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Latarnia w dawnympa³acu Ogiñskich, dzi  siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Litwy
6

DRODZY CZYTELNICY
Na Litwie 20 lat temu czasy by³y niepewne i pogmatwane. Co tam udawaæ, czêæ rodaków by³a zagubiona, jeszcze wiêksza postawi³a
na przeczekanie  wystarczy przejrzeæ prasê
z koñca lat 90., aby o tym siê przekonaæ.
Czêæ z nas jednak chcia³a mówiæ w³asnym
g³osem. A¿eby to uczyniæ, nale¿a³o powo³aæ
tytu³, który w ¿aden sposób nie by³ zwi¹zany z dawnymi, który wymyka³by siê z istniej¹cych gorsetów. Nawet w s³usznej sprawie.
A czasy by³y wrz¹ce  rozsadza³o podskórne pytanie: co dalej? Niejeden w nich siê gubi³, samotnie i grupowo równie¿, aczkolwiek poszczególni osobnicy potem szybko siê odnaleli  i jak to w takich
sytuacjach bywa³o od wieków  zajmuj¹ dzi wysokie stanowiska w
hierarchii spo³ecznej, a to przywódców polonijnych, a to nawet i w
administracji litewskiej.
W wyniku uwiadamiania sobie tych przemian, bycia ich wiadkami i uczestnikami, powsta³o Znad Wilii. Pod koniec roku 1989, jako
pismo o wyranym rodowodzie niepodleg³ociowym. Wkrótce up³ynie
druga dekada naszego wspólnego bycia z Czytelnikami  niezwyk³ymi
i wymagaj¹cymi, poniewa¿ stawiaj¹cymi wy¿ej poprzeczkê, pragn¹cymi, a¿eby zosta³a odbudowana zniszczona burzliwymi zawirowaniami historii inteligencja polska na Wschodzie, a¿eby na niegdy wspólnych terenach, a dzi w suwerennych krajach, nie zabrak³o stra¿ników
pami¹tek polskich i wspólnego dziedzictwa kultury.
Co nam siê uda³o  nie mnie o tym s¹dziæ. Faktem jest, ¿e Znad
Wilii sta³o siê zjawiskiem, którego nie sposób pomin¹æ w ¿yciu Polaków na Litwie. Z Radiem o tym samym tytule, studiem dokumentalistyki filmowej, galeri¹ obrazów, wydawnictwem, regularnymi spotkaniami literatów, artystów, naukowców. Po odrodzeniu niepodleg³oci
wiele inicjatyw urzeczywistnialimy po raz pierwszy, swój udzia³ mia³o
w tym pismo, od którego rozpoczê³a siê nasza dzia³alnoæ na rzecz
polskoci, w kontekcie odrodzenia Litwy i jednocz¹cej siê Europy.
Drodzy Pañstwo, razem przebylimy znaczny odcinek drogi. Zapraszam do podzielenia siê refleksj¹ na ten temat w swoich wspomnieniach i listach. Bêdzie to wa¿ny przyczynek do dalszego rozwijania
naszych wiêzi. Z Czytelnikami na Litwie, i nie tylko, bo równie¿ w
Polsce i innych krajach, interesuj¹cymi siê ¿yciem swych rodaków na
Wschodzie oraz relacjami ze swoimi s¹siadami na Wschodzie.
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Z NOTATNIKA BOÑCZY
Kto wyzwoli³ Wilno?
Robi¹c ten notatnik w zenicie lata, chcia³em nawi¹zaæ do paru b³ahostek, ale ¿ycie dostarcza materia³u dla felietonisty, jaki trudno pomin¹æ.
W lipcu, kiedy minê³o 65 lat od wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji, przypadkowo do r¹k moich trafi³ wydawany w Wilnie po rosyjsku
tygodnik Ekpsress niedziela. Jefim Riabin, aktywny niegdy ideologicznie dziennikarz prasy radzieckiej, dzieli siê na temat rocznicy swoimi
refleksjami, narzekaj¹c, i¿ pamiêæ o wyzwolicielach Wilna, ¿o³nierzach
Armii Czerwonej, jest niewdziêczna. Ani s³owem nie wspomina o udziale
w wyzwoleniu formacji polskich. Natomiast odnotowuje pomoc Zwi¹zku Sowieckiego w odbudowie miasta, która spowodowa³a, ¿e a¿ do 1955
roku rosyjskojêzyczna ludnoæ stanowi³a w nim wiêkszoæ.
Zainteresowany tak¹ interpretacj¹ rocznicy, przejrza³em prasê litewsk¹. Wygl¹da na to, ¿e Wilna nikt nie wyzwala³! A teraz ju¿ o b³ahostkach, choæ filozoficznie rzecz ujmuj¹c, wszystko bywa wa¿ne...
Dyskryminacja. Na schodach (ruchomych)
Równouprawnieniem p³ci zachwiaæ mo¿e nadpoprawnoæ polityczna i
obyczajowa. Poszerza ona na tyle granice molestowania, ¿e ju¿ nie zostaje
miejsca na podrywanie. A tu jeszcze zdarzaj¹ siê wypadki dyskryminacji
pañ  nie stanowi¹ one wci¹¿ po³owy w sejmie, ani w rz¹dzie. Ale to tylko
kwestia nied³ugiego czasu. Trwaj¹ kampanie medialne, aby naprawiæ ten
b³¹d, choæ bywaj¹ wpadki. Oto w gazecie, która chce broniæ omieszane
blondynki, czytam og³oszenie: Zatrudnimy kobiety do sprz¹tania...
Ile¿ w tym stwierdzeniu dyskryminacji! Redakcjê i ofertodawcê
zaskar¿yæ mog¹ zarówno panie, poniewa¿ poni¿a ich godnoæ, zapraszaj¹c do takiej czynnoci, jak te¿ panowie  przy istnieniu bezrobocia
s¹ przecie¿ dyskryminowani. I to publicznie!
Nale¿ê do tych, którzy siê piesz¹. Równie¿ na schodach ruchomych, jakich przybywa w przejciach i marketach, w miejscach pracy. Sprawa prosta: gdy siê idzie takimi schodami, wygrywa siê podwójnie. Ale rzadko kiedy to mi siê udaje: starzy i m³odzi zamiast staæ z
prawej strony, pozostawiaj¹c wolne przejcie, jak to jest w krajach o
kulturze metrowej, czyli posiadaj¹cych metro  stoj¹ sobie po obu
stronach, jak siê da i jad¹... Owszem, niektórzy ten czas jazdy wykorzystuj¹, po¿eraj¹c hot-dogi, kupione przy wejciach na owe schody. Demokracja panuje te¿ w marketach, które coraz bardziej staj¹ siê miejscem pogawêdek przy stoiskach i w przejciach.
Tomasz Boñcza
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¯ONY KRESOWIANKI
Marek Skwarnicki
Sam pochodzê z Grodna, ale moja ¿ona z Wilna, z Antokola. Jej
ojciec wyszed³ z domu 1 wrzenia 1939 roku i nigdy ju¿ nie widzia³ siê
z rodzin¹. Jakim cudem nie zabito go w Katyniu, