zapoznaje czytelnika z jednym z miejsc kaźni narodu polskiego. Są to podwileńskie
Ponary (obecnie znajdujące się w granicach administracyjnych miasta).
Historię miejsca i tragiczne wydarzenia z nim związane poznajemy za
pośrednictwem wspomnień bezpośrednich świadków. Uzupełniają je
również zacytowane dokumenty tamtego czasu. Jest ona również poparta
wynikami przeprowadzonych w tym miejscu powojenych badań. Kolejna część ma charakter słownikowo-biograficzny. Zawiera ona krótkie
biogramy. Otwiera ją Młodzież wileńska zamordowana w Ponarach. W
dalszej kolejności znalazły się biogramy żółnierzy Armii Krajowej Okręgu
Wileńskiego, zamordowanych w Ponarach.
Innym miejscem, w którym dokonywała się kaźń Polaków z Wileńszczyzny, było więzienie na Łukiszkach. Jego historia została przedstawiona
na podstawie wspomnień spisanych po wojnie. Zawierają one informacje o
warunkach przetrzymywania, a także o metodach przesłuchań. Niezwykle
bolesną jest kwestia, że przesłuchiwali Niemcy, ale do zatrzymań Polaków
przyczyniali się współpracujący z nimi Litwini.
Osobnym zagadnieniem była eksterminacja polskiego duchowieństwa.
Zarówno Niemcy, jak i kolaborująca z nimi część społeczności litewskiej,
wiedziała doskonale, że polscy duchowni stanowią ogromne wsparcie
moralne, intelektualne i organizacyjne dla Polaków z Litwy. Dlatego
okupant zdawał sobie sprawę, że uderzenie w tę grupę społeczną może
w zdecydowany sposób osłabić ducha polskiego. Wszelkimi sposobami
starali się walczyć z każdym przejawem polskości w kościołach. A więc
polskiego kleru również nie ominęły cele więzienne na Łukiszkach.
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W czasie wojny starano się zacierać wszelkie ślady polskości na Litwie. Tak
było, na przykład, w znanej i popularnej miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowej, jaką były Druskieniki. I one nie oparły się terrorowi wojennemu
i mają swoją mroczną martyrologiczną kartę historii.
Kolejnym elementem tragedii Polaków na Litwie były utworzone przez
okupanta obozy w Prawieniszkach (Pravieniškės) i Rokiszkach (Rokiškis). Przeszli przez nie również młodzi Polacy, harcerze. Jak wszędzie,
patriotycznie wychowana w latach II RP młodzież była ze względu na
swoją aktywność celem ataków okupanta. Nie można się więc dziwić, że
ich udziałem stała się tragedia społeczności polskiej. W swojej publikacji
autorka przypomina również o innych miejscach na Litwie, w których dopełniał się los polskiej społeczności na Litwie – o Święcianach, Łyntupach
i Glinciszkach. W zakończeniu swojego opracowania autorka zamieściła
bibliografię prac na temat martyrologii Polaków na Litwie.
W 2015 roku, ta sama autorka wydała kolejną książkę. Tym razem
skupiła się na wyłącznie na historii więzienia na Łukiszkach. Jej opowieść
została przygotowana dla utrwalenia pamięci o tragicznych losach Polaków, więzionych w czasie wojny w wileńskim więzieniu na Łukiszkach.
Historia tego miejsca została podzielona na trzy okresy. Dwa z nich obejmują czasy władzy radzieckiej. Pierwszy przypada na okres od września
do października 1939 roku. Drugi – od czerwca 1940 do czerwca 1941
roku, gdy do Wilna wkroczyli Niemcy. I jest to ten trzeci okres w dziejach
więzienia. Miesiące na przełomie lat 1939/1940 autorka relacjonuje jako
czas okupacji litewskiej. Temu zagadnieniu poświęciła osobny rozdział.
Cała historia została opowiedziana poprzez indywidualne losy poszczególnych osób, które trafiły za kraty Łukiszek. Relacje zostały uszeregowane
według grup więźniów. Znalazły się tutaj informacje o duchownych, uwięzionych na Łukiszkach. Osobną część stanowią losy kobiet, które trafiły
do tego miejsca. Wiele miejsca zajmuje pokazanie niezłomnych postaw
konspiratorów wileńskiego Ruchu Oporu, uwięzionych na Łukiszkach. Jak
w każdym więzieniu czasu wojny, istotną rolę w przetrwaniu więźniów
odegrała służba zdrowia. Często jej „pracownicy” byli równiez więźniami.
W tych trudnych i tragicznych warunkach próbowali na wszelkie sposoby
pomagać więźniom (warto w tym miejscu zwrocić uwagę na wystawę,
poświęconą temu zagadnieniu, zorganizowaną w Muzeum Więzienia
Pawiak – Oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie Taniec wśród
mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku. W okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 i towarzysząca jej publikacja pod tym samym tytułem).
Dopełnieniem każdego wojennego więzienia było miejsce masowych
egzekucji. Dla Łukiszek były to podwileńskie Ponary. Również i ten etap
losów więźniów został opowiedziany poprzez losy indywidualne więźniów.
Istotnym elementem historii funkcjonowania każdego więzienia, szcze94
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gólnie w latach wojny, są również ucieczki. I tu także znajdujemy „imienne”
zestawienie ich uczestników wraz z opisem wydarzeń z tym związanych.
Dopełnieniem całego opracowania są zdjęcia niektórych więźniówPolaków. Ich pobyt w więzieniu był zróżnicowany pod względem czasu
osadzenia. Dla wielu spośród nich więzienie stanowiło ostatni etap w ich
drodze życiowej. Zdecydowana większość tych fotografii przedstawia
młodych ludzi, którzy mieli przed sobą całe życie, którzy chcieli się uczyć,
studiować, rozwijać swoje uzdolnienia w wolnej, niepodległej Ojczyźnie.
Niestety, wojna w tragiczny sposób przerwała te dążenia. Okupant zabrał
im to co najcenniejsze – życie. Ale nie złamał ducha narodu.
Ostatnią część książki stanowią załączniki. Otwiera je Bibliografia i
relacje. I co do trafności tego sfomuowania można mieć pewne wątpliwości. Ten tytuł sugeruje, jakoby tutaj zostały opublikowane relacje. Jeśli
czytelnik przejdzie na tę stronę (160), znajdzie jedynie wykaz osób, które
przekazały autorce swoje relacje na piśmie. Oczywiście zostały one w tej
książce wykorzystane, ale zapis w tytule rozdziału jest mylący. I ten błąd
należy złożyć na karb redakcji książki. Dalszą część załączników stanowią
materiały przygotowane na podstawie dokumentów archiwów litewskich.
Obie książki pani Pasierbskiej uzupełniają obraz sytuacji Polaków,
żyjących w latach II Wojny Światowej na Litwie. Ich los był o tyle trudny,
że przeciwko sobie mieli okupanta niemieckiego, Rosjan, którzy okupowali Litwę w latach 1939-1941 oraz nacjonalistycznie nastawioną część
narodu litewskiego. A mimo to walczyli i przetrwali. Choć zostało ono
okupione wielkimi ofiarami. I to dla nich, dla pamięci o nich są te książki,
dla utrwalenia ich walki i kaźni.
Andrzej Kotecki
Pasierbska Helena, Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach
1941-1944, Poligrafia S. j., Łowicz 2005.
Pasierbska Helena, Wileńskie Łukiszki, Poligrafia S. J., Łowicz 2015.

Przy redakcji od 1993 roku czynne
było Studio Dokumentalistyki Filmowej „Znad Wilii”, które współpracowało
m.in. przy tworzeniu magazynu w języku polskim w Telewizji Litewskiej. Na
jego archiwum składają się materiały,
przetworzone na system cyfrowy, opowiadające o życiu Polaków na Litwie, z zapisami uroczystości,
zjazdów organizacji polskich, koncertów itp.
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SMAK I PIĘKNO WARMII
Władysław Zajewski
Otrzymałem niecodzienną książkę dwóch
autorów: zdolnego popularyzatora losów Mazur
i Warmii – Waldemara Mierzwy oraz byłego
mistrza sztuki kulinarnej w „Karczmie Warmińskiej” – Krzysztofa Mazurka. Książka stanowi
oryginalne połączenie solidnej dawki historycznych zaszłości Warmii oraz złożonych ludzkich
perypetii po decyzjach Jałty oraz Konferencji
Pokojowej w Poczdamie.
Już po wojnie trzynastoletniej (1454-1466)
Warmia, zachowując pewne odrębności prawno-ustrojowe znalazła się jako część Prus Królewskich w obrębie Korony Królestwa Polskiego. Aż pięciu biskupów
warmińskich zostało wyróżnionych godnościami prymasów i tytułami
arcybiskupów gnieźnieńskich (Wacław Leszczyński, Jan Stefan Wydźga,
Michał Radziejowski, Teodor Potocki oraz Ignacy Krasicki), czterech obdarzono kapeluszami kardynalskimi (Stanisław Hozjusz, Andrzej Batory,
Jan Olbracht Waza, Michał Radziejowski). Warmia bardzo skutecznie
troszczyła się o swoją odrębność prawną w Koronie Polskiej. Sytuacja
jednak gwałtowne się zmieniła w wyniku pierwszego rozbioru Polski.
Dnia 13 września 1772 znalazła się zaborze pruskim. Pruscy urzędnicy
w asyście oficera oraz 12 żołnierzy zjawili się u biskupa Krasickiego,
oznajmiając mu, iż zarząd komornictwami Kapituły przejmuje król i
wyłącznie król pruski. Stosownie do patentu, Kapituła ma złożyć królowi
pruskiemu hołd w Malborku.
Rozpoczęła się też germanizacja całego szkolnictwa na Warmii. W
1873 usunięto już całkowicie język polski ze szkół. Sporo uwagi oraz
miejsca poświęcił Waldemar Mierzwa kościołom oraz kapliczkom Warmii,
przypomniał o Objawieniu Matki Boskiej dwom dziewczynkom – Justynie
Szafrańskiej oraz Barbarze Samułowskiej w Gietrzwaldzie w 1877 roku.
Jak pisze, w miejsce objawień postawiono kaplicę, a do źródełka z cudowną
wodą prowadzi dzisiaj rózańcowa aleja, obsadzona grabami. Dołączony
został także pełny tekst Litanii do Matki Boskiej Gietrzwaldzkiej.
Sytuacja ludności w wyniku I Wojny Światowej oraz Traktatu Wersalskiego nie uległa zmianie z tej racji, że Niemcy wygrali plebiscyt na
Mazurach, Warmii i Powiślu – w konsekwencji dostały się im Prusy
Wschodnie. Według autora, biedę klepali oczywiście i Warmiacy. Szalała
drożyzna, gigantycznych rozmiarów osiągnęło bezrobocie, egzystencja
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wielu rodzin była poważnie zagrożona, młodzi emigrowali za pracą. Z
wybuchem II Wojny Światowej spadły wzmożone ciosy na pozostałych
Polaków, którzy zmuszeni też zostali do służby wojskowej i będą walczyć
na wszystkich frontach II wojny, sumiennie wykonując rozkazy i ginąc dla
chwały Hitlera i Niemiec.
Warmię dołączono do państwa polskiego w 1945. Rychło też zaczęto
nadawać autochtonom obywatelstwo polskie (z wyłączeniem byłych
członków NSDAP). Do 1950 roku ziemie Warmii opuściło ok. 72 tys.
mieszkańców (Niemców). Dokonały się nowe fakty: przybywali tu Polacy z Mazowsza i Lubelszczyzny, pojawiły się całe transporty ludności
polskiej z Wileńszczyzny, Wołynia i Podola. To kresowiacy zasiedlali
Ornetę, Lidzbark Warmiński, Braniewo i w sporej części także Olsztyn.
Red. Waldemar Mierzwa zgrabnie wmontował do narracji tekst napisany
przez urodzoną na Litwie Halinę Herman, która z rodziną swoją w listopadzie 1946 przybyła do Olsztyna i jak pisze, Olsztynem była przerażona!
Jechaliśmy tramwajem przez Stare Miasto, obie strony aż do Wysokiej
Bramy, wypalone. Kilka razy pytałam męża: Czesiek, jak my tu będziemy
żyć? I łzy stawały mi w oczach jak grochy. Ja byłam romantyczką, mąż
realistą. Od początku mówił mi, że trzeba się pogodzić z utratą Wilna.
(…) Przez wiele lat uważałam, że nie ma piękniejszego widoku na świecie
niż ten z Wieży Gedymina na wileńskie Stare Miasto. Dzisiaj nie jestem
już taka pewna.
W styczniu 2015 Halina Herman opublikowała w „Gazecie Olsztyńskiej” list, w którym proponowała przemianować Plac im. F. Roosevelta
na Plac Wilnian, by oddać hołd pamięci kilku tysięcy rodzin przesiedlonych
z Wileńszczyzny. Przypominam w nim, że wilnianie odgruzowali spalony,
zniszczony Olsztyn, odbudowali polską administrację, uruchomili szkoły
i placówki kulturalne.
W ułożeniu poprawnych stosunków sąsiedzkich i kulturalnych ludności dawnej oraz nowo przybyłych przesiedleńców z Kresów Wschodnich
odegrał pozytywną rolę Kościół rzymsko-katolicki. Zdaniem autora,
zdecydowaną większość osadników stanowili katolicy rzymscy, którym na
pewno było łatwiej uznać katolicką Warmię za swoją ojczyznę. Do książki
włączył się także dostojny arcybiskup, ks. dr nauk teologicznych Edmund
Piszcz (ur.1929). Podkreślił on szczególnie mocno rolę wysiedleńców z
Wilna i Lwowa w odbudowie Olsztyna i nasycenia go wspaniałą tradycją
religijną, wprowadzając do tutejszych kościołów wizerunki Matki Boskiej
z Ostrej Bramy – Matki Miłosierdzia. Trzeba było być pełnym podziwu dla
tych ludzi, którzy nieraz już podeszłym wieku zaczynali niejako od nowa
swoje życie. (…) Ludność osiedlająca się na Warmii i Mazurach powoli
i z trudem integrowała się z tym regionem Ojczyzny.
Przypomniał także abp Piszcz, iż lata 1948-1953 były latami szczegól97
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nie ogromnej niesprawiedliwości. Po wojnie bowiem dla wielu patriotów
walczących z niemieckim okupantem zapłatą za ich trud i bohaterstwo
było więzienie, a często także kara śmierci. Dopiero 25 lat temu mogły
na Warmii i Mazurach powstać Związki Sybiraków.
Inicjator tej publikacji, Waldemar Mierzwa, uniknął obdarowania
książki balastem erudycji. Miast odsyłaczy zamieścił bardzo zwięzłe
relacje osób, które osobiście dźwigały trud przywrócenia historycznej
tradycji Warmii, a jednocześnie dokonały ogromnego wysiłku zharmonizowania oraz zjednoczenia ludności wokół wartości religijnych i tradycji
patriotycznych. Są to relacje Marii Zientary-Malewskiej, Marii Anielskiej,
Andrzeja Wakara, Huberta Monkowskiego, Tomasza Swidkowskiego,
Romana Romanowskiego, Edmunda Cytusa i kilku innych. Myślę, że po
tych arcytrudnych latach bezprawia, lecz i odbudowy arcybiskup mógłby
potworzyć za Cyceronem: Teraz już przysięgam, żaden prywatny dom nie
jest prowadzony tak rozsądnie i porządnie, ani też tak skromnie jak cała
Moja prowincja.1
Kluczem, który zamyka historyczne rozważania autora na bardzo wszak
szerokiej osi czasu, są zacytowane słowa św. Jana Pawła II: Warmia była
zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługuje na zaszczytne
miano Świętej Warmii.
Kulinarnego przewodnika po „smakach Warmii” pióra Krzysztofa
Mazurka nie da się wyrazić językiem zwykłej prozy, bo te smaki trzeba
naturalnie wypróbować na miejscu. Łatwo to wszak sprawdzi każdy turysta,
rozmiłowany w urodzie Warmii. Mam tylko takie wrażenie, że recepta
na „cudowny chłodnik warmiński” bliźniaczo przypomina „chłodnik
litewski”, jaki mi sporządzała w Wilnie moja Mama…
Promocja książki Zasmakuj w Warmii miała miejsce w Olsztynie 28
kwietnia 2016 w przepełnionych salach Muzeum Warmii i Mazur, w
obecności JE ks. abpa Edmunda Piszcza oraz dyrektor Elżbiety Jelińskiej,
licznych profesorów oraz notabli miejskich.
Władysław Zajewski
Waldemar Mierzwa, Krzysztof Mazurek, Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni, Oficyna
Wydawnicza „Retman”, Dąbrówno 2016, s.159, liczne fotografie.

Cycero 21 II 56 r.n.e. do swego przyjaciela Attyki; zob. Marek Tulliusz Cycero, Wybór listów.
Opracował Marian Plezia,Ossolineum 2004, s.237
1
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JEAN CHARLES LÉONARD SIMONDE DE SISMONDI –
NIEDOSZŁY PROFESOR EKONOMII
UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO
Wiesław Piątkowski
J.C.L. Simonde de Sismondi, szwajcarski ekonomista i historyk, żył
w latach 1773-1842. Urodził się w Genewie i wiele lat mieszkał w tym
mieście. Jego przodkowie pochodzili z Włoch i Francji. Po ojcu nosił
nazwisko Simonde, które zmienił na Simonde de Sismondi, mniemając,
że pochodzi ze sławnej rodziny Sismondich z Pizy.
Ukończywszy gimnazjum w 1792 roku, podjął pracę w domu handlowym w Lyonie. Wkrótce jednak, w związku z sytuacją rewolucyjną
w Genewie, wyjechał ze swoją rodziną najpierw do Anglii, a półtora roku
później do Toskanii. W 1800 roku wrócił do Genewy, gdzie związał się z
anglofilskim środowiskiem intelektualistów, skupionych wokół miesięcznika „Bibliotheque Britannique”.
W 1803 roku opublikował dwutomowe dzieło ekonomiczne De la
richesse commerciale, ou Principes d’économie politique appliqués à la
législation du commerce (O bogactwie handlowym albo o zasadach ekonomii politycznej w zastosowaniu do ustawodawstwa handlowego), będące
wykładem ekonomii liberalnej w duchu Adama Smitha. W późniejszym
czasie, pod wpływem dokonującej się rewolucji przemysłowej, stał się
krytykiem ekonomii liberalnej i gospodarki kapitalistycznej. Znalazło to
wyraz w głównym jego dziele ekonomicznym Nouveaux principes d’économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population
(Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i jego stosunku do
ludności), opublikowanym w dwóch tomach w 1819 roku1.
Tu ważny jest fakt ukazania
się De la richesse commerciale.
Otóż, gdy wieść o tym dotarła
do Wilna, zainteresowano się
Sismondim (przyjęło się używać tej skróconej formy nazwiska Simonde de Sismondi)
– jako kandydatem na profesora
ekonomii politycznej w miej- J.C.K. Simonde de Sismondi – litografia
scowym Uniwersytecie. Adam Charles’a-Alphonse Schmida i rektor UniCzartoryski, kurator okręgu na- wersytetu Wileńskiego Hieronim Stroynowukowego wileńskiego, polecił ski – portret pędzla Franciszka Smuglewicza
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zaczerpnąć o nim wiadomości i uznać, czyli by nie można go pozyskać dla
naszej akademii. Misję tę powierzono Ludwikowi Platerowi, działającemu
w imieniu Czartoryskiego, oraz adiunktowi Stubielewiczowi, reprezentującemu rektora Uniwersytetu, Hieronima Stroynowskiego. Ci zaproponowali
Sismondiemu objęcie katedry, prosząc go jednocześnie o podanie warunków.
Sismondi propozycję w zasadzie przyjął, żądając 3 tysięcy rubli rocznie i
emerytury w wysokości półtora tysiąca rubli po 10 latach, bądź 3 tysięcy
rubli po 20 latach. Rektor Stroynowski, biorąc pod uwagę, że normalne
uposażenie profesora wynosiło półtora tysiąca rubli rocznie, uznał te żądania
za wygórowane. A zapoznawszy się z De la richesse commerciale orzekł, że
Sismondi nie objął jeszcze i nie zgłębił zupełnie całej osnowy nauki ekonomii
politycznej, że mało w tej mierze czytał, mało własnym myśleniem wytrawił2. Opinia ta tłumaczy się częściowo tym, że Stroynowski był fizjokratą,
a Sismondi wyznawcą teorii Adama Smitha. Sprawa objęcia katedry przez
Sismondiego była rozpatrywana na sesji profesorów Uniwersytetu. Ci, po
wysłuchaniu uwag rektora, osądzili jednomyślnie – tak pisze Stroynowski w
liście do Czartoryskiego z 19 czerwca 1804 roku, – że należy szukać takiego
ekonomiki politycznej profesora, który by miał zupełną do tej nauki zdatność
oraz przestał na zwyczajnych korzyściach, które są dla wszystkich profesorów
przepisane. Stubielewiczowi polecono, aby dał Sismondiemu „stosowną
odpowiedź”. Chcąc osłodzić Sismondiemu tę odmowę, w następnym roku
mianowano go honorowym członkiem Uniwersytetu3.
Jean R. de Salis pisze, iż Sismondi odmówił objęcia katedry ekonomii
politycznej na Uniwersytecie Wileńskim pod wpływem „rozpaczliwego”
listu swojej matki, przeciwnej wyjazdowi syna do Rosji4.
Tu należy dodać, że kwestia profesury nie wyczerpuje relacji: Sismondi
a Uniwersytet Wileński. Oto ciąg faktów, który uzasadnia to stwierdzenie.
W 1817 roku w „Pamiętniku Warszawskim” ogłoszona została w przekładzie
polskim rozprawa Sismondiego (pod nazwiskiem Simonde) pt. Dwa systemata
ekonomii politycznej, to jest teoria fizjokratów i Adama Smitha. Napisanie i
opublikowanie tej rozprawy wiązało się z konkursem ogłoszonym w 1805
roku przez Uniwersytet Wileński, którego temat dotyczył różnic między teorią
fizjokratów a teorią Adama Smitha5. Sam Sismondi, we wstępie do Dwóch
systematów ekonomii politycznej, pisze na ten temat co następuje:
Uniwersytet Wileński ogłosił w 1805 r. zagadnienie i nagrodę za wyjaśnienie różnicy, jaka zachodzić może między systemami Adama Smitha i P.
Quesnay, w czym się od siebie różnią, w czym ze sobą [są] niezgodne lub
w zupełności sprzeczne. Wybuchła wkrótce wojna w Polsce, zaburzenia na
północy Europy później wynikłe nie dozwoliły podobno Uniwersytetowi
ogłosić publicznie zdania swego o rozwiązaniach, jakie mu bez wątpienia
nadesłać musiano. Jednakże tak ważne zagadnienie bez rozwiązania pozostać nie powinno, owszem, przyzwoiciej będzie wystawić raczej przed całą
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publicznością porównanie obydwóch systemów,
na które się te dwie szkoły podzieliły, aniżeli przed
akademickim senatem6.
Kiedy jednak dokładnie Sismondi napisał Dwa
systemata ekonomii politycznej i w jaki sposób ta rozprawa dotarła do redakcji „Pamiętnika Warszawskiego”
– te kwestie nie mogą być wyświetlone na podstawie
dostępnych materiałów źródłowych. Nie wiadomo też,
czy związek Dwóch systematów ekonomii politycznej Autor publikacji, prof.
z konkursem polegał na tym, że rozprawa ta napisa- Wiesław Piątkowski
na została specjalnie na konkurs, czy też na tym, że temat konkursu nasunął
Sismondiemu myśl o napisaniu rozprawy, bez zamiaru poddania jej ocenie
konkursowego jury. Być może Sismondi pisał swoją rozprawę na konkurs, ale
nie przesłał jej ostatecznie Uniwersytetowi Wileńskiemu do oceny7.
Wykraczając poza temat tego artykułu, ale nie bez pewnego związku
z nim, dodam jeszcze, że z biografią Sismondiego wiążą się pewne fakty
z życia Adama Mickiewicza. Nasz wieszcz i Sismondi poznali się w 1830
roku i od tego czasu łączyło ich uczucie wzajemnej sympatii. Kiedy Mickiewicz zabiegał o katedrę literatury w Lozannie i niezależnie od tego, w
Genewie (z myślą o wykorzystaniu jednej z tych możliwości) znalazł w
Sismondim swego protektora8.
Wiesław Piątkowski
Przypisy
Wiesław Piątkowski, J.C.L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomiczna, PWN, Warszawa 1978.
2
A. Grodek, Katedra ekonomii w Wilnie 1803-1831. Patrz tegoż autora Pisma wybrane, Warszawa
1963, t.I, s.25-44.
3
Ibidem, s.45-46.
4
J.R. de Salis, Sismondi 1773-1842. La vie et l’oeuvre d’un cosmopolite philosophe, Paris 1932, s.48.
5
Oto oryginalne sformułowanie tematu konkursu: Pokazać, czyniąc rozbiór ekonomii politycznej,
jakie są punkta, w których wyobrażenia, stanowiące zasady tej nauki Adama Smitha i doktora
Quesnaya z sobą się zgadzają i punkta te, w których się różnią lub zupełnie sobie są przeciwne.
W wykładzie tym mają się okazać prawdy, które by posłużyły do wydoskonalenia nauki ekonomii
politycznej. Patrz J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), Kraków 1899, t.II, s.779.
6
Dwa systemata ekonomii politycznej, to jest teoria fizjokratów i Adama Smitha, porównane przez
pana Simonda, „Pamiętnik Warszawski”, 1817, t. VII, s.40-41. Autorem polskiego przekładu
Dwóch systematów ekonomii politycznej był Antoni Gliszczyński. Oryginalny francuski tekst
Dwóch systematów nie jest mi znany; moje próby jego odnalezienia nie dały pozytywnego rezultatu.
7
Istotna jest tu następująca informacja źródłowa o wynikach konkursu: Rezultat konkursu ujemny, nikt
rozwiązania nie nadesłał. Patrz: J. Bieliński, op. cit., s.779. Dodajmy tu, że Dwa systemata ekonomii
politycznej nie były do niedawna znane w zachodniej Europie. Nie podaje tej rozprawy Jean R. de
Salis w swojej bibliografii dzieł Sismondiego (patrz: Jean R. de Salis, Sismondi 1773-1842. Lettres et
documents inédits suivis d’une liste des sources et d’une bibliographie, Paris 1932), nie wspominali
też o niej autorzy monograficznych studiów o Sismondim. Pierwszą informacją o Dwóch systematach
ekonomii politycznej w literaturze zachodnioeuropejskiej był artykuł piszącego te słowa. Por. Wieslaw Piatkowski, Traité de J.C.L. Simonde de Sismondi sur les idées économiques des physiocrates
et d’Adam Smith, [w:] Economies et societes, Cahiers de l’Institut de sciences mathématiques et
économiques appliquées, Laboratoire associé au C.N.R.S. Tome XVI, no 6-7, juin-juillet 1982, Paris.
8
Szerzej na ten temat: Wiesław Piątkowski, J.C.L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomiczna,
cyt. wyd., s. 13, 25, 26.
1
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WSPOMNIENIA Z ULICY DRUGIEJ POLOWEJ
Tamara Justycka
Myślę, że każdy zakątek Wilna ma swych sympatyków, których
życie było lub przez długie lata jest związane z konkretnym miejscem.
Ktoś wzdycha z daleka do ścieżek swego dzieciństwa, powracając tam
tylko w myślach, a ktoś ma szczęście stąpać po nich do końca... Dzięki
sentymentom nie pójdą w niepamięć różne życiowe historie – wesołe
i tragiczne, pouczające i podnoszące na duchu, po prostu świadczące o naszym tu istnieniu. Poczułam się do obowiązku zanotować to,
co zasłyszałam kiedyś od osób starszych, co wyczytałam w listach i
notesach, różnorakich papierach urzędowych, znalezionych w starej
skrzyni. Gwoli ścisłości, poszperałam też w archiwach wileńskich, bo
dokumenty potrafią dopełnić, „zlepić” poszczególne fragmenty w jedną
całość, nawet ujawnić tajemnice dawnych czasów. Szkoda zaprzepaścić
pamięć o uliczce, która w swej pierwotnej postaci istnieje już tylko w
nielicznych i niezapisanych wspomnieniach...
Miejsce
Rutų – nasza ulica, znajduje się na Antokolu, „na zapleczu” cmentarza
parafii św. Piotra i Pawła. Gdy tylko biegnąca wzdłuż granicy cmentarza
prawa strona dzisiejszej ul. Mildos zaczyna się od niego oddalać, chodnik
przyprowadzi na ul. Rudens. Tuż za pierwszym domem należy skręcić w
lewo i iść naprzód. Już jesteśmy na ul. Rutų.
Malownicza dolina, do której wchodzi się przez nieszeroki wąwóz,
w przeciwległym końcu upiera się w strome
wzgórze. Ulica zawsze
była schowana wśród porośniętych pagórków. Z
czasem na zboczach rozrosły się sosny i brzozy, a
bliżej domowstw wierni
ich towarzysze, świadkowie zaniedbania – piękne klony. „Ulica” – to
określenie „na wyrost”.
Te kilkaset metrów, które
Tak wygląda dom na Antokolu przed wojną, 1938
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nagle przy ostatniej posesji stają się wąską ścieżką, wspinającą się na
strome wzgórze, są właśnie naszą ulicą.
Jej historia liczy sobie skromnych 125 lat. Położona wśród pagórków,
taka sobie osada leśna, zawsze była znana bodaj że tylko jej mieszkańcom.W pierwszych latach wieku XX ktoś, kto musiał tu być, miał trudności
ze wskazaniem dorożkarzowi, gdzie ma go zawieźć – bo okoliczne ulice
też były w zarodku. Ale z czasem – głosi legenda – znalazło się coś, co
miejsce to wyszczególniło. Należało powiedzieć: „Sad Konczewskiego,
wiecie?” i dorożkarz wiedział.
Dziś jest tu miejsce na około 20 posesji. Przecinające oś ulicy dwie
asfaltowane poprzeczki sprawiają, że przy samej ulicy stoi 9 domów, a
reszta – za ich „plecami”, w drugim i trzecim rzędzie, wspinając się na
zbocza pagórków. Wszystkim wystarczy słońca i pięknych widoków.
Domy, z których część wybudowana w ostatnich latach na działkach
kupionych za miliony litów, są wystawne i chyba wygodne, ale zmieniły
klimat tego przytulnego zakątka Wilna bezpowrotnie.
Nie do wiary, ale na pięciu placach jest sześć domów, w których
mieszka dziewięć rodzin potomnych tych, kto osiadł tu przed 125
laty. Podrasta już szóste pokolenie „obywateli” naszej ulicy. Rodziny
te przetrwały lata dziewięćdziesiąte pod presją pogróżek pożarów.
Nadsyłane komisje przy najmniejszych remontach doszukiwały się
domniemanych naruszeń jakichś cyrkularów budownictwa czy korzystania z ziemi. Groziły ogromnymi karami pieniężnymi czy wręcz
sądami. Mieszkańców nie skusiły jednak miliony, z którymi mogli
„gdzieś” zacząć nowe życie gdzie indziej. Ludzie są wdzięczni temu
miejscu za jego magiczną pomocną siłę, za żywą pamięć o bliskich,
którzy chodzili tymi samymi ścieżkami...
Nazwa
To obecnie nasza ulica nazywa się „Rutų”. Po litewsku oznacza to
naturalnie „ruta”. Roślinę o ozdobnych liściach, uznawaną przez Litwinów za symbol dziewictwa. Panny młode niegdyś były ozdabiane
wianuszkami z tego ziela. Nazwa logiczna, bo tuż obok jest ulica Mildos.
Panienka ta była wajdelotką w pobliskiej świątyni pogańskiej, na miejscu której według legendy, wybudowano kościół pw. świętych Piotra i
Pawła. Przedtem, około 10 lat, ulicę nazywano Antroji Mildos (lit. Druga
Miłdy). Na szczęście, znaleźli się wrażliwi i wśród urzędników, którzy
tę bezsensowną nazwę zmienili na „Rutų”. Posadziłam przy płocie od
strony chodnika symboliczny żywopłocik z krzaczków ruty, żeby nazwę
tę poprzeć i „usprawiedliwić”. Tym bardziej, że Wieszcz nie pozostał też
obojętny na urok tej rośliny:
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...droższy niż laur Kapitolu
Wianek, rękami wieśniaczki osnuty,
Z modrych bławatków i zielonej ruty.
Zanim ulica nazwana została tym poetyckim imieniem, minęły długie lata. Dzięki zachowanym dokumentom udało się dowiedzieć, jak się
nazywała ona od początków swego istnienia. Nasz krewny, Włodzimierz
Konczewski, w roku 1895 przeniósł się tu z żoną Zofią z ruchliwej ulicy
Ostrobramskiej. Ponieważ głowa rodziny był urzędnikiem, informację
o nim znajdujemy w książce adresowej Guberni Wileńskiej. Możemy
prześledzić, jak długo ulica nie miała nazwy stałej. W 1903 zapisano, że
W. Konczewski mieszka tam, gdzie Antokol, gaj klasztorny. W 1908 roku
podano, że mieszka on w domu własnym w lesie klasztornym.
Na planie miejskim z roku 1898 jest już krótka ul. Polewaja, odchodząca
od ul. Gospitalnaja. Na kolejnym planie, z 1904 roku, jest ona znacznie
dłuższa, dochodzi do miejsca, gdzie – jak wiemy – już intensywnie buduje
się domy na naszej ulicy. Wśród symbolicznie odznaczonej roślinności
widzimy tu linie przerywane, wskazujące widocznie możliwość przejścia
jakąś ścieżką. Dopiero później ulica nasza otrzymała nazwę „II Polewaja”.
Nazwa ta ma w języku rosyjskim dwa znaczenia – „polna” (co w związku
z fatalnym brakiem czegoś podobnego do pola nie ma sensu) i „polowa”,
mająca odniesienie do spraw wojskowych. Ta część Antokola szczególnie
była „zaszczycona” przez wojskowych. Koszary różnych pułków (na ich
cześć nazywano przyległe ulice), siedziby i mieszkania oficerskie ich
dowództwa, szpital wojskowy, wreszcie – cmentarz. A ulice Polewaja i II

Plany miasta z roku 1928 i 1940, jedynką oznaczono lokalizację domu autorki
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Tego pięknego drewnianego domu wśród zarośli i sadu przy nim już nie ma…

Polewaja dla pieszych wtajemniczonych znacznie krótszą drogą prowadziły do tzw. „Pola Wojskowego”. Przyjrzeć się można było po kryjomu
ćwiczeniom, zebrać po nich nieocenione łupy – mimo zakazów, zbierała
się dziatwa z pospolitych rodzin całej okolicy.
Od 1919 w książkach domowych adres zapisany jest jako ul. Druga
Polowa, a na mapie z roku 1924 i następnych polskich ulica jest wyraźnie
nakreślona, tyle że bez nazwy.
Nazwę aktualną ulica Rutų ma już 75 lat! Zjawiła się ona na mapie
litewskiej w 1940, także w roku 1942 na mapie niemieckiej, a w spisach
niemieckich figuruje jako Rautenstr. Przypominam opowiadanie babci
Anny, że każda władza bardzo pilnowała lojalności mieszkańców, więc
wszyscy mieli na strychu różne flagi. Mówiła żartem, że nie wyjeżdzając
z domu wiele razy mieszkała wciąż w innym państwie...
Początki
W roku 1891 rodzina Sawickich, pochodząca z Guberni Kowieńskiej,
zawiadomiła władze o skończonej budowie domu na posesji, arendowanej
w Lesie Klasztornym (bo tak ta miejscowość wtedy się nazywała). Był to
pierwszy dom na naszej ulicy.
Do klasztora prawosławnego św. Marii Magdaleny należały w Wilnie obszerne tereny. Umowa o wynajmie ziemi zawierała różnorodne zobowiązanie
arendatora w zależności od warunków działki ziemi. Wspomniani Sawiccy
musieli zachować cztery sosny: o grubości pnia na wysokości piersi człowieka 7 wierzch. – 2 szt., 8 wierzch. – 1 szt., 9 wierzch. – 1 szt. Na działkach
zabraniano wydobywać kamienie, piasek oraz glinę (wszystko zostało na
miejscu, ze „złóż” piasku, gliny, a i solidnych kamieni do dziś korzystamy
dla własnych potrzeb). Nie można też było zakładać fabryk, zakładów spo105
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Już z ganku naszego domu wybieraliśmy się zimą na narty

żywczych. Arendator musiał wznieść budynki, ogrodzić je solidnym płotem.
Nic nie przepowiadało łatwych początków. Ze zboczy pagórków miejscami ściekały wody źródlane, które częściowo wykorzystano ustawiając
nad nimi cembrowiny, resztę też trzeba było jakoś poskromić. Rodzina
Sawickich ostatecznie miała na swym placu dwie studnie i kiedy dzieci
wyrosły i zaczęły zakładać rodziny, powstało siedem skromnych domków drewnianych. Krzewy i mniejsze drzewka trzeba było karczować,
place równować, drogi praktycznie nie było. Niektórzy arendatorzy przy
sposobności zrywali umowę, przychodzili inni. Ktoś jednak zaczynał i
kończył budowę i tak powoli krajobraz się zmieniał.
Ponieważ władze klasztorne wydzierżawiły mieszczanom i urzędnikom
ziemię, jak pierwotnie planowano na budowę domów letniskowych, takie też
zamówiono projekty. Budynki, u nas mówiono „w stylu zakopiańskim”, były
piętrowe, częściowo dwupiętrowe, każdy z kilkoma balkonami, tarasami,
oszklonymi werandami, szyku niektórym z nich nadawały strzeliste wieżyczki.
Mistrzowsko wpisane w krajobraz, nie kolidowały, stanowiły naturalną całość.

Tak wygląda domostwo dzisiaj, zdjęcie sprzed kilku lat, zrobione też zimą
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Dom bywa latem skąpany w słońcu, wieczorem można sobie do późna posiedzieć
w altance. Autorka wspomnień z mężem Wiktorem. Lipiec 2016

Urok tego miejsca był tak ogromny, że domy, które tu stopniowo wybudowano,
mimo niewygody dotarcia do centrum miasta, były zamieszkiwane przez cały
rok. W trudnych dla siebie czasach właściciele, poczyniwszy drobne przeróbki,
mieli pod dostatkiem chętnych wynajęcia pokoi na całe lato...
Gdy w zasadzie ukończono budowę (a różne przeróbki, dobudówki i
uzupełnienia trwały przez lata), porządkowano zgodnie z wymogami aktu
wynajmu ziemi przylegający plac. Już wtedy umiano cenić naturalność.
Wśród dziko rosnących drzew, krzewów, traw i kwiatów na naszym placu,
jeszcze w latach 60. babcia Anna (ur. w 1894) pokazywała, które pamięta
z lat swego dzieciństwa. Były to zarośla leszczyny, głóg, dzika róża oraz
berberys, oczywiście ten pospolity. Na placu Konczewskich też były źródła,
ku radości dzieci, co wiosny powstawał nadający się do „nawigacji” staw.
Gdy odeszli budowlani, na swe miejsca w zaroślach leszczyny wróciły
wiewiórki, na łączkach wśród rumianków i dzwonków widziało się jeży,
a idąc po deszczu trzeba było uważać, by nie skrzywdzić żabki lub ropuchy. Od czasu do czasu widziało się przychodzące z zarośli sarny. Ptaki i
różnorodne motyle były (i, na szczęście, są) nieodzownymi uczestnikami
miejscowego życia. Dziś prawie nie widujemy tu wiewiórek i jeży, żabek,
chociaż zeszłego lata piękna ropucha zadomowiła się koło naszej beczki
z wodą, a sarny często odwiedzają ogród sąsiadki Teresy.
Oprócz wspomnianych już Sawickich i Konczewskich, ostatecznie na
naszej ulicy zamieszkały rodziny Teodora Tundera, Włodzimierza Kolendy,
Gierasima Kopasowa, Dionizego Cichockiego, Julii Lichszteldowej i kilku
innych sąsiadów, którzy tu krótko mieszkali. O każdej z tych rodzin, ja to
wiem, można by było opowiedzieć coś dobrego i zajmującego…
Tamara Justycka
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A WILNO – WSPOMNIENIEM
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Urodziłam się w styczniu 1939 roku w Wilnie, gdzie spędziłam wczesne
lata dzieciństwa. Mój ojciec, Karol Chochłow, był pracownikiem pocztowym.
Matka Helena, z domu Pietkiewicz, była nauczycielką. Rodzice pobrali się w
1935, a w rok po ślubie kupili posiadłość na Antokolu, przy ulicy II Polowej 4.
Nieruchomość była duża, obejmowała przestronny drewniany dom
willowy, mały domek, również drewniany oraz znaczny obszar ziemi,
gdzie znajdował się ogród i sad oraz z tyłu domu, na pagórku – las. W
małym domku mieszkała babcia Kamila, matka ojca i jego siostra, ciocia
Janka. W jego rogu stał piec kuchenny z przypieckiem, gdzie wylęgiwał
się kotek, a i my, dzieci chętnie tam ogrzewałyśmy się. Był tam duży
drewniany stół i grube bele na suficie. Chętnie chodziliśmy do babci, bo
zawsze miała ciasteczka lub miód.
Duży dom wyglądał jak pałacyk, miał werandy, balkoniki, krużganki
– po prostu cudo, przeznaczony dla wielu rodzin, z czterema oddzielnymi
wejściami. Mieszkaliśmy jednak sami i zajmowaliśmy mieszkanie od frontu
domu, z lewej strony. Do wewnątrz wchodziło się po schodkach przez
zadaszoną werandę. W zimie, aby utrzymać odpowiednią temperaturę i
zaoszczędzić opał, mieszkaliśmy w pokoju z kuchnią. Rodzice wyremontowali dom, ogród i sad doprowadzili do porządku, ogrodzili posesję.
Tutaj na świat zaczęły przychodzić dzieci. Pierwszy i jedyny syn urodził
się w 1937 roku. O pracę było bardzo trudno. Ponieważ w Wilnie mama
jej nie dostała, wyjechała wraz z trzymiesięcznym synem Zygmuntem i
już w ciąży ze mną na wieś Słoboda, gdzie uczyła i mieszkała w wiejskiej
szkole. Było tam niełatwo, zimą doskwierał chłód, brak wody i światła.
Moje narodziny w styczniu 1939 spowodowały powrót mamy do Wilna.
Gdy wybuchła wojna, zabrakło wszystkiego, a szczególnie mleka dla dzieci. Zaczął
się trudny okres walki
o przetrwanie. Pamiętam od najmłodszych
lat różne kozy, które u
nas były, z wygiętymi,
zakręconymi rogami,
białe i malutkie kózki.
Na Wielkanoc rodzice
Dom przy ul. Drugiej Polowej na Antokolu, 1946
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przyprowadzili raz do domu
dwa małe koziołki... Jak to
dzieci, przywiązałyśmy im
czerwone kokardki i dzwoneczki na szyję, a one skakały
zwinnie po całym domu. Całą
wojnę oraz pierwsze lata powojenne kozy, króliki i kury
dawały rodzinie wyżywienie.
W 1941 urodziła się moja
siostra Krystyna. Rodzice jak
mogli chronili nas przed złem
wojny. Naloty szczególnie
były w nocy, wówczas zawijano w kołdry każde śpiące
dziecko i przenoszono je do
schronu w piwnicy w ziemi.
Trzeba było utulić i uspokoić
zerwane ze snu dzieci i rodzice pokazywali nam na niebie Przed domem dziadkowie autorki – Justyn i Legwiazdki, księżyc i migające onarda z córkami i ich narzeczonymi, 1932; Ślubne zdjęcie rodziców – Heleny i Karola Chochłowa
samoloty. Czasami i całe dni
spędzaliśmy w schronie, razem z sąsiadami, więc było tam duszno,
ciasno i ciemno.
Podczas wojny mama nie pracowała zawodowo, prowadziła jednak razem
z ciocią Janką tajne nauczanie. Tato pracował na poczcie, później zajmował się
domem, a przede wszystkim pracą w ogrodzie. Były tam warzywa, wspaniałe
owoce i niesamowicie smaczne truskawki, jakich teraz nigdzie się nie dostanie.
Szabrownicy nocami kradli wszystko, co się tylko nadało do jedzenia, no i
oczywiście niszczyli i zadeptywali ogród. Tato zainstalował ogromny reflektor
i gdy nasz pies Reks w nocy zaszczekał, włączał go, a oni wpadali w popłoch.
Pewnego razu, kiedy front się cofał, na naszą posesję weszło trzech Niemców. Tato trochę mówił po niemiecku i żeby jakoś załagodzić nieproszoną
wizytę, zaczął częstować ich truskawkami, ale żołnierze wzięli po jednej,
podziękowali i powiedzieli, żeby dać je dzieciom. Byli to wyjątkowi Niemcy,
inni niż znaliśmy z wojny, po prostu ludzie, którzy pewnie też mieli rodziny.
Chyba w 1944 roku, późnym wieczorem, zaczął ujadać nasz łańcuchowy Reks. Usłyszeliśmy głośne krzyki. Tato wyszedł z domu, a mama
i cała trójka dzieci wyglądaliśmy, co się dzieje. A tam sześciu sowieckich
żołnierzy z karabinami celuje prosto w tatusia. Serca zamarły nam ze
strachu. Jeden celował w psa i tato zaczął się cofać, żeby spuścić go z
łańcucha. Nagle tak cofając się oparł się o widły i jak skoczył do żołnierzy
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Rodzice autorki na ul. Zamkowej (1937) i z synem Zygmuntem nad Wilenką, 1939

z tymi widłami, zaczął krzyczeć. Żołnierze odskoczyli, a on wciąż na nich
nacierał z nimi i wymachiwał. Nagle coś ich wystraszyło i uciekli przez
las, a za nimi dołączyli jeszcze inni, od okolicznych sąsiadów. Rano ojciec
pojechał na komisariat (może NKWD), aby zgłosić napad. Okazało się,
że już ich wszystkich wyłapano, a karabiny rabusiów nie miały naboi.
Podczas wojny trzeba było utrzymać rodzinę. Studnia była na dworze
i wiadrami nosiło się wodę do domu. Światło było, jednak moja pamięć
sięga pewnego okresu, kiedy wieczorami paliły się śmierdzące karbidówki.
Brakowało na wszystko i wszystkiego. Mama nauczyła się robić bawełniane
pończochy. Kupiła maszynę, bawełnę, a ponieważ była zima i spaliśmy
w tym pokoju co kuchnia, to często rano budziła mnie mamy krzątanina.
Wieczorem farbowała pozszywane pończochy, wcześnie rano prasowała
je na specjalnych prawidłach i pakowała do sprzedaży. Pamiętam do dziś
opary unoszącej się farby i parę odprasowanych pończoch. Na rynku miała
umówione stoiska, które przyjmowały po kryjomu nielegalny towar. Trzeba
było wielkiego sprytu, żeby nie złapano, ponieważ wówczas nakładane były
okropne kary, zdarzały się rewizje i konfiskata wszystkiego.
Przez całą zimę żyliśmy więc z produkcji pończoch. Kiedy przyszło
lato, trzeba było zmienić profil zarobków i mama nauczyła się robić letnie
buty – drewniane, ich góra była szyta z materiału. Z zatrudnienia przy
butach utrzymywały się jeszcze mamy dwie siostry z rodzinami, taty
siostra i jakaś znajoma rodziców. Mężczyźni robili drewniane podeszwy,
a kobiety szyły z płótna górę sandałków. Interes się kręcił, ale pewnego
razu, w piękny słoneczny dzień, gdy stół był wystawiony na podwórze
i wszyscy pracowali, przyszła jakaś kontrola. Nie było żadnego wytłumaczenia. Mamy siostra Janina potrafiła obcować z ludźmi i tak długo
rozmawiała z tymi kobietami, dała im pantofle, że machnęły ręką i poszły.
Były podejrzenia, że ktoś musiał donieść.
Jako dzieci bardzo lubiliśmy nasze podwórko, las sosnowy i naszą
110

Barbara Górska

drogę. W lesie odbywały się najlepsze psoty i zabawy. Paśliśmy kozy,
zbieraliśmy trawę dla królików, celowaliśmy z procy w drzewa, zbieraliśmy
szyszki. Wczesną wiosną, kiedy puściły lody i drogą przed domem płynęły
ruczaje, puszczaliśmy robione z kory łódki i chodziliśmy boso po wodzie.
W okresie tzw. repatriacji tatuś nie chciał słyszeć o wyjeździe. Pracował
w ogródku, sadził, siał, kopał, grabił, robił grządki i jedno tylko mówił, że
pozostaje w Wilnie. Mama ze swoim bratem Wacławem zamówiła skrzynie
i postanowiła, że wyjeżdżamy do Polski. Cały nasz możliwy do przewiezienia dobytek został zapakowany na samochód. Także na pakę załadowała
się cała rodzina: babcia Kamila, ciocia Janka, mama z nami – trójką dzieci.
Siedzieliśmy na skrzyniach, a kierowca zaczął trąbić na naszego tatę. Bałam
się bardzo, że pojedziemy bez niego… Nagle widzimy jak tatuś biegnie z
ogrodu ze łzami w oczach i trzyma w ręku chusteczkę z garścią ziemi wileńskiej. Nikt nie chciał wyjeżdżać, ale baliśmy zostać. Każdy wyjeżdżał z
bólem serca i nadzieją na szybki powrót, że ten wyjazd jest tylko chwilowy
i przyjdzie dzień, kiedy znów będziemy w naszym kochanym Wilnie.
Wyjechaliśmy 24 maja 1946 roku transportem numer 91. Cały nasz
dobytek wieziony do Polski należało dokładnie i bardzo szczegółowo
spisać. Spis był kontrolowany i akceptowany przez PUR. Dysponuję tym
spisem mienia, obecnie wydaje się on wręcz śmieszny, bo jaką wartość
majątkową stanowi przykładowo bielizna pościelowa, kołdry, odzież,
obuwie, kozy, kury czy wózek dziecinny?
Miłość do miasta i Ziemi Wileńskiej wpajano nam od najmłodszych lat.
Chodziliśmy nad Wilenkę, kościół św. Piotra i Pawła był naszą parafią. W
każdą niedzielę byliśmy w nim na mszy świętej i obowiązkowo na nabożeństwach majowych. W tym kościele rodzice brali ślub, tu były chrzczone
wszystkie ich dzieci.

Las koło domu, ciocia Janka z dziećmi, 1943; Helena i Karol Chochłow z trójką
dzieci – Zygmuntem, Barbarą i Krystyną niedługo przed tzw. repatriacją, 1945
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Przed wyjazdem ro
dzice zabrali dzieci (Zygmunt – 9, Basia – 7 i
Krysia – 5 lat) do najpiękniejszych zakątków
Wilna. Poszliśmy do
Ostrej Bramy, Katedry,
na Kalwarię Wileńską i
na cmentarz na Rossie.
W Wilnie żyli moi
dziadkowie zarówno ze
strony mamy, jak i taty.
Po chrzcie męża autorki, też wilnianina Dionizego Dziadka Józefa ChoGórskiego, w Ostrej Bramie, 22 kwietnia 1937
chłowa nie znam, zmarł
przed moimi narodzinami. Babcia Kamila Chochłow mieszkała razem
z córką Janiną, siostrą taty, koło nas. Do Polski przyjechaliśmy razem
i w Olsztynie mieszkała z nami do końca swojego życia, opiekując się
dziećmi, a gdy dożyła starości, my byliśmy jej podporą. Pamiętam pogrzeb
dziadka ze strony mamy, Justyna Pietkiewicza, chociaż miałam tylko 3
lata. Pochowany jest na Cmentarzu św. Piotra i Pawła, ale dziś już nie ma
grobu. Zrobiona jest pamiątkowa tablica na cmentarzu w Olsztynie, gdzie
zapalamy symbolicznie znicze. Rodzina mojej mamy siostry i moja babcia
Leokadia Pietkiewicz też wyjechały z Wilna. Los rzucił je do różnych
miast Polski – Zabrza, Katowic i Pułtuska. W Olsztynie mieszkały mamy
dwie siostry i brat. Dziś z tamtego pokolenia nikt nie żyje.
Pragnęłam wrócić do Wilna, tego umiłowanego miejsca, które tak bardzo
głęboko tkwi w moim sercu. Pierwszy raz w 2005 roku, z wycieczką, z moją
siostrą Krystyną. Wówczas pojechaliśmy taksówką na Antokol na naszą ulicę
(obecnie Rutų), aby zobaczyć dom rodzinny. Był późny wieczór, niewiele było
widać, ale byłyśmy wzruszone i szczęśliwe, że ten nasz dom stoi do dzisiaj. A
przecież minęło 60 lat.
Drugi raz do Wilna pojechałam w 2008, z mężem
i przyjaciółmi. Mieliśmy
wiele czasu, aby spokojnie obejrzeć, zwiedzić i
odnowić pamięć, jaka została nam z lat dziecinnych.
Mój mąż, Dionizy Górski,
również urodzony jest w
Wilnie (1937), ochrzczony Matka autorki z Basią i Zygmuntem nad grobem
w Ostrej Bramie. Mieszkał Justyna Pietkiewicza, swego ojca, Antokol 1942
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koło cmentarza Rossa, jednak
domu jego nie znaleźliśmy.
Rodzice i dziadkowie mojego męża pochodzą też z
Wilna. Byliśmy znów koło
mojego domu, który coraz
bardziej niszczeje. Nie ma
już pięknych krużganków,
wieżyczek i werandy z rzeźbioną balustradą. Wstawione
zostały białe drzwi, niebieskie Z całym dobytkiem do transportu z Wilna, 1946
okiennice, z których ze starości łuszczy się farba. Werandy pozabijane deskami, zmurszałe schody, tworzyły smutny obraz mijającego czasu. Małego
drewnianego domku babci dawno nie ma. W ogrodzie rosną jeszcze drzewa,
sadzone rękami mojego taty. Ogród też zaniedbany. Las, w którym były
kiedyś wysokie, kołyszące i szumiące sosny, zarośnięty gęsto poszyciem,
prawie busz. Poznałam wtedy sąsiadkę, panią Tamarę Justycką, która powiedziała, że dom ten został uznany za zabytek i ma być wyremontowany
jako muzeum-skansen. Byłam ogromnie ucieszona, ale dziś już wiem, że
nieruchomość została wykupiona i pójdzie on pod rozbiórkę.
Moi dziadkowie, rodzice, ciotki i wujkowie już nie żyją. Żałuję, ze zbyt
mało rozmawiałam z nimi o tamtych czasach. Dziś już nie ma komu odtworzyć
wydarzeń z tamtych lat. Pozostało moje pokolenie, które w latach wojny było
jeszcze zbyt małe, żeby do dziś pamiętać ówczesne czasy. W Wilnie ukończyłam pierwszą klasę szkoły podstawowej w języku litewskim. Dzieciństwo do
siódmego roku życia zatarło się w pamięci. Nie pamiętam nazwisk sąsiadów
z ulicy II Polowej. Pozostały tylko małe wspomnienia, które opisałam.
Moi rodzice
Mama Helena Chochłow, z domu Pietkiewicz, urodzona w 1908 roku
w Nejborm. Jej ojciec, Justyn Pietkiewicz – szlachcic herbu Trąby (zaścianek Jeziorosy, Łotwa). Matka Leonarda – herbowa szlachcianka, z domu
Świrska, jej matka Beynar (majątek Turmonty, Kiejlniszki).
Mama moja pochodziła z licznej rodziny. Miała brata Wacława, który
był najstarszym z rodzeństwa i sześć sióstr. W tamtych trudnych czasach
brat mamy czuł się odpowiedzialny za swoje siostry. Kierował nimi, doradzał i zadbał, aby zdobyły wykształcenie. Mama ukończyła Państwowe
Seminarium Nauczycielskie im. Królowej Jadwigi w Wilnie. W okresie
wojny prowadziła w domu komplety tajnego nauczania. Po przyjeździe do
Olsztyna zatrudniła się w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie uczyła matematyki
i przepracowała aż do emerytury. Kochała dzieci i one ją uwielbiały. Była dla
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Autorka (z lewa) w Wilnie z siostrą (2005) i przy domu na Antokolu z mężem, 2008

nich jak matka. Do dziś na mamy grób przychodzą dawni uczniowie i palą
znicze. Była osobą bardzo pracowitą, zaradną, pogodną i uśmiechniętą. A
przede wszystkim – wielką patriotką. Taką ją zapamiętałam. Całe swe życie
poświęciła rodzinie i szkolnictwu. Kochała nas, byliśmy jej światłem życia.
Ojciec, Karol Chochłow, urodzony w 1906 roku w Wilnie. Pochodził
z biednej rodziny. Nie miał wykształcenia, ale potem przez dokształcanie
się, różne kursy był cenionym pracownikiem w Dyrekcji Pocztowej i Telekomunikacyjnej w Olsztynie. Ojciec mojego taty, Józef Chochłow, zmarł
wcześnie. Matka taty, Kamila, z domu Andruszkiewicz, wychowała czworo
dzieci. Pracowała jako salowa w szpitalu. Na barki taty, jako najstarszego
z rodzeństwa spadła cała odpowiedzialność za rodzinę. W okresie jego
dzieciństwa, w czasie I wojny światowej przeżyli lata strasznego głodu.
Mój ojciec był sportowcem, uwielbiał kolarstwo i w tej dziedzinie
odnosił sukcesy. Z jego wyczynów sportowych zostało dużo pamiątek, jak
medale, puchar i różne adnotacje na łamach prasy. Pamiątki te przekazaliśmy do Muzeum sportu w Olsztynie. Jego pasją był też śpiew. Miał dobry
i silny bas, należał od 1946 roku do chóru kościelnego w Katedrze św.
Jakuba w Olsztynie oraz do chóru męskiego „Surma”. Od najmłodszych
lat grał w szachy i brał udział w różnych rozgrywkach.
Po repatriacji rodzice tęsknili za Wilnem. Po pewnym czasie zrozumieli, że Olsztyn zostanie naszym domem, a Wilno i ulica Polowa
– wspomnieniem. Mama zmarła w 1993 roku, a tata trzy lata później.
Przeżyli razem 58 lat.
Barbara Górska
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PAMIĘĆ O MĘCZEŃSTWIE
BEREZWECZ
Tadeusz Pardej
Józef Korsak, starosta mścisławski, w roku 1637 ufundował w Berezweczu (koło Głębokiego, dziś na Białorusi) klasztor bazylianów w stylu barokowym. Po kasacie tego zakonu (1839) przejęła go cerkiew prawosławna.
W II Rzeczpospolitej w budynkach tych znalazł miejsce Korpus Ochrony Pogranicza, sama zaś świątynia służyła katolikom. Po napaści na Polskę
przez Związek Radziecki we wrześniu 1939 roku w pomieszczeniach klasztornych NKWD urządziło więzienie. W pierwszej kolejności osadzano
w nim oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, „kułaków”
i wszystkich tych, na których znalazły się donosy miejscowych agentów.
Piotr Michniewicz urodził się w Głębokiem, tam chodził do szkoły i
tam pracował do czasu wyjazdu do Polski. Znał więc wielu mieszkańców
i ze zgrozą wspominał zachowanie niektórych spośród nich w ciężkich
dla każdego czasach.
Więzienie było zatłoczone do niemożliwości, głodzono i stosowano
bestialskie tortury celem wydobycia zeznań, że był wrogiem Związku
Radzieckiego, za co najczęściej skazywano na śmierć.
W czerwcu 1941 roku kazano rozstrzelać wszystkich więźniów osądzonych bądź oskarżonych o przestępstwa przeciw władzy radzieckiej,
pozostałych zaś ewakuowano na wschód. Przypuszcza się, że do ewakuacji
wyselekcjonowano około 1500 osób. Pędzono ich w szybkim tempie,
dokuczał im niebywały głód i na dodatek upał. Więźniów, którzy nie mieli
sił iść, zabijano, pozostawiając w przydrożnym rowie. Szacuje się, że z
tej kolumny zginęło około tysiąca osób.

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – klasztor Bazylianów w Berezweczu
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Pomniki – w miejscu mogiły ponad 27 tys. więźniów wojennych i około 200 włoskich żołnierzy w obozie śmierci w Berezweczu oraz ofiar stalinizmu i hitleryzmu

– Kiedy enkawudziści opuścili więzienie – kontynuował pan Piotr
– wielu mieszkańców, w tym również i ja, poszło obejrzeć aktualny
stan byłego klasztoru. Widok był przerażający. Ściany i piwniczne
korytarze zalane były krwią, na ścianach mnóstwo otworów po kulach.
To tu zabijano więźniów tradycyjną u nich metodą w tył głowy. Szybko
wyszliśmy na zewnątrz. Na więziennym dziedzińcu widoczne były na
sporej powierzchni świeże ślady poruszonej ziemi – to był wspólny
grób zamordowanych ludzi.
Wkrótce przybyli Niemcy i nastąpił drugi akt gehenny. Obiekt ten nadal
był więzieniem, tym razem w rękach Gestapo. Znowu znaleźli tu miejsce
Polacy, Białorusini i Włosi, ale najwięcej było Rosjan. Dla sowieckich jeńców w pobliżu klasztoru ogrodzono kawał pola i trzymano ich pod gołym
niebem. Strasznie ich traktowano, nie było tam nawet źdźbła trawy, taki był
głód. Na jakąkolwiek pomoc znikąd nie mogli liczyć – strzelano do każdego, kto próbował się zbliżyć. W Berezweczu Niemcy rozstrzelali w dniu 4
marca 1942 roku trzech księży: Mieczysława Bohatkiewicza, Władysława
Maćkowiaka i Stanisława Pyrteka, którzy zostali beatyfikowani w 1999
roku. W lipcu zamordowali kolejnych księży: Bolesława Maciejewskiego
z Postaw, Romualda Dronicza z Wołkołaci, Adama Masiulanisa z Łużek,
Antoniego Skorko z Woropajewa i Władysława Wieczorka z Parafianowa.
W sumie zamordowali
oni ponad 27 tysięcy ludzi, a ile enkawudziści,
to nikt nie wie. Tamtejsza ziemia przesiąknięta
została ludzką krwią.
W
Głębokiem,
gdzie żyło 3800 Żydów,
Beatyfikowani umęczeni księża – Władysław MaćNiemcy utworzyli getto,
kowiak, Stanisław Pyrtek i Mieczysław Bohatkiewicz

118

Tadeusz Pardej

spędzając ich z okolicznych miejscowości. Gestapo kazało Judenratowi już w pierwszych dniach
zebrać pieniądze, wszelkie ozdoby, złoto i biżuterię. Przekazano
złoto o wadze ponad 4 kg, miesiąc
później 3,5 kg. Kosztowności te
nikogo jednak nie zdołały uratować, dlatego powstała organizacja
bojowa, przygotowująca schrony
w celach obronnych oraz kryjówki poza gettem.
Kiedy w sierpniu 1943 roku
miano przewieźć mieszkańców
getta rzekomo do pracy w Lubli- Upamiętnienie miejsca egzekucji więźniów
nie, wybuchło powstanie. Walka z Berezwecza nieopodal wsi Mikołajewo
trwała 10 dni. Niemcy użyli broni oraz mogiły 2500 Żydów z Głębokiego
pancernej, a w końcu samolotów do zrzucania bomb. Z tego getta uratowało
się zaledwie kilkadziesiąt osób.
Tadeusz Pardej

„ZNAD WILII” w kioskach „RUCHU” w POLSCE
oraz w sieci GARMOND PRESS.
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; w księgarni-antykwariacie „Gryf”
przy ul. J. Dąbrowskiego 71; dystrybucja w Olsztynie –
Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878.
Bezpośrednio u redaktora – 48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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210-LECIE URODZIN EMILII PLATER
BOHATERKI Z LITWY
W WOJNIE POLSKO-ROSYJSKIEJ 1830-1831
Andrzej Sznajder
Lekceważenie przez króla polskiego, cara
Aleksandra, konstytucji i władz ustanowionego
na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego
spowodowało jawne i tajne organizowanie się
polskiego i litewskiego społeczeństwa, celem
utrzymania w obu społecznościach narodowego ducha. Dużą rolę odegrały w tej działalności
kobiety polskie, tworzące tzw. salony towarzysko-literackie, które spełniały ważną rolę
społeczno-polityczną. Wybuch wojny polsko-rosyjskiej w 1830 roku, niesłusznie nazywanej
przez historyków Powstaniem Listopadowym,
wprowadził kobiety w szeroki nurt życia publicznego. Podobnie stało się
na Litwie, choć tam, ze względu na brak kobiecych stowarzyszeń, były to
przypadki pojedyncze, ale za to najwyższego lotu.
Świadomość historyczna obu narodów, a potem mitologia literacka
postawiła na najwyższym piedestale ze wszystkich uczestniczek tamtych
walk Emilię Plater. Jej ojciec, hr. Franciszek Ksawery Plater, był potomkiem starej niemiecko-kurlandzkiej szlachty, a matka Anna pochodziła
z inflanckiego rodu von der Mohl. Ich córka Emilia przyszła na świat
3 listopada 1806 roku w Wilnie. Gdy miała 9 lat, matka porzuciła męża
hulakę i uciekła z nią do majątku krewnej Izabeli Zyberk-Plater w Liksnie.
Tam młoda Emilia przebywała w męskim gronie z dwoma kuzynami
Ludwikiem i Kazimierzem. Odebrała staranne wychowanie i wykształcenie. Świetnie
czuła się w siodle i poznała tajniki fechtunku.
Pewnie gorzej
było z jej urodą,
gdyż opis kresowej hrabianki
dokonany przez
Ignacego DoEmilia Plater była i malowana przez wielu artystów malarzy meykę wyraźnie
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odbiegał od jej późniejszych portretów. Domeyko twierdził, że była ona
niska, blada, o niepięknej okrągłej
twarzy, ale za to o błękitnych oczach.
Gdy wieści o warszawskiej Nocy
Listopadowej dotarły na Litwę, Emilia wraz ze swoją przyjaciółką Marią
Prószyńską uszyła męskie stroje, obcięła włosy i poszła walczyć. Udało
się jej zorganizować dość duży oddział kawalerii, wspartej strzelcami
oraz chłopską piechotą i wyruszyła
na jego czele zdobywać Dyneburg.
Oddział ten pobił w bitwie pod Ucianą Antonina Tomaszewska ze Żmudzi
rosyjską piechotę i opanował Jeziorosy. Niestety, Dyneburga, bronionego
przez silną rosyjską załogę, zdobyć się nie udało. Po bitwie pod Oniksztami
oddział poszedł w rozsypkę, a jego resztki wraz z Emilią połączyły się z
partią jej kuzyna Cezarego Platera.
Później walczyła w oddziałach Karola Załuskiego i Konstantego Parczewskiego. 5 czerwca 1831 roku uczestniczyła w Garbielowie w spotkaniu
dowódców oddziałów litewskich z przybyłymi z Królestwa posiłkami
polskimi pod dowództwem gen. Dezyderego Chłapowskiego. Brała z nimi
udział w walkach o Kowno i Wilno. Gdy po bitwie ponarskiej sytuacja
militarna polsko-litewskich wojsk uległa pogorszeniu, zapadła decyzja,
by opuścić Litwę i trzema korpusami pod Giełgudem, Chłapowskim i
Dembińskim przebijać się do Warszawy. Oddział Platerówny znalazł się
pod dowództwem Chłapowskiego. Gdy ten przeszedł granicę Prus i złożył
broń, Emilia i Cezary postanowili walczyć dalej i na własną rękę przedostać się
do Polski. W chłopskich przebraniach,
ukrywając się przed Rosjanami po lasach, podążali w stronę Augustowa. Emilia nie zniosła trudów pieszej wędrówki
i zachorowała. Cezary Plater udał się
sam w stronę Warszawy, a Emilią i jej
towarzyszką Marią Roszanowiczówną
zajął się szlachcic Ignacy Abłamowicz
z Justianowa. Tam, w jego majątku, 23
grudnia Emila Plater zmarła. Jej ciało
przewieziono do pobliskiego Kopciowa
i pochowano na parafialnym cmentarzu.
Kunegunda z Platerów Ogińska
Grób zachował się do dziś.
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Po śmierci Emilii jej mit literacki i artystyczny zaczął żyć swoim własnym życiem. Jeszcze w tym samym roku ukazała się w Bordeaux książka
Cezarego Platera Histoire de Emilie Plater, heroine de la Pologne. O Emilii
pisał także Józef Straszewski, jej dalszy krewny. Jego francuskie dzieło
ma tytuł Emilie Plater. Sa vie et sa mort. Wstęp do książki napisał Francuz
Michael Balanche, co przyczyniło się do rozpropagowania jej legendy nad
Sekwaną, gdzie zaczęto ją nawet porównywać z Joanną D’Arc. Charles
Prosper napisał o niej dramat Les Polonais, po raz pierwszy wystawiony w
1831 roku w Paryżu. Platerównę chętnie też malowano. Pamiętamy choćby
dzieło Wojciecha Kossaka Emilia Plater w walce z kozakami. Znana jest
również francuska litografia Francois’a de Villaine’a.
Wśród bohaterek tamtej wojny Emilia Pater nie była odosobniona. Przypomnijmy przy tej okazji Antoninę Tomaszewską, urodzoną w 1814 roku, w
zamożnej rodzinie szlacheckiej na Żmudzi. Nauki pobierała na pensji żeńskiej w Krożach, prowadzonej przez siostry benedyktynki. Stamtąd uciekła w
marcu 1831 roku i wstąpiła do oddziału Juliana Grużewskiego. Brała udział w
bitwie pod Szawlami. Miała stopień porucznika. Po wspomnianym podziale
wojsk polsko-litewskich na trzy korpusy, Tomaszewska z jazdą żmudzką
gen. Rolanda przekroczyła granicę pruską. Potem udało się jej wyjechać do
Francji. Na emigracji wyszła za mąż za kapitana wojska polskiego Rudolfa
Wierzbickiego i zamieszkała z nim w Rouen. W 1856 roku, po carskiej
amnestii, wróciła z mężem i z dziećmi do kraju. Do majątku Wierzbickich
niedaleko Płocka. Tam zmarła około
1883 roku. Dokładnej daty zgonu do
dziś nie udało się ustalić.
Inna znana „Litwinka” to Kunegunda z Platerów Ogińska z
majątku Gabrielewo towarzyszyła w walkach na Litwie swemu
mężowi Gabrielemu Ogińskiemu.
Po upadku powstania, w przebraniu, przedostała się wraz z nim do
Prus, a stamtąd do Francji, gdyż
dobra Ogińskich na Litwie skonfiskowano. Po ułaskawieniu w 1840
roku powróciła z mężem do kraju,
lecz Gabriel Ogiński został wbrew
obietnicom władz aresztowany i
przesiedział rok w więzieniu.
Pomnik Emilii Plater w Kopciowie (lit. Zmarł w 1842 roku, na krótko po
Kapčiamiestis), z urwaną przez wandali wyjściu na wolność, a Kunegunda
ręką rzeźby, która trzymała miecz
kilka miesięcy później.
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Autoportret Emilii Plater według fotografii ze zbiorów Leopolda Méyeta i bohaterka powstania na banknocie o nominale 20 złotych Banku Polskiego z 1936 roku

Koniecznie należy też przypomnieć Wilhelminę Kasprowiczównę. Pochodziła z ubogiej rodziny szlacheckiej. Urodziła się około 1815 roku i mieszkała
z matką oraz rodzeństwem w Oszmianie. Gdy Rosjanie spacyfikowali miasto
i wymordowali jego mieszkańców, zginęła także jej matka i rodzeństwo.
Wilhelmina uciekła do powstańców, przystąpiła do oddziału Hipolita Łabanowskiego, a potem po jego rozsypce – do partii Stanisława Radziszewskiego,
który uderzył na zajętą przez Rosjan Wilejkę, lecz po nierównej walce musiał
ustąpić. Brała też udział w walkach pod Głębokiem. Gdy na Litwę weszła
regularna armia polska, oddział Radziszewskiego został włączony do 26 pułku liniowego i pod dowództwem gen. Henryka Dembińskiego wziął udział
w walkach o Wilno. Tam, w słynnej bitwie pod Ponarami, trafiona dwoma
kulami Wilhelmina Kasprowiczówna straciła życie.
To tylko kilka z kilkunastu przykładów bohaterek z Litwy, biorących
udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Ich legenda, podobnie jak historia
Emilii Plater, rozwijała się przez wiek XIX i XX. Podsycali ją w polskiej
prasie m.in. Józef Abramowicz i Wiktor Gomulicki. W 1908 roku ukazała
się odgrzewająca tę legendę powieść Wacława Gąsiorowskiego Emilia
Plater. Tuż przed I wojną światową pojawił się natomiast Życiorys Emilii
Platerówny. Dziewica – bohater autorstwa Kazimierza Żuławskiego.
Mit bohaterek z Litwy ożywał i oddziaływał twórczo w latach następnych powstań narodowych i wojen, aż po niemiecką i sowiecką okupację.
Czy jest on ważny także i dziś dla współczesnego pokolenia? To retoryczne
pytanie, na które każdy czytelnik sam musi znaleźć swoją odpowiedź.
Tadeusz Sznajder

123

LITWA POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC
WYDARZENIA, FAKTY, WYDAWNICTWA, OPINIE*
Rankingi i statystyka
●●Wg Eurostatu w 2016 kraje UE miały 510,1 mln mieszkańców (przed
rokiem – 508,3 mln), po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny: urodziło
się 5,1 mln dzieci, podczas gdy zmarło 5,2 mln Europejczyków. Na ostatnim miejscu znalazła się Litwa, gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła
się o 11,3 proc., w ciągu roku wyjechało lub zmarło ponad 33 tys. osób,
jej liczba mieszkańców wynosi ok. 2,9 mln.
●●Bezrobocie w maju w UE wyniosło 8,6 proc. W Polsce – 6,3 proc., na
Litwie – 8. Najmniejsze – 4 proc. w Czechach, największe – 24,1 w Grecji.
●●Wg Global Firepower, Polska jest na 18 miejscu w światowym rankingu militarnym. Litwa – na 97, między Tanzanią a Nepalem. Na czele
USA, Rosja, Chiny i Indie.
●●W 2015 w skrajnej biedzie żyło ok. 640 tys. mieszkańców Litwy. Dochody poniżej linii ubóstwa miało 18,1 proc. mieszkańców miast. Poziom
ubóstwa wśród osób po 65 roku życia wyniósł 25 proc. Średnia wielkość
emerytury w 2014 wynosiła 240,3 euro. Wśród osób pracujących poziom
ubóstwa wyniósł 9,9 proc., bezrobotnych – 62,3, emerytów – 27,6 proc.
●●W rankingu 346 gimnazjów tygodnika „Veidas” w pierwszej setce
znalazło się 10 szkół polskich na Litwie. Najlepsza – Gimnazjum im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze – na miejscu 23, Gimnazjum w
Rukojniach – 26, im. Jana Pawła II w Wilnie – 29, im. J. Słowackiego w
Bezdanach – 40, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli – 53, Gimnazjum im.
J.I. Kraszewskiego – 64, Szkoła Średnia im. J. Lelewela – 77, Gimnazjum
im. A. Mickiewicza (wszystkie z Wilna) – 81, Gimnazjum w Ejszyszkach
– 94, im. M. Balińskiego w Jaszunach – 99.
Lipiec
●●Na czele listy wyborczej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) stanął lider partii Waldemar
Tomaszewski. Dalej – prezes Związku Polaków na Litwie (ZPL) Michał
Mackiewicz, Rita Tamašunienė, Wanda Krawczonok, Zbigniew Jedziński,
Jarosław Narkiewicz, Józef Kwiatkowski. Niektórzy z nich wystartują
także w okręgach jednomandatowych.
●●2 – Przed prawie 90. laty prymas Polski Aleksander Kakowski w
obecności Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego koronował w
Wilnie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
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●●4 – Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego zobowiązał Zarząd
Migracji do wpisania literki „w” w paszporcie obywatelki Litwy, która
wyszła za mąż za Belga. Jest to piąta wygrana sprawa tego typu Litwinek,
które wyszły za mąż za obcokrajowców.
●●4 – W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas szczytu
NATO oraz Światowych Dni Młodzieży na granicy wewnętrznej UE,
tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz w portach lotniczych
i morskich Polska przywróciła kontrolę graniczną, zawiesiła umowy o
małym ruchu granicznym z Rosją i Ukrainą.
●●8 – Otrzymaliśmy wszystko to, na co liczyliśmy, o co negocjowaliśmy, co uzgadnialiśmy – powiedziała po Szczycie NATO w Warszawie
prezydent Dalia Grybauskaitė.
●●11 – W Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-litewskiej grupy
roboczej ds. energii z udziałem wiceministrów resortu – Aleksandrasa
Spruogisa i Michała Kurtyki oraz pełnomocnika rządu RP ds. strategicznej
infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. Jednym z poruszanych
tematów było polsko-litewskie połączenie elektroenergetyczne LitPol
Link. Jak informował BiznesAlert.pl, zdaniem prezesa Litgrid Daivisa
Virbickasa w I poł. roku było ono wykorzystywane tylko w połowie, w
wyniku czego Litwa nie mogła przez dłuższy czas otrzymywać energii,
gdyż Polska ograniczyła wolumen dostarczenia, obawiając się ryzyka dla
stabilności pracy jej systemu elektroenergetycznego.
●●12 – Wbrew zapowiedziom współrządzących socjaldemokratów o
gotowości przyjęcia ustawy o pisowni nazwisk nielitewskich, podczas zakończonej wiosennej sesji parlamentarnej nie wprowadzono ją nawet pod obrady.
●●13 – Oddano hołd poległym przed 72 laty akowcom w Krawczunach z udziałem oficjeli AWPL-ZChR oraz delegacji z Polski, w składzie
której m.in. byli: szef gabinetu prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który
odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy, przewodnicząca Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej Iwona Arent oraz wiceprzewodniczący tejże
grupy Grzegorz Janik. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowali p.o. kierownika instytucji min. Jan Józef Kasprzyk oraz
Kawaler Orderu Orła Białego i wilnianin z urodzenia, sędzia Bogusław
Nizieński. Odprawiona została msza św. W obchodach Operacji „Ostra
Brama” w Wilnie uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK na czele z jego prezesem Arturem Kondratem.
●●13 – Konsorcjum, w którym udziały mają niemiecki „Steinmuller
Babcock Environment” GmbH, polski „Budimex” S.A. i UAB „Kauno
dujotiekio statyba”, najlepszą ofertę kotłów na biomasę przedstawiła polska
spółka „Rafako”, wybrana na wykonawcę spalarni odpadów w Wilnie.
Łączna wartość prac – 327,9 mln euro.
●●18 – Premier Algirdas Butkevičius spotkał się z sekretarzem stanu
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w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotrem Naimskim, wiceministrem
energetyki Michałem Kurtyką oraz z prezesem PKN „Orlen” Wojciechem
Jasińskim i dyrektorem generalnym „Orlen Lietuva” Ireneuszem Fąfarą
w sprawie niepomyślnych negocjacji pomiędzy spółką i Kolejami Litewskimi. W ciągu półrocza „Orlen Lietuva” osiągnął zysk 128 mln USD.
●●W ciągu półrocza największe wydatki posłowie AWPL-ZChR przeznaczyli na eksploatację, wynajem i remont środków transportu oraz kwiaty
i upominki. Najwięcej na samochód wydał Zbigniew Jedziński (ubezpieczenie i eksploatacja – 3287,66 euro). Nieco mniej Wanda Krawczonok,
Józef Kwiatkowski jako jedyny z frakcji polskiej zainwestował w książki
– 59,09 euro. Najwięcej wydatków reprezentacyjnych miał przewodn.
Komisji Etyki i Procedur Leonard Talmont (911,36 euro).
●●25 – Państwowa Inspekcja Podatkowa upubliczniła deklaracje majątkowe polityków za rok 2015. W AWPL-ZChR największy majątek
posiada Tomaszewski – 254 393 euro, niemal trzykrotny wzrost w ciągu
roku, majątek jego małżonki – 106 996 euro; Jarosław Narkiewicz (182
262 i 208 427 euro małżonki); najmniejszy wzrost notował Jedziński.
●●28 – Dlaczego językoznawcy, którzy walczą o czystość języka litewskiego, nie zareagowali na literkę „w” – napisała na łamach lrytas.lt
z ironią publicystka Kotryna Šimaitienė z okazji odsłonięcia tabliczki z
nazwą skweru Waszyngtona w Wilnie w jęz. angielskim.
●●29 – Ambasador Jarosław Czubiński wraz z merem rej. łojździejskiego
Artūrasem Margelisem w miejscowości Kopciowo (lit. Kapčiamiestis) złożył
kwiaty w miejscu pochówku Emilii Plater, pod jej zdewastowanym pomnikiem.
●●29 – W artykule Polacy na Litwie. Coraz większy wpływ Rosji w
dzienniku „Rzeczpospolita” Jerzy Haszczyński napisał: Nie ma na ten temat
badań, ale szacunki moich polskich znajomych z Wilna są zatrważające, i
to coraz bardziej. Jeszcze ponad rok temu słyszałem od nich, że około 60
procent litewskich Polaków czerpie wiedzę o świecie z rosyjskich telewizji
i innych mediów, wspierających politykę Władimira Putina. Teraz mówią
już o 90 procentach.
●●29 – 3,2 proc. Polaków na Litwie ubiegało się dotąd o Kartę Polaka – portal zw.lt poinformowało MSZ RP. Spośród 200 317 (2011) osób
deklarujących polską narodowość, zarejestrowano 6513 wniosków o
przyznanie dokumentu.
Sierpień
2-31 – Ok. 130 polskich żołnierzy ze sprzętem wojskowym (w tym
transportery „Rosomak”) z 7. Batalionu Piechoty Górskiej 17. Zmechanizowanej Brygady Piechoty WP przebywało na Litwie – w Zmechanizowanym
Batalionie Piechoty im. Księcia Wojdata (Vaidotas) w Rukli, w Batalionie
Ułanów im. Księżnej Biruty uczestniczyło w ćwiczeniach „Strong Husar”.
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3 – Tomaszewski, by zachować mandat euro deputowanego, zrezygnował z udziału w wyborach na liście AWPL-ZChR. W przypadku wygranej
(a był na 1 pozycji) musiałby zrezygnować z tego mandatu, a jego miejsce
w Brukseli zajęłaby mer rej. wileńskiego Maria Rekść, gdyby zaś nie
przyjęła tej propozycji, europosłanką zostałaby Irina Rozowa z Aliansu
Rosjan – partnera AWPL-ZChR. Tomaszewski odrzucił sugestie, że w
grę może wchodzić wynagrodzenie w PE. Przypomniał także, że przed
dwoma laty z własnych oszczędności pokrył wydatki partyjne i zapłacił
254 tys. litów (70 tys. euro). Listę wyborczą otwiera Rita Tamašunienė.
Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka
– oto główne hasła AWPL-ZChR. W oparciu o wyniki licznych spotkań z
wyborcami podczas konferencji zostało wyrażone przekonanie, że AWPL-ZChR uzyska w wyborach 10 proc. głosów wyborców Litwy, co pozwoliłoby
partii wprowadzić do Sejmu nawet 15 uczciwych i pryncypialnych swoich
przedstawicieli – napisano w komunikacie partii.
●●4 – Na „grającej” ławeczce multimedialnej M.K. Ogińskiego, ofiarowanej Wilnu z okazji jego 250-lecia urodzin przez Ambasadę RP, ostrym
przedmiotem zamazano godło państwa, logo ambasady i barwy narodowe.
Traktujemy ten fakt nie tylko jako zniszczone mienie, ale przede wszystkim
jako akt ksenofobiczny, wymierzony w wizerunek sąsiedniego, zaprzyjaźnionego państwa oraz reprezentującej je placówki dyplomatycznej, a tym
samym w dobro stosunków polsko-litewskich – napisano w komunikacie
placówki dyplomatycznej. Jako akt wandalizmu określił incydent przedstawiciel MSZ RL. Policja nie otrzymała powiadomienia, a po jego zasygnalizowaniu nie zaobserwowała uszkodzeń, dyrektor Dep. Gospodarki
Miejskiej Virginijus Pauža zauważył, że nie dotyczą one …samej ławki,
tylko zamontowanych tabliczek i zapowiedział, że na miejsce zniszczonych
umieści się nowe. Pod koniec lipca w Kopciowie zdewastowano pomnik
Emilii Plater, urywając rękę rzeźby, trzymającą miecz.
●●„Tygodnik Wileńszczyzny” poinformował, że wileński arcybiskup
Gintaras Grušas podjął decyzję o likwidacji praktyki Studiów Teologicznych w jęz. polskim dla nauczycieli religii.
●●10 – Zakończenia pierwszego roku kadencji prezydenta Dudy nie zauważyli litewscy politycy, przedstawiciele mediów. Jest to co najmniej dziwne,
gdyż nawet ktoś, kto nie interesuje się polityką, powinien rozumieć, że klucz
do obrony Litwy przed ewentualną agresją ze strony Rosji jest w dwóch stolicach: Warszawie i Waszyngtonie – zauważył Rimvydas Valatka w felietonie
dla LRT, zaniepokojony też sytuacją w Polsce i porównując ją do sytuacji
w ...Turcji oraz ubolewając, że polski prezydent złożył 30 wizyt zagranicą,
ale nie odwiedził Litwy i obarczył za to winą litewską prezydent i Sejm RL.
●●10 – Przebywający z wizytą dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Mirosław Różański, złożył wraz z ambasadorem RP i przed127
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stawicielami Dowództwa Generalnego wieniec na Rossie przy Mauzoleum
Matki i Serca Syna. Spotkał się z wiceministrem ochrony kraju Marijusem
Veličką oraz z dowódcą zjednoczonego sztabu WL, gen. brygady Vilmantasem Tamošaitisem, kierownictwem sił lądowych oraz szefem wileńskiej
jednostki NATO Force Integration Unit – Jakobem Larsenem.
●●12 – Po opublikowaniu internetowych wyników sondażu spółki
„Baltijostyrimai/Gallup” na zlecenie Centrum Studiów Europy Wschodniej, z udziałem 500 obywateli Litwy nielitewskiej narodowości, w tym
Polaków – na pytanie, czy w razie zagrożenia napaści stanęliby do obrony
kraju 64,8 proc. respondentów odpowiedziało pozytywnie, podkreślając,
że w rej. wileńskim i solecznickim raczej się zgodziło 42 proc., a całkowicie się zgodziło – 8 proc. W Wilnie te liczby wynoszą odpowiednio
48,3 i 28,1 proc., w Kłajpedzie i Wisagini – 51,8 i 21,7 proc. ZG ZPL
wyraził zaniepokojenie z powodu czynienia prób podważenia lojalności
największych grup narodowościowych, kwestionowania wartości, jakie
swoim wychowankom zaszczepiają szkoły mniejszości. Poseł na Sejm
AWPL-ZChR Leonard Talmont złożył w Prokuraturze RL oświadczenie
w sprawie, jak podkreślił, prowokacyjnego artykułu Badanie specjalne:
jakie byłyby działania Rosjan i Polaków, mieszkających na Litwie, gdyby
Kreml napadł na państwa bałtyckie?, zamieszczonego na portalu Delfi.lt.
●●15 – Z okazji Święta Wojska Polskiego przy Mauzoleum Serca i
Matki Józefa Piłsudskiego w uroczystości udział wzięli ambasador Jarosław Czubiński i przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego,
działacze polscy na Litwie na czele z Tomaszewskim, kombatanci oraz
harcerze. Przybył także rosyjski historyk mody, celebryta Aleksandr Wasiljew. W Zułowie, miejscu urodzin marszałka, z inicjatywy ZPL zostały
poświęcone stele Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego.
●●19 – Litwa nie potrzebuje rozebranego połączenia kolejowego do Renge
na Łotwie. Odbudowa linii byłaby dla Polski oraz Łotwy tylko pretekstem do
zwiększenia nacisku na Wilno – stwierdzili w rozmowie z „Lietuvos žinios”
szef parlamentarnej komisji ds. gospodarczej, kontrolującej działalność Kolei
Litewskich Remigijus Žemaitaitis i główny ekonomista banku „Nordea” na
Litwie Žygimantas Mauricas. Za rozebrane przez Litwinów w 2008 tory
Kolej będzie musiała zapłacić karę w wysokości 10 proc. swoich obrotów
(ok. 43 mln euro), albo odbudować połączenie (ok. 20 mln).
●●24 – To jest historyczny moment – powiedział szef AWPL-ZChR
Tomaszewski, podczas sejmowej konferencji, na której zaprezentowano
nowe logo partii – z obrazem rodziny w obramowaniu ryby. Znak ryby
był używany jeszcze w czasach pierwszych chrześcijan, kiedy byli prześladowani. Obecnie również mamy do czynienia z tego typu sytuacjami. Na
przykład, na Bliskim Wschodzie. Jednak i w UE są problemy, bo znamy
przypadki walki z krzyżem – powiedział europoseł. Media litewskie zwró128
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ciły uwagę, że logo jest odtworzone z symbolu francuskiej organizacji
homofobicznej „La Manif pour tous”.
●●24 – W najbardziej decydujących historycznych momentach Litwa
mogła polegać na Polsce, podobnie jak Polska niejednokrotnie potrzebowała wsparcia ze strony Litwy – stwierdził w portalu zw.lt Vygaudas
Ušackas, członek Zarządu Forum Dialogu i Współpracy im. J. Giedroycia,
b. minister spraw zagranicznych RL, ambasador UE w Rosji.
●●25 – Z inicjatywy mera Wilna Remigijusa Šimašiusa odbyło się
spotkanie z ambasadorem RP Jarosławem Czubińskim, dot. m.in. polskiej
oświaty. Mer obawia się, iż „przygotowuje się prowokacja” ze strony
AWPL-ZChR, która w czasie kampanii wyborczej chce pokazać, że uczniowie i rodzice Szkoły im. Lelewela są krzywdzeni i zapewnił, że rozpoczną
oni nowy rok szkolny w gmachu byłej Szkoły im. A. Wiwulskiego. Komunikat prasowy Ambasady RP w Wilnie mówi, iż podczas spotkania ambasador podkreślił, że polepszanie sytuacji większości kosztem uszczuplania
praw i stanu posiadania mniejszości narodowej jest sprzeczne z zasadami
i prawem międzynarodowym. W udzielonej informacji nie znalazły się też
tezy, świadczące o woli poszukiwania kompromisu wobec bezsprzecznej
woli społeczności szkolnej pozostawienia uczniów w dotychczasowym
budynku przy ul. Antakalnio i propozycji rozwiązań, przedstawianych
przez środowiska broniące szkoły. W kontekście zbliżających się wyborów
parlamentarnych i politycznego zaangażowania części władz Miasta trudno
nie zauważyć, że w wyniku dotychczasowych wydarzeń społeczność szkolna
stała się przedmiotem gry na litewskiej scenie politycznej.
●●25 – W Dubrowniku podczas Forum Regionalnego Państw Trójmorza
(Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego) z inicjatywy Dalii Grybauskaitė
odbyło się pierwsze spotkanie z Andrzejem Dudą. Mówiono o współpracy w
energetyce i w ramach UE i NATO, bezpieczeństwie wojskowym, sytuacji w
Europie po Brexit. Litwę i Polskę łączy nie tylko wspólna historia, ale również
wspólna wizja przyszłości i bezpieczeństwa regionu. Serdeczna rozmowa
z prezydentem Polskim Andrzejem Dudą – napisała na fb prezydent RL.
●●26 – Samolot LOTu z 70 osobami na pokładzie po kilku okrążeniach
nad miastem lądował awaryjnie w Wilnie.
●●26 – W konferencji z okazji 25-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych Litwy i Polski z inicjatywy Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im. J. Giedroycia wypowiedzieli się m.in. intelektualiści i
politycy z Litwy i Polski: dr Margarita Šešelgytė, wicedyr. Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego,
Vidmantas Purlys, dyr. Dep. Państw Europejskich w MSZ RL, Gediminas
Kirkilas, wiceprzewodn. litewskiego sejmu, konserwatysta Andrius Kubilius,
doradca marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, prof. Waldemar Paruch.
●●28 – W 70. rocznicę wykonania wyroku śmierci przez komunistycz129
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nych oprawców na Danucie Siedzikównej, ps. „Inka”, sanitariuszce 5
Wileńskiej Brygady AK oraz Feliksie Selmanowiczu, ps. „Zagończyk”,
dowódcy 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK w Gdańsku odbył się ich
pogrzeb państwowy z udziałem prezydenta A. Dudy.
●●29 – Delegacja z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, przebywająca na Litwie w ramach wzmocnienia flanki wschodniej, odwiedziła
cmentarz na Antokolu. Żołnierze złożyli wieniec pod krzyżem żołnierzy WP,
poległych w walkach z bolszewikami w latach 1919-1921 i uporządkowali
grób kawalera orderu Virtuti Militari, płka Stanisława Machcewicza.
●●29 – Ambasador Rosji w Wilnie Aleksandr Udalcow wręczył Rafaelowi Muksinowowi – rosyjskiemu i tatarskiemu działaczowi na Litwie
oraz kandydatowi AWPL-ZChR w wyborach do Sejmu medal Puszkina
na mocy decyzji Władimira Putina. Nagrodzony w 2010-2015 był z-cą
prezesa Światowej Rady Koordynacyjnej Rosyjskich Rodaków (tzw. sooteczestwiennikow), prezesem jej Rady Koordynacyjnej przy Ambasadzie
RF na Litwie, w Radzie ds. Rodaków przy Dumie Państwowej Rosji.
●●30 – Na licytacji sprzedano za 540 tys. euro nieujawnionemu nabywcy
pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie o powierzchni 1,9 tys. m kw. i przylegającym do niego 2,55-hektarowym parkiem. Dobra należały do Laimutisa
Pinkevičiusa – przedsiębiorcy, którego mienie zostało aresztowane za długi.
●●30 – Minister SW Tomas Žilinskas i dyr. generalny „Orlen Lietuva”
Ireneusz Fąfara omówili kwestie bezpieczeństwa terminalu w Būtingė.
Wrzesień
●●1 – W 77. rocznicę agresji na Polskę i wybuchu II wojny światowej
w Ponarach wieńce złożyli ambasador Jarosław Czubiński, attaché wojskowy płk. Mirosław Wójcik, konsul generalny Stanisław Cygnarowski,
dyrektor IP Marcin Łapczyński. Przybyli też liderzy AWPL-ZChR i ZPL.
●●Od 1 września w ramach wsparcia oświaty polskiej na Wileńszczyźnie każdy polski uczeń na Litwie pierwszej i ostatniej klasy będzie
otrzymywał wyprawkę na sumę 500 zł. Dzięki Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” z Polski dotarły plecaki z wyposażeniem. Szkoły polskie
na Litwie w br. liczą 1101 uczniów klas pierwszych. Projekt został zainaugurowany 3 września w Domu Kultury Polskiej (DKP) w Wilnie przez
wiceministra MSZ RP Jana Dziedziczaka, który rozpoczął wizytę w Wilnie
od spotkania ze społecznością Szkoły Średniej im. J. Lelewela. Spotkanie
z przedstawicielami MSZ Litwy nie było planowane.
●●3/4 – Na ławeczce multimedialnej, poświęconej M.K. Ogińskiemu,
darze Ambasady RP dla miasta Wilna, ponownie dokonano zniszczeń, tym
razem przycisku do odtwarzania muzyki, co wymaga wymiany całego
kosztownego mechanizmu.
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●●4 – Mer Wilna Remigijus Šimašius podczas odsłonięcia symbolicznej
tablicy z nazwą ulicy Varšuvos po polsku Ulica Warszawska, naprzeciwko
mauzoleum J. Piłsudskiego na Rossie, po polsku powiedział: Wilno jest
naszym miastem. Obecny był dyrektor IP w Wilnie Marcin Łapczyński.
Protestowali przedstawiciele narodowców z plakatem Šimašius=Żeligowski i wykrzykując: Hańba! Tego typu akcja zaistniała już po islandzku
i angielsku. Wystąpił polski zespół folklorystyczny z Nowej Wilejki
„Melodia”. Podobną tabliczkę odsłonięto po rosyjsku z nazwą ulicy Rusų
na Starówce, zamalowaną czerwoną farbą już po kilku godzinach. Przedstawicielka rządu na Okręg Wileński Vilda Vaičiūnienė zwróciła się do
dyrektor administracji Samorządu m. Wilna Almy Vaitkunskienė z żądaniem usunięcia tabliczek z nazwami ulic w językach obcych.
●●Trzy tony przyborów szkolnych zebranych w akcji Nie jest kolorowo w 70 szkołach woj. pomorskiego dostarczyli do polskich placówek
oświatowych w rej. wileńskim przedstawiciele Stowarzyszenia „Traugutt.
org” z Pruszcza Gdańskiego.
●●5 – Z okazji 25. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych,
ambasador RP na Litwie i cały korpus polskiej ambasady w Wilnie składa
wszystkim litewskim dyplomatom serdeczne życzenia, by dalsze wspólne
działania Polski i Litwy przyczyniały się do umacniania bezpieczeństwa
i dobrobytu naszych państw i obywateli. Działamy razem dla dobra naszych krajów i Europy! – napisano na fb placówki dyplomatycznej w
Wilnie. Min. spraw zagranicznych Linas Linkevičius w liście do Witolda
Waszczykowskiego zaznaczył, że sąsiednie narody mają wspólny interes
w pielęgnowaniu i ciągłym udoskonalaniu współpracy.
●●5 – Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów do 16-osobowej Polonijnej
Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, w tym posłance Ricie
Tamašunienė (AWPL-ZchR).
●●6 – W kontekście Litwy słyszymy często o pisowni nazwisk, o nazwach ulic. Są to tematy ważne, ale nieporównywalne z oświatą. Mieliśmy
w tej dziedzinie bardzo poważny regres. Będziemy mocno akcentowali
te kwestie w relacjach bilateralnych, a jednocześnie pracowali u podstaw – powiedział na Polonijnym Forum Ekonomicznym w Krynicy Jan
Dziedziczak, wiceminister w polskim MSZ. Mikołaj Falkowski, prezes
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ stwierdził: W strategii długofalowej musimy pamiętać o jakości nauczania, wówczas będziemy mogli
myśleć o tworzeniu elit. Przedstawiciele polskich mediów na Litwie nie
uczestniczyli w panelu medialnym, a „wileńską perspektywę” w dyskusji
przedstawił właściciel prywatnego Radia „Znad Wilii” przez pryzmat
promocji dokonań rozgłośni i jej interesów.
●●8 – Dyskusja z inicjatywy Polskiego Klubu Dyskusyjnego (PKD) o
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problemach Wileńszczyzny i polskiej mniejszości w Instytucie Stosunków
Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, z
udziałem Andriusa Kubiliusa, Algirdasa Sysasa, Sauliusa Skvernelisa,
Remigijusa Šimašiusa oraz Waldemara Tomaszewskiego nosiła charakter
typowo wyborczy.
●●9 – Uczestnicy XVI Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu
Katyńskiego nie zostali wpuszczeni do środka na mszę w Ostrej Bramie,
którą miał sprawować kapelan rajdu, ks. Dariusz Stańczyk, ponieważ ma
on zakaz pełnienia funkcji kapłańskich w wileńskich kościołach. Nabożeństwo odprawiono pod Kaplicą Ostrobramską. Rajdowcy odwiedzili
Troki, Ponary, Rossę i mauzoleum marszałka Piłsudskiego, Mejszagołę,
Zułów i Cmentarz Antokolski, a także Soleczniki, Ejszyszki i Koniuchy.
●●9 – Prezydent Grybauskaitė spotkała się w Wilnie z przewodniczącym
RE Donaldem Tuskiem. Omawiano przygotowania do szczytu UE-27,
kwestie w sprawie Brexitu, problemy gospodarcze i inne.
●●9 – AWPL-ZChR zwróciła się do Głównej Komisji Wyborczej w
sprawie zbadania treści artykułu oraz jego zgodności z ustawą o mediach, który ukazał się 8 września br. na portalu delfi.lt autorstwa Vaidasa
Saldžiūnasa pt. Nieprzyjemności W. Tomaszewskiemu: związki jego partii
z Kremlem przekraczają wszelkie granice.
●●9 – W szafkach dziecięcych przedszkola „Medynėlis“ w Wilnie znaleziono materiały agitacyjne kandydatki do Sejmu AWPL-ZChR Edity
Tamošiūnaitė, która dzień wcześniej spotkała się z kierownictwem placówki.
●●9 – Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik z delegacją osobiście
wypróbował szlak wodny z Augustowa przez Grodno do Druskienik, pokonując kajakiem 170 km w celu odnowienia współpracy z zaprzyjaźnionymi
miastami i pokazania, iż pokonując tę trasę można odkryć pamiątki oraz
ślady przenikania się trzech narodów.
●●12 – W Warszawie odbyła się konferencja, inaugurująca projekt
gospodarczy dla rej. solecznickiego, powstały na bazie współpracy Stowarzyszenia „Odra-Niemen” ze społecznością polską. Patronem honorowym
projektu jest Min. Rozwoju RP.
●●12 – W Warszawie gościła 10-osobowa delegacja z Komitetu ds.
Europejskich Sejmu RL. Głównym tematem były sprawy z agendy unijnej,
projekty energetyczne, transportowe, współpraca w obronności i zapewnienia bezpieczeństwa, dalsze współdziałaniu na szczeblu parlamentarnym.
●●12 – W Kancelarii Prezydenta RL odbyło się spotkanie nt. sytuacji
Szkoły im. J. Lelewela w Wilnie z udziałem przedstawicieli kancelarii,
Min. Oświaty, wicemera Wilna Valdasa Benkunskasa, przewodniczących
– Rady Szkoły Czesławy Tučkuvienė i Komitetu Obrony Szkoły – Beaty
Bartosewicz, dyr. Szkoły Edyty Zubel.
●●13 – Wśród kandydatów do Sejmu RL jest 15 milionerów. Na liście
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najbogatszych znalazł się także kandydat AWPL-ZChR Antoni Jundo,
który zadeklarował 1,85 mln euro dochodów.
●●14 – Via Baltica od Mariampola do granicy z Polską będzie gotowa
w 2023. Budowa 40 km trasy ma kosztować ok. 200 mln euro – stwierdził
BNS Egidijus Skrodenis, szef Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy.
●●15 – „Orlen Lietuva” jest litewską firmą, największym litewskim
eksporterem, największym płatnikiem podatków, jednym z największych
pracodawców i z całą pewnością największym klientem Kolei Litewskich.
Tym niemniej płaci przewoźnikowi więcej niż jego klienci z innych krajów
– poinformowała spółka w odpowiedzi na konteksty, jakimi na Litwie stara
się usprawiedliwić stosowane wobec niej najwyższe taryfy przewozowe.
●●15-16 września Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie wraz z
Ambasadą RP i IP zorganizował konferencję z okazji 25-lecia wznowienia
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Litwą Dynamika stosunków
polsko-litewskich. Jej otwarcia dokonali ambasador Jarosław Czubiński
oraz prof. Egidijus Aleksandravičius, wykład wprowadzający wygłosił b.
wiceminister SZ RP i b. poseł PE Paweł Kowal. W Bibliotece-Muzeum
Prezydenta Valdasa Adamkusa odbyła się dyskusja nt. książki Prezydent
Lech Kaczyński 2005-2010 Sławomira Cenckiewicza i Adama Chmieleckiego. Uczestniczyli: wicemarszałek Sejmu RL Jarosław Narkiewicz
(AWPL-ZChR), ambasador Žygimantas Pavilionis, dziekan Wydziału Nauk
Politycznych i Dyplomacji UWW Šarunas Liekis. Odbył się panel Polska
i Litwa 25 lat po wznowieniu stosunków dyplomatycznych – gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy? Jak możemy przyczynić się do stabilności i dobrobytu
Europy? – z udziałem m.in. dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra SZ RP
Jana Parysa, Rolandasa Kačinskasa, dyr. politycznego MSZ RL, ambasadora
Vygaudasa Ušackasa, dra Giedriusa Česnakasa, Marcina Terlikowskiego z
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Portal kaunodiena.lt podał,
że Parys krytykując problem, jaki wytworzył się wokół wileńskiej szkoły
im. J. Lelewela (był zdania, że jego rozwiązanie stworzyłoby realne warunki
do poprawienia wzajemnych relacji) oświadczył, iż sytuacja mniejszości
polskiej na Litwie jest gorsza niż na Białorusi i z powodu nierozwiązanych
problemów trudno jest przekonać polskich żołnierzy, że muszą dbać o
bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich. To oświadczenie litewskie MSZ
uznało za obrażające. Kačinskas m.in. stwierdził, że społeczność polska na
Litwie, stanowiąca 1 proc. Polonii na świecie, ma 20 proc. szkół polskich,
znajdujących się poza Polską. Portal uważa, że na przeszkodzie aktywnej
współpracy stoi kwestia mniejszości polskiej na Litwie, którą akcentuje
Warszawa. Minister SZ Witold Waszczykowski podkreślił, że słowa Jana
Parysa padły na seminarium, które nie miało charakteru politycznego.
●●16 – Z okazji 25-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Litwą a Polską min. spraw zagranicznych Linas Linkevičius oraz rajdowiec
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Benediktas Vanagas (ostatnio jeździ z polskim pilotem Sebastianem Rozwadowskim) byli gośćmi polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
●●17 – Kierowniczy pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej
złożyli kwiaty na grobach polskich żołnierzy Piotra Stacirowicza, Wacława
Sawickiego oraz podoficera Wojska Polskiego Wincentego Salwińskiego,
którzy zginęli w obronie Wilna we wrześniu 1939. W Kościele Ducha Św.
została odprawiona msza, a po jej zakończeniu członkowie Wileńskiego
Studia Teatralnego śpiewali okolicznościowe pieśni.
●●18 – W Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w
Pensylwanii w USA z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odsłonięto
pomnik, przedstawiający „Inkę” – Danutę Siedzikówną, rotmistrza Witolda
Pileckiego oraz płka „Łupaszkę”.
●●18 września w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą podczas „Festynu Anielskiego: Na skrzydłach miłosierdzia” zbierano środki na budowę
hospicjum dla dzieci w Wilnie.
●●W nr 37 tygodnika „wSieci” Marta Kaczyńska napisała, że prezydentów Valdasa Adamkusa i Lecha Kaczyńskiego (jej ojca) łączyły przyjacielskie relacje, co korzystnie wpłynęło na pozycję międzynarodową obu
krajów, zaś zaognienie na linii Warszawa-Wilno nastąpiło w 2008, kiedy
minister Radosław Sikorski, odnosząc się do sytuacji polskiej mniejszości
na Litwie, porównał ten kraj z Białorusią, a następnie przedstawiciele
Polski nie stanęli w jednym szeregu z Litwinami w proteście przeciw
wznowieniu rozmów nad traktatem UE z Rosją. Autorka jest zdania, że
nastała pora na nowe otwarcie między Polską a Litwą.
●●19 – Zwolennik legalizacji marihuany, polski raper i poseł na Sejm
RP Paweł Liroy-Marzec wystosował pismo do ministra SZ RP, w którym
zażądał wyjaśnień odnośnie sytuacji Polaków na Litwie.
●●22-23 – Polsko-Litewska Izba Handlowa była jednym z współorganizatorów Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.
Zorganizowała ona panel polsko-litewski.
●●23 – Renowacja Pałacu Paców to projekt niezwykle ważny, prestiżowy
nie tylko dla Polski, ale również dla Litwy, miasta Wilna i tutejszej społeczności. Myślę, że strona będzie przyciągać wszystkich, którzy są zainteresowani
tematem – powiedział podczas konferencji geotechnicznej na Uniwersytecie
Wileńskim Robert Proczko z Zarządu spółki „Warbud“, przedstawiając
www. nt. projektowi – palacpacow.pl oraz pacurumai.lt, na których można
poznać historię Pałacu Paców, obecną siedzibę Ambasady RP w Wilnie.
●●23-26 – Podczas Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów na Litwie
na terenie zespołu pomnikowego w Ponarach hołd pomordowanym oddali
przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej, którzy rozdawali
broszury w jęz. polskim oraz litewskim Ponary – miejsce ludzkiej rzeźni.
Prezes Maria Wieloch powiedziała: Ta uroczystość jest dowodem na to, że
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żywa jest pamięć o ofiarach zbrodni ponarskiej, która przez dziesięciolecia
była świadomie przemilczana zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Obchody
trwały cztery dni, zapalono znicze też w innych miejscach zagłady. W DKP
odbyła się konferencja pt. Zbrodnia Ponarska – tragiczna konsekwencja
okupacji Wileńszczyzny, na której m.in. wykład wygłosił Piotr Niwiński,
wystąpiła Rūta Vanagaitė (autorka książki Nasi) nt. Holokaust na Litwie:
od niewiedzy do współczucia. Uroczystości patronatem objął wiceprezes
Rady Ministrów RP oraz min. MKiDN Piotr Gliński, który napisał: Tu,
w Ponarach, rozpoczęła się hekatomba polskich obywateli. Sowiecka
baza paliw przekształcona przez Niemców w największe miejsce kaźni na
ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej się.
●●25 – Z okazji 130. rocznicy urodzin ks. Romualda Świrkowskiego,
zamordowanego 5 maja 1942 wraz z grupą wileńskich gimnazjalistów, w
kościele św. Ducha odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą kapłanowi,
który w latach 1941-1942 był proboszczem tej parafii. W mszy św. wzięli
udział m.in. przedstawiciel MKiDN RP Jan Ambroziak, radca minister
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Jan Sroka, konsul
generalny Stanisław Cygnarowski oraz przedstawiciele organizacji polskich.
●●27 – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie ma obecnie monopol na reprezentowanie Polaków i partiom litewskim trudno byłoby zawalczyć teraz
o sympatie mniejszości narodowych czy samym podjąć się reprezentowania
ich w pełnym zakresie. Całkowicie rozsądne byłoby jednak zlikwidowanie
progu wyborczego, aby wśród mniejszości narodowych powstała alternatywa dla AWPL – stwierdził Andrius Kubilius, lider sejmowej opozycji,
kandydujący do Sejmu w okręgu solecznicko-wileńskim.
●●28 – Odbył się wiec w obronie szkoły im. Lelewela, z udziałem rodziców i aktywistów AWPL-ZChR. Pomiędzy przemówieniami wystąpiły
zespoły ludowe z Rudomina i „Wileńszczyzna”.
●●28 – Europoseł Tomaszewski na antenie TV Trwam negatywnie ocenił
przyjętą przez PE rezolucję ws. Polski, odniósł się do sytuacji Polaków
na Litwie pod kątem AWPL-ZChR i wyborów oraz do wystawy, którą
zorganizował w PE pt. Wilno, miasto Miłosierdzia.
●●29 – Kandydatka AWPL-ZCHR, wiceprzewodnicząca Aliansu Rosjan
Irina Rozowa w rosyjskojęzycznym tygodniku „Ekspress Niedielia” skrytykowała zwiększenie wydatków na obronę Litwy. Można zasugerować, że
po to, aby przekonać mieszkańców Litwy do zwiększenia kontyngentu NATO
oraz do zwiększenia budżetu obronnego i po to, by radośnie zaaprobowali
oni przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, przez dwa lata od rana do
wieczora byli zastraszani rzekomym rosyjskim zagrożeniem – napisała i dalej,
że polityka Litwy ma negatywny wpływ na relacje z Rosją oraz Białorusią,
cytując przysłowie tylko dureń szuka przyjaciół daleko, a w wrogów obok.
●●29 – Portal bankier.pl poinformował, że polska spółka „Rafako” pod135
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pisała umowę z „Vilniaus kogeneracinė jėgainė” na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie, wartości 149,65 mln euro netto.
W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
Lipiec
●●Na Litwie przebywała 6-osobowa delegacja Zamku Królewskiego
w Warszawie, z rewizytą przed dwoma tygodniami delegacja Pałacu
Władców odwiedziła Polskę. Celem było zapoznanie się z działalnością
muzeów i dalsza współpraca. Goście zwiedzili m.in. Pałac Władców, Pałac
Radziwiłłów, rozlokowaną w Pałacu Chodkiewiczów Wileńską Galerię
Obrazów, obiekty dziedzictwa kulturowego w Kownie, Kłajpedzie, Kiernowie, Szawlach, Kiejdanach, Cytowianach.
●●Na Międzynarodowym Wakacyjnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych
zza Granicy we Włocławku teatr „Wędrówka” z Niemieża zdobył główną
nagrodę, zaś teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia zajął 3 miejsce.
●●2 – Członkowie zespołu „Black Biceps” z Niemenczyna odwiedzili
lidera opozycji sejmowej Andriusa Kubiliusa i zaśpiewali dla niego swoją
piosenkę Polenkas (połączenie słów Polak oraz Lenkas) o przywiązaniu
wileńskiego Polaka do Litwy.
●●3-17 – Nieopodal jezior Galonas i Arinas trwał obóz harcerzy ZHPnL
pod hasłem Miej odwagę, by…
●●Zułów, Powiewiórkę, Bezdany, Wilno, Druskieniki – miejsca, powiązane z osobą J. Piłsudskiego, odwiedzali Virginijus Savukynas i Jacek
Jan Komar w ramach programu telewizji publicznej LRT – Podróże z
„Historycznymi detektywami”.
●●4 – XXII Pielgrzymka Kresowian i Towarzystwa Miłośników Lwowa
na Jasnej Górze podjęła uchwałę w sprawie polityki RP wobec Litwy. Jej
autorem jest prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki, apelowano o
utworzenie Muzeum Kresów. Obecny był prezes Światowego Kongresu
Kresowian i przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych
Jan Skalski, a z Litwy – poseł Michał Mackiewicz, lider ZPL.
●●Od 5 sierpnia do 30 września w Trockim Muzeum Historycznym
trwała wystawa pt. Wieniec laurowy Stasysa Eidrigevičiusa – litewskiego
artysty, mieszkającego w Polsce.
●●Wyniki egzaminu z litewskiego na maturze wykazały, że w szkołach
litewskich egzamin zaliczyło 89,9 proc. kandydatów, w szkołach mniejszości
narodowych – 87,1. Najpopularniejszym językiem obcym wśród maturzystów rej. wileńskiego był rosyjski – poinformował na swej stronie Samorząd
Rej. Wileńskiego (ok. połowy zdających). Wśród 93 „setkowiczów”, którzy
mieli najlepsze wyniki, dyplomy z rąk premiera Butkevičiusa odebrało
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troje absolwentów gimnazjów polskich: Ewelina Wołowiczewa i Tomasz
Suchodolski (im. Jana Pawła II w Wilnie) oraz Daniel Rogoża z Ejszyszek.
●●6-9 – Dziewięć zespołów z rej. solecznickiego wzięło udział w Wilnie
w Uczniowskim Święcie Pieśni Jesteś naszą jedyną.
●●10 – Zwycięzcą XXVIII Zlotu Turystycznego Polaków na Litwie
w Zubiszkach w rej. solecznickim został Klub Włóczęgów Wileńskich.
●●11-17 – W Wilnie i na Wileńszczyźnie odbył się IV Rajd Ułański 2016
Wileńszczyzna – zarys historyczny z Chełmna. Jego uczestników witano w
Płocieniszkach, Krawczunach, Ciechanowiszkach, Suderwie, Duksztach,
Mejszagole, Korwiu, Borskunach, Podbrzeziu, Glinciszkach, Wesołówce,
Sużanach, w Bieliszkach, na Rodzinnym Zlocie AWPL-ZChR-ZPL.
●●Na cmentarzu w Koleśnikach w ciągu ponad dwóch tygodni pracowali członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Odra-Niemen” przy
odnawianiu kwatery AK.
●●15 – Ponad 150 portretów przedstawicieli znanych rodów na Litwie
pokazano w Wileńskiej Galerii Obrazów, m.in. Emilii Plater, M.K. Ogińskiego, prababki aktorki Beaty Tyszkiewicz – Wiktorii Tyszkiewicz-Jezierskiej.
●●15/16 w nocy – Joanna Moro, aktorka pochodząca z Wilna, wystąpiła
na festiwalu Przystanek Woodstock – w ramach Akademii Sztuk Przepięknych Teatru „Capitol” z Warszawy, który zaprezentował z jej udziałem
spektakl Przekręt /nie/doskonały! Moro wystąpiła też w programie Twoja
twarz brzmi znajomo Telewizji Polsat.
●●16 – Na Placu Ratuszowym w Wilnie maturzyści Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza zatańczyli poloneza, zapraszając do niego rodziców,
nauczycieli i przypadkowych widzów.
●●16-17 – Odbył się Zlot Rodzinny AWPL-ZChR i ZPL w Bieliszkach
nad jeziorem Oświe. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że jest to okazja
do regeneracji sił przed kolejnymi wyzwaniami, jakie stoją przed partią.
Uczestników zlotu pozdrowił ambasador Jarosław Czubiński. Przybyli m.in.
wicemarszałek Senatu RP Maria Koc oraz senator Czesław Ryszka, prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. Gośćmi specjalnymi byli członkowie Klubu Jazdy Konnej „Joker” z Chełmna i Kieleckiego
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
●●16-25 – Przedstawiciele Działu „HD” ZHPL i Koła Wileńskiej
Młodzieży Patriotycznej nieopodal Białegostoku uczestniczyli w projekcie Szkoła lidera polonijnego Ja – Lider, dofinansowanym w ramach
sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą
●●19 – 45 harcerzy i harcerek ZHPnL wyruszyło na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie. Uczestniczyli oni w kursach medycznych, sanitariuszy oraz terenowych i dołączyli do pełniących służbę 4-osobowych
grup. Powitanie kilkusetosobowej grupy wiernych z parafii wileńskich i
solecznickich nastąpiło podczas Dni Diecezjalnych w Biłgoraju.
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●●20 – Polak z Wilna Rajmund Rotkiewicz trafił do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa za wyhodowanie największego wiszącego sadu na świecie.
●●20 – Działaczka na rzecz praw kobiet, aktorka młodego pokolenia Beata
Tiškevič poprosiła warszawiaków, by powiedzieli kilka zdań po litewsku.
Jak poinformowała, jej konto na Instagramie zyskało 40 tys. folowersów.
●●22 – Kierownictwo Delfi zrezygnowało z funkcji informacyjnej portalu po polsku pl.delfi.lt, który odtąd ma być aktualizowany sporadycznie.
●●22-23 – W Tarnowie odbyło się Forum Gospodarcze Polonii Świata,
bez uczestników i obserwatorów z Litwy.
●●28 – W Kownie, obok Placu Ratuszowego, ruszyła rekonstrukcja
fasady gmachu, w którym – jak się uważa – rezydowali królowie Polski i
książęta WKL, poinformował Kowieński Oddział Dep. Dziedzictwa Kultury.
●●29-31 – Polak z Wileńszczyzny Valerjan Romanovski (Walerian
Romanowski), zamieszkały w Polsce, pobił potrójny rekord Guinnessa w
jeździe na rowerze MTB non stop przez 12, 24 i 48 godzin, chcąc w ten
sposób zwrócić uwagę na problem walki z nowotworami krwi.
●●30 – Na www. Ambasady RP w Wilnie pojawiła się robocza wersja
katalogu Polskich Miejsc Pamięci Narodowej na Litwie, gdzie można
znaleźć informację o cmentarzach wojskowych, grobach żołnierskich,
pomnikach z apelem ambasadora Czubińskiego o uzupełnienie informacji.
●●30 – Minęła setna rocznica śmierci ks. Jana Kurczewskiego – Szambelana Jego Świętobliwości, prałata kapituły wileńskiej, magistra teologii, pochowanego na Starej Rossie. W tej intencji w kościele Ducha Św.
odprawiona została msza św.
●●512 absolwentów z dyplomem licencjata i 14 ze stopniem magistra
to dorobek 9 lat pracy wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku.
Sierpień
●●2 – Podczas Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów w Muzeum
Ofiar Ludobójstwa wyświetlono film Papusza Bronisławy Wajs.
●●3 – Na liście 14 książek zakwalifikowanych do półfinału Literackiej
Nagrody Europy Środkowej „Angelus” znalazły się Silva Rerum Kristiny
Sabaliauskaitė i Mam na imię Marytė Alvydasa Šlepikasa.
●●3 – W Senacie RP marszałek Stanisław Karczewski otworzył wystawę fotograficzną Wilno – miasto Miłosierdzia Teresy Worobiej i Mariana
Dźwinela, fotografa z Niemenczyna. Obecna była wicemarszałek Maria
Koc, na otwarcie przybyła Maria Rekść, mer rej. wileńskiego. Pomysłodawcą wystawy był ks. Mariusz A. Marszałek, sekretarz wileńskiego
arcybiskupa Gintarasa Grušasa, a przygotowana została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 4 września otwarto ją w DKP, ze spektaklem
literacko-muzycznym Świadkowie Miłosierdzia. Przemawiali przedstawi138

Opr. ZW

ciele AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Waldemar Tomaszewski, obecni
byli inni posłowie. Głos zabrał także ambasador Jarosław Czubiński. 15
września wystawa została otwarta w siedzibie PE w Strasburgu.
●●3 – Maluchami na Litwę 2016 – w myśl tego hasła przybyło 7 Fiatów
126p z Mazowsza na Wileńszczyznę.
●●22-letni Robert Tworogal z Wilna, gimnasta, uprawiającym wielobój
gimnastyczny, reprezentował Litwę na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.
●●4-7 – Dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów oraz przedstawicieli samorządu rej. solecznickiego na czele z kierowniczką Wydziału
Oświaty i Sportu Reginą Markiewicz w ramach projektu Współpraca z
Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. cykl szkoleń dla polskich pedagogów z Litwy podejmowało w Trójmieście Stowarzyszenie „Odra-Niemen”.
Uczestnicy wyprawy odwiedzili też Sopot, Malbork, odbyli rejs po Zatoce
Gdańskiej statkiem wycieczkowym „Pirat”.
●●5-7 – W Mrągowie na XXII Festiwalu Kultury Kresowej Litwę
przebywała ok. 100-osobowa delegacja z Litwy na czele z Apolonią
Skakowską, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki. Wystąpiła ona i tym razem w panelu poetyckim, nowy powiew
wnieśli młodzi poeci Daniel Krajczyński i Daniel Rogoża. W kiermaszu
uczestniczyli wytwórcy ludowi, wystąpiły: „Kapela Świętojańska” z
Sużan, zespoły ludowe „Perła” i „Jutrzenka” z Niemenczyna, „Jawor”
z Awiżeń i „Suderwianie”.
●●5-13 – Grupa młodych wolontariuszy ze szczecińskiego Klubu
„Rejs”, wraz z zaprzyjaźnionym klubem z Walencji w Hiszpanii, prosto
ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie przybyła, by wspólnie z młodzieżą ZHPnL sprzątać kwaterę wojskową Cmentarza na Rossie, pomagać
przy remoncie jadłodajni „Caritasu” w Wilnie.
●●5 – Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” zdobył I miejsce
na IX Festiwalu Folklorystycznym we włoskim Rimini.
●●Z okazji 25-lecia podpisania w Brukseli deklaracji o wznowieniu
stosunków dyplomatycznych z Litwą, Łotwą i Estonią Ambasada Królestwa Niderlandów na Litwie zaproponowała placówkom dyplomatycznym
państw UE upamiętnienie tego faktu poprzez strofy poetyckie o wolności
w językach tych państw. Polskę reprezentuje Juliusz Słowacki i jego Hymn
(…Smutno, mi, Boże!), który znalazł się na dwóch witrynach przystanków
komunikacji miejskiej w Wilnie – niedaleko al. Giedymina, przy markecie
„IKI” oraz przy targowisku „Pod Halą”.
●●9 – Polski artysta oraz podróżnik Sławomir Brzoska w Giejsiszkach
(Geisiškės) na obozie zuchów, w ramach projektu Płynna tożsamość
przeprowadził warsztaty rysunkowe dla dzieci.
●●12 – W wileńskiej „Galerii Pamėnkalnio” otwarto wystawę Czesława
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i Bartosza Połońskich, podczas której malarstwo ojca pozyskało mowy
wymiar dzięki instalacji multimedialnej jego syna.
●●12-14 – Kilkunastu twórców ludowych z Litwy uczestniczyło w
„Jarmarku Jagiellońskim” w Lublinie.
●●13 – W Borskunach odbył się XII Festyn Kultury Polskiej Ziemi
Szyrwinckiej „Śpiewaj z nami”. Obok miejscowych zespołów ludowych
wystąpił zespół „Babskie Olekanie” z Rozóg w Polsce, przybyła delegacja
ze Szczytna na czele z dyr. Domu Kultury Klaudiuszem Woźniakiem.
●●13 – W Jurgielanach odsłonięto tablicę, upamiętniającą poetkę ludową
Barbarę Sidorowicz. W Połukni odbył się II Rajd Rowerowy Szlakiem
poetki Ziemi Trockiej Barbary Sidorowicz.
●●13 – W Druskienikach odbył się III Festiwal Sera. W komisji jurorów
był technolog mleczarstwa Mirosław Sienkiewicz, organizator festiwalu
„Czas na Ser” w Polsce.
●●14 – Ruszyła XXIV Krakowska Wyprawa Edukacyjna pod patronatem Prezesa IPN śladami walk o niepodległość Polski i krajów bałtyckich.
W programie znalazło się m.in. upamiętnienie 95. rocznicy podpisania
Pokoju Ryskiego i wyborów do Sejmu Wileńskiego, oddanie hołdu ofiarom
zbrodni niemieckich i sowieckich na Wileńszczyźnie, żołnierzom AK –
uczestnikom Akcji „Burza” i polskiego podziemia niepodległościowego.
●●16 – W Teatrze im. J. Miltinisa w Poniewieżu trwały warsztaty, w
których uczestniczyli młodzi reżyserzy z Litwy, Anglii, Szwecji, Kolumbii,
Polskę reprezentował Tomasz Leszczyński z Białegostoku, który wystawił
fragment sztuki Michaiła Durnenkowa Wojna się jeszcze nie zaczęła.
●●Portal Time2Fly nt. taniego podróżowania prowadzą Patrycja Karwowska z Warszawy oraz Justyn Pieślak z Wilna.
●●19 – W wileńskim klubie „Metro” wystąpił zespół „Berserker”,
grający „melodyczny metal” i składający się z litewskich Polaków oraz
heavy metalowa „Hiroshima” z Olsztyna.
●●21 – W Augustowie przy śluzie Dąbrówka odbył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów
– Białorusinów, Polaków, Litwinów”.
●●23 – Dzięki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na kolonie
edukacyjne do Polski wyjechała trzecia grupa polskich dzieci z Litwy.
●●Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro Litwa z 4 medalami
(srebrny i 3 brązowe) zajęła 64 miejsce w klasyfikacji medalowej. Polska
z 11 (w tym 2 złote) – 33, z najgorszym wynikiem od 1948 roku.
●●23 – Podczas przystanku w Wilnie polski niepełnosprawny kolarz
Krzysztof Jarzębski, poruszający się na rowerze za pomocą rąk na trasie
Łódź-Ryga-Łódź w Wydziale Konsularnym Ambasady RP spotkał się z
wilnianami. Rozmawiał z nim również z ambasador Czubiński.
●●23 – Daniel Rogoża, absolwent Gimnazjum w Ejszyszkach, który
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wyróżnił się bardzo dobrymi wynikami na egzaminach maturalnych (zdobył trzy tzw. „setki”), uczestniczył w ciągu tygodnia w ramach projektu
Uczniowie – do Rządu Litwy w pracy Min. Oświaty i Nauki, w którym
wzięło udział 30 najlepszych maturzystów z Litwy. Rogoża rozpoczął
studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim.
●●24 – Ok. 450 osób z Polski i Białorusi przybyło do Ostrej Bramy w
24. Pielgrzymce Białystok-Grodno-Wilno pod hasłem Miłosierni bądźcie.
●●Samorząd m. Wilna w 2016 przeznaczył 152 tys. euro na drobne
projekty kulturowe. Wśród zaakceptowanych nie ma wniosków polskich
placówek na Litwie, w tym czterech Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Wśród wspieranych projektów jest wydanie książki o Cmentarzu na Rossie
w jęz. polskim i litewskim, a także m.in. wsparcie dla działających przy
Wileńskim Centrum Kultury zespołów – „Wilia“ i „Kapela Wileńska“,
zespołu „Grzegorzanie” przy Centrum Kultury w Grzegorzewie. Samorząd
wyda 6 tys. euro na koszty podróży podczas „Dni Gdańska”, gdzie wśród
zespołów litewskich wystąpi polski – „Folk Vibes” z Wilna.
Wrzesień
●●3 – W Kościele Nawiedzenia NMP w Trokach odbył się recital
solowy ks. dra Zbigniewa Stępniaka z Polski.
●●3 – Członkowie Polskiego Teatru w Wilnie czytali fragmenty powieści H. Sienkiewicza Quo vadis.
●●3 – W II Biesiadzie Kapel Wiejskich Do rana grać, po tańcu spać
w Sużanach wystąpiła „Sejneńska Kapela Kresowa”.
●●5 – Litwę przemierzył Paweł Koch, strażak z Elbląga, który pokonywał na rowerze 4 tys. kilometrów w celu zbiórki pieniędzy na rehabilitację
5-letniej dziewczynki, chorej na białaczkę.
●●5 – Ślązacy Marek Grygierek (Jastrzębie) i Mariusz Piotrowski
(Siemianowice) przyszli na piechotę z Zakopanego do Ostrej Bramy,
pokonując ok. 1300 km w intencji obrony życia poczętego.
●●8 – Myślę po polsku – oświadczył w wywiadzie dla TVN wileński
raper Filmik (wł. Karol Pasznikowicz), śpiewający po polsku, któremu
w programie Dzień Dobry TVN poświęcono reportaż. Zostałem takim
ambasadorem, który przez muzykę przekazuje słowo polskie – powiedział.
●●11 – Programem niepodległościowo-patriotycznym Raduje się serce
oraz Wiązanką pieśni i tańców polskich Ziemi Wileńskiej Polski Zespół
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” w Litewskim Narodowym Teatrze Opery
i Baletu uczcił jubileusz 35-lecia swej działalności.
●●11 – W Solecznikach podczas dożynek wystąpiły zespoły z Polski
– „Kapela ze wsi Warszawa” oraz „Trubadurzy”.
●●15 – W Żydowskim Centrum Kultury i Informacji dr Zbigniew Jędry141
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chowski z Wrocławia wygłosił prelekcję nt. Juliusza Słowackiego w Wilnie.
●●17 – Podczas „Jarmarku Narodów” odbyły się „Dni Gdańska w
Wilnie”. W podwórku Domu Nauczyciela w koncercie elektroniczno-jazzowym muzyków z Wilna i Gdańska Free Culture Jazz Project wystąpili:
Piotr Baron i Jan Maksymowicz (saksofon),Tomasz Ziętek (trąbka), Leonid
Szinkarenko (gitara basowa),Tomasz Sowiński (perkusja) oraz Ignas Juzokas (elektronika, koordynacja projektu). Na Jarmarku wystąpiły zespoły
polskie z Wilna – „Wilenka” i „Folk Vibes”.
●●18 – Na III Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Bursztynowy Żagiel“ para ze szkolnego zespołu „Świtezianka“ Modest Taškinas-Oleksandra Kuraszkiewicz zdobyła 3 miejsce.
●●19 – Na XV Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro Litwa
zajęła 44 miejsce (2 złote i 1 srebrny medal), Polska – 10 (9 złotych, 18
srebrnych i 12 brązowych).
●●19-22 – Z inicjatywy Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Wodoktach i okolicy
gościła 46-osobowa delegacja z Polski, uczestnicząca w obchodach 100.
rocznicy śmierci H. Sienkiewicza. Odsłonięto tu pamiątkową tablicę (jej
fundatorami są MKiDN RP oraz Muzeum Narodowe w Kielcach), odbyła
się konferencja, miejscowej bibliotece nadano imię polskiego noblisty,
posadzono sto dębów, co zainauguruje park pamięci pisarza. Gości witał
wicemer rej. radwiliskiego Kazimieras Augulis, mszę św. celebrował
bp szawelski Eugenijus Bartulis, przemawiał historyk Jan Skłodowski z
Warszawy, uczestnik tegorocznego „Maja nad Wilią“.
●●20 – W Domu Spotkań z Historią w Warszawie ze zbiorów Narodowego
Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie, dzięki Fundacji Kossakowskich, pod honorowym ambasadora RL Šarūnasa Adomavičiusa otwarto wystawę Kocham fotografię, na której zaprezentowano po raz pierwszy w Polsce
ponad 130 fotografii Stanisława Kazimierza Kossakowskiego (1837-1905) –
hrabiego, twórcy atelier Wojtkuszki, W Polsce zostaną pokazane po raz pierwszy.
●●22 – W telewizji publicznej LRT wyemitowano film dok. Ufam Tobie
polsko-litewskiej produkcji. Jednym z jego autorów jest ks. Mariusz Marszałek.
●●22 – Rada Akademicka Dep. Mniejszości Narodowych RL w konkursie na najlepsze prace naukowe nt. mniejszości narodowych wyróżniła
nagrodami wysokości 300 euro prace Justyny Balcewicz pt. Znaczenie
języka wykładanego w szkole dla formowania się tożsamości: przypadek
Polaków z Litwy oraz doktorat Pawła Sobika Akcja Wyborcza Polaków na
Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994-2014).
●●22 – W Wileńskim Pałacu Władców historyk sztuki z Krakowa – Ojcumiła Sieradzka-Malec wystąpiła z prelekcją o wawelskich kurdybanach,
czyli o skórzanych tapetach.
●●24 – W projekcie Wrota Historii Ojczystej wzięli udział uczniowie
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szkół ponadgimnazjalnych z Polski, którzy tydzień uczniowie spędzili w
Wilnie, odwiedzając liczne miejsca i placówki polskie.
●●26 września na rogu ulic Bokšto i Onos Šimaitės w Wilnie dokonano
odsłonięcia „Schodów Miłosza” – z inicjatywy Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru i organizacji „Porta artis”; sponsorami były ministerstwa –
MKiDN RP oraz Kultury RL, Samorząd m. Wilna, który dofinansował remont
schodów. Przemawiał w imieniu inicjatorów dyrektor Instytutu Mindaugas
Kvietkauskas, obecni byli Małgorzata Czyżewska z Fundacji „Pogranicze” z
Sejn, prof. Viktorija Daujotytė, Pranas Morkus, prof. Irena Veisaitė, Ramunė
Sakalauskaitė, Ramūnas Terleckas, jako gość honorowy Tomas Venclova.
Autorem i wykonawcą projektu jest rzeźbiarz Jonas Gencevičius. Inicjatywę
wsparło MKiDN RP, a stołeczny samorząd sfinansował remont schodów.
●●29 – W Centrum Sztuki Współczesnej w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Światła „Beepositive” wyświetlono film Neon Erica Bednarskiego. Specjalnym gościem był Bartosz Stępień, autor książki Łódzkie neony.
●●29 – W Bydgoszczy podczas Letniej Akademii Młodych Orłów w
meczu towarzyskim Litwy i Polski piłkarzy do lat 14 zanotowano wynik 0:12.
●●30 – Piosenkarka polskiego pochodzenia Ewelina Saszenko w duecie
z solistą Liudasem Mikalauskasem (bas) wystąpiła w kościele św. Katarzyny w koncercie Pójdź ze mną na randkę. Akompaniowała im Orkiestra
Kameralna św. Krzysztofa.
●●30 – W Centrum „Loft” rozpoczął się dwudniowy festiwal polskiej
muzyki eksperymentalnej „Art Meetings” (obok we Lwowa i Dnipro).
Kuratorem jego wileńskiej odsłony był Jakub Knera. Odbyły się dyskusje,
warsztaty i prezentacje (Paweł Kulczyński, Marcin Dymiter)), a także koncerty wykonawców polskich (SYNA, Wilhelm Bras, Roberta Piotrowicza,
Piotr Kurek, Emiter, Palcolor, Emiter, Ożóg/Knysak).
ODESZLI
●●25 lipca w Krakowie po długiej chorobie zmarł b. ambasador RP
na Litwie Jerzy Bahr (ur. w 1944). Był ambasadorem również w Kijowie
i Moskwie. Pracę dyplomatyczną rozpoczął w 1974, był I sekretarzem
Ambasady PRL w Bukareszcie. Po ogłoszeniu stanu wojennego odszedł
z MSZ. Dzięki poparciu „Solidarności” zatrudniony w Katedrze Prawa
Międzynarodowego na UJ. W 1983, gdy jako uczestnik wymiany międzyuczelnianej przebywał w Wiedniu, wystąpił o azyl polityczny. W
1988 powrócił do Polski, a w 1991 – do pracy w MSZ. Jako ambasador
w Moskwie miał powitać 10 kwietnia 2010 na lotnisku w Smoleńsku
prezydenta Lecha Kaczyńskiego i delegację.
●●9 sierpnia w Warszawie zmarł ur. w 1962 dominikanin, ks. Witold
Słabig, który w 1990-1998 prowadził działalność duszpasterską w wileń143
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skich kościołach Ducha Świętego oraz św. Jakuba i Filipa, a także lekcje
religii w Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Prezydent RP odznaczył Słabiga
pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi RP.
●●21 września w wyniku zawału serca, w wieku 54 lat zmarł Leonidas
Donskis – litewski filozof, eseista, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie
Witolda Wielkiego w Kownie, liberał i eurodeputowany. Litwa straciła wybitnego humanistę, który poprzez swoją działalność akademicką i
społeczną aktywnie bronił idei wolności i godności ludzkiej. Profesor L.
Donskis niósł przykład wartości europejskich i zachodniego myślenia nie
tylko dla młodego pokolenia, lecz także dla wszystkich ludzi na Litwie – w
kondolencjach napisała prezydent Grybauskaitė, przypominając, że jako
wiceprzewodniczący Litewskiej Wspólnoty Żydów, był on zaangażowany
w zachowanie dziedzictwa litewskich Żydów. Był też zwolennikiem pojednania polsko-litewskiego i rozstrzygnięcia problemów mniejszości polskiej
na Litwie, często zapraszany do Polski, gdzie wydawane były jego prace.
LITWINI W POLSCE
●●Jonas Vydra, dyr. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Dariusa i
Girenasa w Puńsku, powiedział agencji BNS, że w roku ub. do tej szkoły
uczęszczało 320 uczniów, w br. – mniej niż 300, tylko 18 pierwszoklasistów. W placówce tej pracuje 50 nauczycieli, 47 z nich to Litwini. Irena
Marcinkevičienė, dyr. Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Jęz. Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, stwierdziła, że w trzech klasach szkoły uczy się
58 uczniów (w ub. – 76). Onutė Samulevičienė, dyr. Szkoły Podstawowej z
Litewskim Jęz. Nauczania w Widugierach, poinformowała, że liczba uczniów
nie zmieniła – 38. Natomiast ze 108 do 115 zwiększyła się ona w Gimnazjum
z Litewskim Jęz. Nauczania „Žiburys” w Sejnach. Resort oświaty i nauki
RL na szkoły litewskie w Polsce przeznaczył ponad 120 tys. euro.
WYDAWNICTWA
●●23 lipca w Instytucie Polskim w Wilnie odbyła się prezentacja książki
Na początku było Słowo. „Słowo Wileńskie“ 1994-1996 (Wilno 2016, s.
320), z udziałem b. pracowników tygodnika, uruchomionego przez dziennik
„Rzeczpospolita”, gości z Polski. Dla młodych wtedy dziennikarzy polskich z
Wilna była to niewątpliwie przygoda, jaka się później już nie nadarzyła. Patrząc
jednak na sprawę z dystansu, jak również z perspektywy „Znad Wilii“ – wtedy
dwutygodnika, na bazie którego (i pod tymże tytułem) miało powstać nowe
pismo – nie do końca wszystko było tak, jak dziś oświadczają zarządzający
wtedy „SW“. Na jego upadek złożyły się na różne przesłanki, w tym stosunek
do innych mediów polskich na Litwie. Szansa posiadania cotygodniowego
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dobrego magazynu polskiego na Litwie, najlepiej obok sprawnego dziennika, została zaprzepaszczona. „Ewangeliczny“ tytuł zapomina o tym, kto był
pomysłodawcą przedsięwzięcia, negocjacjach „Rzeczypospolitej“ ze „Znad
Wilii“ w tym zakresie i o innych uwarunkowaniach (RM).
●●Ukazał się II tom wspomnień Edwarda Woyniłłowicza – w czasach,
gdy rozpoczął się proces jego beatyfikacji. Nie wydano ich ani w II RP,
ani na emigracji, ani po roku 1989 – należy przypuszczać, nikomu nie
były w smak cierpkie uwagi wygnańca. Wydało go małe wydawnictwo,
udostępniając po raz pierwszy całość zapisków (Edward Woyniłłowicz,
Wspomnienia 1847-1928, cz I-II, Oficyna Wyd. „Klinika Języka”, Grodzisk
Mazowiecki 2016, s.402). To Woyniłłowicz po śmierci obojga swych
dzieci w sercu „istinno ruskogo” Mińska ufundował kościół katolicki pod
wezwaniem świętych ich patronów (ZW, 66/2016). Jego los – z nie tak
przecież odległych, ale dramatycznych czasów – przypomina los ...króla
Leara. Resztę życia dopełnił w wynajętym mieszkaniu w Bydgoszczy.
Zaiście wzruszający dokument kresowych dramatów! (AB).
●●Jest to szczególna pozycja wśród „kresowych” tomów, rzadka, a przez
to ciekawa i potrzebna, dotycząca polskich śladów, utrwalonych w nie tak
odległych czasach w architekturze dawnych Kresów (Michał Pszczółkowski,
Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej
1921-1939, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2016). Spotkamy w niej
modernistyczne przykłady w zabudowie Lwowa, Grodna, innych miast,
niemało miejsca przypada Wilnu – spośród 70 gmachów, przedstawionych
w monografii 8 obiektów pochodzi z miasta na Wilią. Są to m.in. gmach
Banku Gospodarstwa Krajowego, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich,
budynek Pocztowej Kasa Oszczędności (PKO), projektowali je znakomici
architekci warszawscy. Książka jest uzupełniona w krótki słowniczek terminów architektonicznych, wieńczy ją bogata bibliografia oraz źródła ilustracji.
●●Rozdział V opracowania Polityka etniczna współczesnych państw
Europy Środkowo-Wschodniej (red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Waluk, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
s.578, Lublin 2015), autorstwa Adama Bobryka i Zbigniewa Kurcza,
omawia Politykę etniczną Litwy. Ważny temat, ciekawe zestawienia,
przydałoby się jedynie więcej źródeł litewskich – media mniejszości narodowych przedstawiają swój punkt widzenia i to ważne, ale zagadnienia
nie wyczerpują – niestety barierą bywa język.
●●Ukazała się kolejna edycja Dialogu dwóch kultur – Дiaлoг двoх
кyльтyp (rocznik X, zeszyt 1, s.504, wklejki z fotografiami, Warszawa
2016), po polsku i ukraińsku, resume po angielsku, zawierająca materiały
z ubiegłorocznych spotkań – muzealników, literatów, konferencji oraz
pleneru fotograficznego, które miały miejsce we wrześniu w Krzemieńcu i
innych miastach na Ukrainie, zaś ich głównym organizatorem był Mariusz
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Olbromski. W zeszycie, w dziale Juliusz Słowacki a romantyzm polski
i ukraiński znalazło się wystąpienie Romualda Mieczkowskiego pt. W
mieście dwóch wieszczów. Mickiewicz czy Słowacki?
●●13 września w Domu Kultury Polskiej prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski
prezentował swą książkę Na straży oświaty polskiej na Litwie (Wyd.
Polska Macierz Szkolna na Litwie, s.550, nakład 800 egz.). Obecni byli
pedagodzy, dyrektorzy szkół, działacze i politycy AWPL-ZChR, działacze
ZPL. Kwiatkowski wyraził satysfakcję, że przybyli ci, którzy przed ponad
25 laty rozpoczęli pracę przy zakładaniu „Macierzy Szkolnej”. Chwała
wam, że patrzyliście wtedy daleko do przodu i to nie poszło na marne.
Dalej stwierdził: Dzisiaj dla niektórych zdrajców i morderców stawia się
pomniki. (…) Dla mnie to nie do przyjęcia. Zdrajca był i pozostanie zdrajcą ojczyzny („za pieniądze”) i jako przykład kogoś takiego podał …płka
Ryszarda Jerzego Kuklińskiego (sic!). Krytykował „cichą rusyfikację” w
czasach ZSRR oraz działania władz niezależnej Litwy. Dlatego wydanie to
ma sprzeciwiać się fałszowaniu historii. Obecni na sali otrzymali egzemplarze z dedykacją posła oraz kandydata na następną kadencję. Książka
trafi do szkół polskich na Litwie oraz największych bibliotek litewskich.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, NOBILITACJE
●●Z okazji Święta Koronacji Mendoga prezydent odznaczyła osoby
zasłużone dla Litwy. Krzyże Oficerskie Orderu „Za zasługi dla Litwy”
otrzymali znani ze swych zaciekłych antypolskich poglądów działacze
Stowarzyszenia „Vilnija” Kazimieras Garšva i Nijolė Balčiūnienė.
●●Marianna Nowikiewicz z rejonu trockiego, matka siedmiorga dzieci,
została uhonorowana Medalem Orderu „Za zasługi dla Litwy”.
●●10 sierpnia laureatkami Nagrody Honorowego Obywatela Ziemi
Kiejdańskiej Czesława Miłosza zostały Vaida Kamuntavičienė i Laima
Šinkūnaitė – badaczki historii kościoła, parafii i dworu w Opitołokach.
●●13 sierpnia Za wybitny wkład w rozwój polityczny, społeczny, kulturalny i
gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej lidera AWPL-ZChR, europosła Waldemara Tomaszewskiego prywatna Toruńska Szkoła Wyższa wyróżniła
„Nagrodą Jagiellońską”, jako pierwszą osobę uhonorowaną tym wyróżnieniem.
Inicjatywa przyznawania tej nagrody cieszy się wsparciem min. SZ Witolda
Waszczykowskiego, który przez wiele lat był pracownikiem tej uczelni.
●●24 sierpnia reżyser Eimuntas Nekrošius, aktorzy Dorota Kolak i Mirosław
Baka otrzymali Nagrodę im. K. Swinarskiego – miesięcznika „Teatr” za sezon
2015/2016. Teatr Narodowy w Warszawie, obchodzący 250-lecie działalności,
za jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu uznał Dziady w jego reżyserii.
●●26 sierpnia Forum Współpracy i Dialogu Polsko-Litewskiego im.
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Jerzego Giedroycia przyznało w Pałacu Chodkiewiczów w Wilnie swoją
Nagrodę im. Giedroycia adwokatowi Janowi Widackiemu, b. ambasadorowi RP na Litwie, dr Małgorzacie Kasner, b. dyrektor Instytutu Polskiego
w Wilnie oraz Maciejowi Radziwiłłowi. Tę nagrodą już wyróżniono m.in.
Adama Michnika, Tomasa Venclovę, Bogdana Szlachtę, Valdasa Adamkusa.
●●W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Ojczyzny proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w
Mejszagole, ks. Józefa Aszkiełowicza uhonorowano medalem „Pro Patria”, który wręczył p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, min. Jan Józef Kasprzyk. Obecni byli płk Artur Frączek, dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jacek Polańczyk oraz pochodzący z Wilna sędzia
Bogusław Nizieński. W lipcu br. Takie wyróżnienie otrzymał kierownik
„Wileńszczyzny” Jan Gabriel Mincewicz.
●●26 sierpnia prezydent Grybauskaitė podpisała z okazji Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów na Litwie dekret o nagrodzeniu 50 osób.
Pośmiertnie Krzyżem za Ratowanie Ginących nagrodzono Janinę Strużanowską, absolwentkę USB w 1931, lekarkę, założycielkę i wieloletnią
kierownik Polskiego Zespołu Dramatycznego przy Klubie Pracowników
Łączności w Wilnie (ob. Polskie Studio Teatralne). Strużanowska pracowała w Komitecie Pomocy Uchodźcom, a w 1943, przed likwidacją getta,
w swoim domu ukrywała 18-letnią Żydówkę Helenę Kac i jej siostrę oraz
prawniczkę, która przedstawiała się jako Werykowska.
W INSTYTUCIE POLSKIM W WILNIE
I PRZY JEGO WSPÓŁUDZIALE
1-26 lipca w wileńskiej galerii „Arka” trwała wystawa
(Kwiatkowski, Pomykała, Romaniuk, Winiarski) Młoda Polska Grafika
w Wilnie – w ramach promocji Łodzi jako kandydata do organizacji wystawy EXPO`2022.
●●7 lipca na Dziedzińcu Pałacu Władców (Pl. Katedralny) przedstawiono Potop Redivivus czyli Potop Odrodzony – film Jerzego Hoffmana
(1974) po rekonstrukcji cyfrowej i jego przemontowaniu.
●●8 lipca w ramach Letniego Festiwalu im. św. Krzysztofa w kościele
św. Katarzyny w Wilnie wystąpiło jazzowe Trio Filipa Wojciechowskiego.
●●22 lipca, w Roku Krzysztofa Kieślowskiego, w „Kinie pod gwiazdami” na Dziedzińcu Pałacu Władców wyświetlono Trzy kolory. Biały.19
sierpnia pokazano ostatnią część tryptyku – Czerwony.
●●Do 23 lipca w Centrum Grafiki w Wilnie trwała wystawa rzemiosła
introligatorskiego i artystycznej oprawy książek Jacka Tylkowskiego.
●●25 lipca w IP w ramach Letniego Klubu Filmu Polskiego, który w
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tym roku poświęcony jest dorobkowi PWSFTviT w Łodzi (Łódzkiej Szkole
Filmowej), odbyło się spotkanie z Waldemarem Czechowskim. Rozmowa
też dotyczyła jego najnowszego filmu dokumentalnego o Bronisławie
Piłsudskim, który ma być skończony w październiku. Operator na Litwie
prowadził warsztaty dla harcerzy z ZHPnL.
●●29 lipca we dworze w Giełgudyszkach polski operator Adam Sikora w
„Kolonii Filmowej“, zorganizowanej przez „Meno avilys”, przeprowadził
warsztaty dla studentów, miłośników kina i profesjonalistów.
●●16 sierpnia – 30 września w Bibliotece Publicznej w Radwiliszkach
trwała wystawa fotografii Zbigniewa Polita Pejzaż polski.
●●19 sierpnia w Sali Koncertowej w kościele św. Katarzyny wystąpił Sławomir Zubrzycki – polski pianista, solista i kameralista, specjalizujący się w
wykonaniu muzyki współczesnej, kompozytor oraz konstruktor instrumentów.
●●23 sierpnia rozpoczął się IV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „Vilnius Street Art 2016”, w którym uczestniczyli gdańscy artyści
Seikon i Krik Kong. Stworzyli oni murale na budynku przy ul. Panerių
9, stosując „interwencję geometryczną”.
●●25 sierpnia na Dziedzińcu Muzeum Teatru, Muzyki i Kina – Piano
Man Outside w Wilnie odbył się plenerowy koncert dla młodszego pokolenia Pożegnanie lata z okazji 20-lecia IP i 15-lecia Domu Kultury Polskiej
Wystąpiły zespoły stworzone przez litewskich Polaków „Will’n’ska”,
„KiteArt”, Rob B. Colton, a także litewski zespół „Garbanotas Bosistas”.
●●27 sierpnia w Centrum Kultury i Turystyki w Nidzie „Agila” podczas Festiwalu Filmowego Państw Bałtyckich „Baltijos banga“ (Bałtycka
Fala) Polskę prezentowały filmy – Intruz Magnusa von Horna i Bogowie
Łukasza Palkowskiego.
●●Do 19 września w wileńskiej Galerii „UNESCO” trwała wystawa
malarska trojga polskich Romów – Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły
Delimaty i Krzysztofa Gila, tworzących grupę artystyczną Romani Art,
przygotowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
●●3 września w Pałacu Balińskich w Jaszunach dr Maciej Rydel, wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, wygłosił prelekcję Dwory,
które należy odwiedzić. Muzea w polskich dworach – z okazji otwarcia jego
wystawy dokumentacji fotograficznej, gromadzonej przez 40 lat.
●●6-30 września na Placu Laisvės (Wolności) w Poniewieżu trwała
wystawa fotografii Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016.
●●8 września – 15 października w Ratuszu Wileńskim trwała prezentacja
polskiej książki obrazkowej Look Polish Picturebook!
●●10 września w ramach Festiwalu Dawnego Filmu „Pierwsza fala” w
Wilnie w kinie „Skalvija” wyświetlono dramat kryminalno-psychologiczny
Mocny człowiek Henryka Szaro z 1929 roku (niemy). Akompaniowała na
pianinie Ieva Narkutė.
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●●IP ogłosił kolejne kursy języka polskiego, które potrwają 3 miesiące.
●●15 września Klub Filmu Polskiego zaprezentował film Szpieg T.
Alfredsona, do którego zdjęcia wykonał jeden z najwybitniejszych absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej – Hoyte von Hoytema.
●●18-22 września, dzięki udziałowi Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, władz rej. radwiliskiego, z okazji Roku Sienkiewicza przebywała grupa gości z Polski. Na
ścianie kościelnej w Wodoktach odsłonięto tablicę ku czci noblisty.
●●19 września w Centrum Kultury w Solecznikach zaś 28. w
Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie pokazano z
zrealizowany z okazji 1050-lecia chrztu Polski fabularyzowany film
dokumentalny Zdzisława Cozaca Krzyż i korona z serii dokumentów
pt. Tajemnice początków Polski. Projekcji towarzyszyła wystawa
Chrzest 966. U źródeł Polski, przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego.
●●23 września w Muzeum IX Fortu w Kownie pokazano film Dotknięcie
anioła Marka Tomasza Pawłowskiego na podstawie wspomnień żydowskiego dziecka z Oświęcimia, uratowanego wraz z rodziną z Holocaustu.
●●23-24 września na Wydziale Filologii Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się 23. Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. J. Jablonskisa Znaczenie w języku i kulturze, z udziałem licznego grona naukowców z Polski,
m.in. Jerzego Bartmińskiego, Zofii Sawaniewskiej-Mochowej, Stanisławy
Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Macieja Raka, Norberta Ostrowskiego.
●●26 września na rogu ulic Bokšto i Onos Šimaitės w Wilnie dokonano
odsłonięcia „Schodów Miłosza” – z inicjatywy Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru i organizacji „Porta artis”; sponsorami były ministerstwa
– MKiDN RP oraz Kultury RL, Samorząd m. Wilna.
W CENTRUM KULTURY LITEWSKIEJ W WARSZAWIE
●●6 lipca Ambasada RP w Warszawie zaprosiła na wspólne odśpiewanie Hymnu RL w ramach akcji, odbywającej się wśród Litwinów na
całym świecie.
W DOMU KULTURY POLSKIEJ (DKP)
Zapowiedziana w ub. numerze ZW na 30 czerwca
III Wileńska Rzeźnia Literacka z udziałem młodego
krytyka Pawła Mackiewicza (był uczestnikiem jednego z „Majów nad
Wilią”) oraz Wojciecha Korycińskiego z Dolnego Śląska została odwołana
z przyczyn niezależnych od organizatorów. Mówi się, że z powodu …
protestu paru polskich poetów w Wilnie, działających przy DKP.
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●●9 lipca Uniwersytet III Wieku zaprosił na spektakl Teatru Ludowego
Tradycja Tato, tato sprawa się rypła, w reż. Michała Hachlowskiego.
●●9 lipca z inicjatywy Fundacji na Rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ z Rudy Śląskiej, we współpracy z Fundacją
Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” i gimnazjum
dla dorosłych „Židinis” w Wilnie, dzięki wsparciu Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży ze Środków MEN, realizowano projekt
Polsko-Litewska Akademia Teatru i Tańca.
●●4 sierpnia zakończył się 4-dniowy spływ kajakowy Solczą i Mereczanką, zorganizowany przez DKP Poznajmy swój kraj.
●●11 sierpnia otwarto wystawę malarstwa Waldemara Tłuczka ze Słupska.
●●12-18 sierpnia nad jeziorem Oświe odbywał się plener artystyczny
New Form dla młodzieży, zorganizowany przez DKP.
●●2-3 września odbył się Festiwal Literacko-Artystyczny preTEXTY,
który prowadził Karol Pęcherz, ze spotkaniami autorskimi z Krzysztofem
Śliwką, Jackiem Bierutem, Klarą Nowakowską, Konradem Górą. Były
warsztaty literackie, prezentowano antologię z udziałem Alvydasa Šlepikasa, Rimvydasa Stankevičiusa, Eugenijusa Ališanki, Herkusa Kunčiusa,
odbył się koncert „Chain Smokers & Andrzej Sosnowski“. W mediach
brakuje informacji o innych dokonaniach gości.
●●25 września wystawiono spektakl Poznaj siebie Hiobie Inki Dowlasz,
w wykonaniu Teatru Drugi Brzeg z Krakowa na podstawie Ksiąg Hioba
i Koheleta, a także Księgi Psalmów.
W OKOLICACH „ZNAD WILII”
●●29 września z udziałem wiceministra SZ Jana Dziedziczaka oraz
dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP
Małgorzaty Wierzejskiej w konferencji Polacy na Wschodzie, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku,
obok Mieczysława Jaśkiewicza – prezesa Związku Polaków na Białorusi,
Iriny Korol – prezeski Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego, Michała Rzepiaka – doradcy Wojewody Pomorskiego oraz
Wiesława Turzańskiego, sekretarza generalnego ZHR uczestniczył Romuald Mieczkowski. Moderował Janusz Klemens.
*Niektóre działy wzajemnie się przenikają, a działalność poszczególnych placówek może być też szerzej odnotowana w innych działach.
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WIDZIANE Z GDAŃSKA
Czytam z podziwem Pana Redaktora tekst (Romuald Mieczkowski, Ziemia bogata w talenty, ZW 66/2026), z przypomnieniem tylu znakomitości i
talentów literackich, jakie przewinęły się przez znakomitą Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu w ciągu kilku stuleci. To bardzo piękny esej.
W ciekawej, dobrej recenzji Pana Tomasza Otockiego (Adama Bajcara
życie w kręgu wielu kultur, tamże – Adam Bajcar, Życie w kręgu wielu
kultur. Wspomnienia i opinie.Wyd. „Werset”, Lublin 2014, s.352 – red.) dostrzegam pewną historyczną niedokładność (na s.75), gdy pisze recenzent,
iż wstawił się lokalny lwowski Niemiec za ojcem Bajcara (i jego rodziną)
w momencie wkraczania wojsk Wehrmachtu do miasta w wrześniu 1939.
Miasto Lwów w osobach gen. W. Langnera oraz pośrednio jego szefa
gen. F. Sikorskiego wyraziło, niestety, zgodę na podpisanie „protokołu przekazania miasta Lwowa Armii Czerwonej”, w którym widniały zapewnienia,
że miastem będą kierowały istniejące już władze oraz jego mieszkańcy będą
mogli swobodnie emigrować do krajów neutralnych. Był to wyraz ogromnej
naiwności gen. Langnera oraz sztabu obrony miasta Lwowa. Bo co się po 22
września 1939 działo, znakomicie opisuje m.in. pamiętnik hrabiny Karoliny
Lanckorońskiej Wspomnienia wojenne (Wyd. „Znak”, Kraków 2001).
Jak pisze autorka, Ludzie znikali bez śladu, tylko wzdłuż toru kolejowego
znajdowano kartki: „Wywożą nas do Rosji. Zaklinamy: upominajcie się o
nas po wojnie!” Do Lwowa wkroczyła Azja...
Brak w recenzji informacji kto wydał wspomnienia Pana Adama Bajcara.
***
Miałem w ręku, ale nie kupiłem (dość drogi), tom przełożony na polski opowieści laureatki Nagrody Nobla Swietłany Aleksiejewicz. Ciekawy, bo dobrze
punktuje jak system radzieckiego komunizmu miażdżył i wypaczał ludzi. Ale
z drugiej strony – jej wywiady na temat Polski oraz Polaków w czasie II Wojny
Światowej wywołały w Polsce potężny jednak skandal i jego echa znajdziemy
w internecie. Recenzent może znaleźć się w bardzo delikatnej sytuacji...W tym
momencie przypominam sobie zdanie Marka Tullusza Cycerona: Trzeba pisać
z większą powściągliwością, gdy należy coś pochwalić i przemilczeć, gdy coś
jest godne nagany. Tylko takich wywiadów białoruskiej laureatki nie da się
przemilczeć, jak zalecał stary mistrz pióra łacińskiego.
***
Nadciąga koszmarna 77. rocznica bodaj „piekielnego traktatu Ribbentrop-Mołotow”, który wywołał wojnę światową, a Wilno musiało
przeżyć pięć okupacji! Jestem z pokolenia, które to przeżywalo nie tylko
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z łam podręczników lub w salach kinowych, lecz na co dzień, każdego
zimnego – lodowatego dnia, czy też letniego – gorącego i oglądałem
sceny, zbliżone do tych, jakie przeżywają dziś dzieci niewinne w Syrii.
Prof. Władysław Zajewski, Gdańsk
ECHA „MAJA NAD WILIĄ”
We współczesnym świecie telefonów, komputerów, w tym przesycie nowoczesnych środków komunikacji poezja staje się perłą, po którą wyciąga się rękę.
Umieszcza blisko serca, w którym coś usycha, zawodzi. Wtedy to, co lotne i
nieuchwytne, nie do objęcia logiką, ma szansę obrastać poetyckim sensem. Dwie,
trzy frazy, czasem jeden wiersz potrafi sprostać niepokojom, oddalić bolesne
głody, stłamszone tęsknoty. To jakby znaleźć miękki kocyk, który ogrzeje duszę.
Uczestnicy XXIII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj
nad Wilią” – nie tylko z Litwy i Polski, ale też z Niemiec, Rosji, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, Ukrainy, Meksyku wypowiadali się każdy w swoim
języku, czytali wiersze w różnych miejscach – w podwórku domu, gdzie
mieszkał Adam Mickiewicz, na schodach przed Celą Konrada, gdzie w
okresie międzywojennym w latach 1927-1939 odbyło się ponad 400 spotkań
elity intelektualnej. To tutaj odbierała nagrodę związana z grupą „Skamander”
Kazimiera Iłłakowiczówna – mistrzyni wierszy metafizycznych i tonicznych. W Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” słuchaliśmy młodego
wykonawcy Roba B. Coltona, a w Roku Sienkiewicza dyrektor festiwalu
Romuald Mieczkowski prowadził nas przez Wiłkomierz, Birże, Krakinów,
Mitruny, Pacunele, Wodokty, Kiejdany, Wędziagołę – miejscowości, w
których pisarz umiejscowił bohaterów Potopu.
Długo będziemy wspominać urokliwe uliczki, świątynie Wilna. Opowiadać o rzeczach przyziemnych (ach, ten smak chłodnika litewskiego!)
i tak wzruszających, jak polskie pieśni, śpiewane uroczyście w Kiejdanach. Pamiętać o polskości, która jest pielęgnowana na Litwie na wiele
sposobów. To był dobry czas na rozmowy o nowościach wydawniczych,
wydarzeniach filmowych oraz muzycznych.
Bez wahania można powiedzieć – najwięcej jednak miejsca zostawiono
poezji. Ściągnęła ona uczestników festiwalu z różnych zakątków ziemi
do jednego miejsca, a to wielka siła.
Ewa Witke, Pszczyna
***
Bardzo dziękuję za zaproszenie na Festiwal, również dla Kasi Bzowskiej. Spędziłem kilka wspaniałych dni wśród sympatycznych ludzi pióra
i nie tylko, na długo zapamiętam atrakcje Żmudzi i Laudy, no i znów
czegoś nowego się nauczyłem. Będziemy w naszym środowisku szeroko
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przedstawiać dorobek ,,Maja nad Wilią”. Na bieżąco będę informował o
przygotowaniach do IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Londynie.
Aleksy Wróbel, Londyn
***
Przesyłam gorące pozdrowienia ze Światowych Dni Młodzieży, skąd
akurat wróciłam. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wydrukowanie
mych wierszy i tak interesujący artykuł o „Maju nad Wilią”.
Praktycznie całe lato, niemała jego część, mi poszło na zbieranie materiału, studiowanie i pisanie dużej pracy na Konkurs Sienkiewiczowski,
organizowany przez Komitet Olimpijski w Warszawie, a nad którą to pracą
wciąż jeszcze skupiam siły i czas.
Karolina Słotwińska, Wilno
W PARU ZDANIACH
Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie przesyłane informacje o
interesujących wydarzeniach kulturalnych na Litwie, w Polsce oraz za
czasopismo – kwartalnik „Znad Wilii”. Przesyłam dalej wszystkim moim
znajomych Polakom na Łotwie oraz w Polsce. Mam nadzieję, że Pan
Tomasz Otocki przywiezie do Rygi najnowszy numer kwartalnika, bo
obiecał, że będzie w końcu sierpnia.
Życzę wszelkiego powodzenia, dużo energii oraz satysfakcji z wykonanej pracy!
Irēna Lieĝeniece, Ryga
***
Zawsze czytam („Znad Wilii”) z ciekawością i uwagą. I nie tylko dlatego, że tematyka mnie interesuje. Ale także dlatego, że ludzie z Kresów
mają często nie tylko wiedzę, ale właściwy „kręgosłup moralny”.
Witold Przytocki, Warszawa

O ZNAD WILII W INTERNECIE

www.znadwiliiwilno.lt jak również – www.facebook.com/znadwilii
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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
sekretarzem 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
Notarialnego RP”. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa, w tym prawa
cywilnego, gospodarczego, notarialnego, fundacyjnego, opublikowanych 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. Założycielka i opiekunka Klubu Literackiego „Anima”. Jej utwory były
tłumaczone na języki obce, w tym na litewski. Stypendystka Ministerstwa Kultury
RP. Mieszka w Sieradzu. Czterokrotna uczestniczka MFP „Maj nad Wilią” oraz
„Wiosny Poezji” w Wilnie.
Barbara Górska – ur. w 1939 w Wilnie. Po ukończeniu Wydziału Księgowości
Technikum Handlowego w Olsztynie pracowała w Urzędzie Telekomunikacji i w
Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie jako główna księgowa w Banku Spółdzielczym oraz w jednej ze spółek w tym mieście. Od roku 2005, po 42 latach pracy – na
emeryturze. Mieszka w Olsztynie.
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 Pedagogicznej 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 Litewskiej 1919-1940; Literatura litewska w Polsce XIX i XX wieku; Dzieje literatury
litewskiej (do 1918); Leksykon kultury litewskiej; Polacy na Litwie 1918-2002; Wileńska Encyklopedia 1939-2005 (8 tomów), Encyklopedii Ziemi Wileńskiej, Krętymi
ścieżkami…; przewodników po Wilnie. Mieszka w Olsztynie.
Tamara Justycka – ur. 27 sierpnia 1946 w ob. Petersburgu, gdzie rodzice pochodzący ze Święcian studiowali na uniwersytecie. W wieku trzech miesięcy przywieziona
do Święcian, do matki ojca, gdzie po wczesnej śmierci obojga rodziców była wycho154

wywana przez babcię. Po ukończeniu tam czterech klas szkoły polskiej uczyła się
w Wileńskiej Szkole Średniej nr 11 (Gimnazjum im. A. Mickiewicza). Absolwentka
filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Fascynacja pracą dziennikarską w
„Czerwonym Sztandarze” i badawczą w Centralnym Archiwum Państwa Litewskiego
sprawiły, że po wyjściu na emeryturę kontynuuje oba te zajęcia. Od lat w prowadzi
poszukiwania dokumentów, dot. spokrewnionych rodzin z Wilna, Święcian, także
na Litwie Kowieńskiej i Grodzieńszczyźnie, wykorzystując samodzielnie zdobytą,
dotychczas niepublikowaną informację z dokumentów i obszernych zbiorów własnych.
Małgorzata Kasner – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska
ze specjalizacją lituanistyczną). W latach 1990-2011 wykładowca tejże uczelni, na
wydziałach – Polonistyki i oraz Artes Liberales (ówczesny Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales), a także na Uniwersytecie Wileńskim – w Centrum
Polonistycznym. Wieloletni współpracownik Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” (UW). W 1999 na Uniwersytecie Warszawskim
uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2008 przez pół roku była zastępcą
dyrektora Departamentu Zagranicznego w MKiDN. Tłumaczka literatury litewskiej.
Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie w latach 2000-2005 i 2009-2015.
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; Powrót nad Odrę i Bałtyk; Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
(wspólnie z Janem Engelgardem).
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 Hojskøle 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 z rodziną w Kijowie.
Romuald Mieczkowski – e-mail: znadwilii@wp.pl
Tadeusz Pardej – ur. w 1935 w Mołodecznie. W czerwcu 1946 jego rodzina
znalazła się w zrujnowanym Piszu. W Poznaniu studiował filozofię. Pracował w
skarbowości (to rodzinna tradycja), rolnictwie i budownictwie. Przez przypadek trafił
do przemysłu poligraficznego, gdzie pracował przez ćwierćwiecze, aż do emerytury,
kierując Zakładem Graficznym, w którym drukowano także prasę lokalną („Znad
Pisy”, „Jaćwież”, „Echa Piskie” oraz „Goniec Kresowy”).
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Wiesław Piątkowski – ur. 28 sierpnia 1932 w Gołębiewku Starym, w powiecie
kutnowskim. Po ukończeniu studiów w 1955 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Łódzkiego został pracownikiem tej uczelni, gdzie uzyskał stopień
doktora nauk humanistycznych, habilitował się w zakresie nauk ekonomicznych.
Profesor. Pracował w Katedrze Ekonomii Politycznej oraz w Instytutach – Historii
i Ekonomii Politycznej UŁ, wykładał też m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W latach 90. był redaktorem naczelnym kwartalnika
„Wieś i Państwo”. W 1993-1997 – poseł na Sejm RP II kadencji. Autor publikacji z
zakresu historii Polski XIX i XX wieku oraz historii myśli ekonomicznej, głównie
powszechnej. Mieszka w Łodzi.
Emma Popik – pisarka, poetka, dziennikarka, animatorka życia kulturalnego
i społecznego. Polska autorka książek fantastyki naukowej oraz baśni dla dzieci:
Tylko Ziemia, Wejście do baśni i wielu innych. Jej utwory były tłumaczone na język
japoński, czeski i esperanto. W latach 2000-2012 redaktor naczelna założonego
przez nią „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego”, miesięcznika gdańskich placówek
oświatowych. W 2006 – laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie
kultury. Mieszka i tworzy w Gdańsku.
Andrzej Sznajder – ur. 1 stycznia 1950 w Łasku. Germanista, absolwent
Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Zduńskiej Woli. Specjalista od literatury niemieckiej i austriackiej. Od wielu
lat dziennikarz, współpracujący na stałe m.in. z łódzkim magazynem kulturalnym
„Kalejdoskop” i lwowskim „Kurierem Galicyjskim”.
Władysław Zajewski – ur. 26 lipca 1930 w Wilnie. Ukończył Wydział
Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego i tamże 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 – Dyplomacja);
Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona; Polska – Belgia – Europa; Czy
historycy piszą prawdę. Współautor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w. pod
red. G. Labudy i W. Michowicza. W 1957-1962 drukował w „Tygodniku 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 zmarł w 1945) przybył do Niedarzyna
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k/Bytowa na Kaszubach. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego pracował w szkole
podstawowej, zaś jako absolwent Wydziału Rybactwa WSR w Olsztynie – od 1968
przez 18 lat zatrudniony był (z tego połowa w morzu) w Przedsiębiorstwie Połowów
Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie. Był przedstawicielem
tej firmy 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.

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 podwórko (dobre do
ewentualnego i bezpiecznego parkowania samochodu). Pokoje posiadają
wysoki 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
(na Starówce)
 Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76
 „Elephas”, Olandų 11 (niedaleko kościoła św. Piotra i Pawła)
 „Akademinė knyga”, Universiteto 4 (niedaleko Uniwersytetu)
 „Rudninkų knygynas”, Rudninkų 20 (róg Pylimo)
 „Katalikų pasaulis”, Šventaragio 4 (przy Placu Katedralnym)
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Wszystkie numery:
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 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.  , 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 
 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.

BIBLIOTEKA ZNAD WILII
Tomasz Snarski, Werblista, Biblioteka Znad Wilii 5
(dalej: BZW), Wilno 2016, ISBN 978-9986-532-07-1, s. 40
To drugi tomik młodego poety, wydany jako nagroda w konkursie kwartalnika ZW
„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. Tomik zadedykował Babci Basi, której zawdzięcza Wilno.
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 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 fotografii 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 Sławomir 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 uzmysłowić
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.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie.
BZW 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-3, s. 120
Literatura, dotycząca Wilna i Wileńszczyzny, cieszyła się sympatią przed wojną,
istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Z nową siłą
pojawiła się po zdobyciu niepodległości, w większości jednak opisywała wojenną
gehennę i łagry. A co działo się na terenach, na których pozostali Polacy? Takich
świadectw niewiele, szczególnie naocznych świadków. To próba przypomnienia
o nas, o naszej przeszłości, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Książki do nabycia w Wilnie:
w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76; w księgarni „Elephas”, Olandų 11,
w redakcji „Znad Wilii” (pocztą).
Zamówienia pocztą: znadwilii@wp.pl, tel. 48 508764030

Adres rejestracji redakcji i wydawcy:
Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius

Adres do korespondencji na Litwie:
Medeinos 43-84, LT-06140 Vilnius

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

Z dbałością o tworzenie i wzbogacanie kroniki
naszej współczesnej obecności,
z pamięcią o spuściźnie Wilna i jego okolic
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 jest dofinansowany przez Fundację „Spaudos, radijoir televizijos rėmimo fondas”
oraz współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na Polonią i Polakami za Granicą.

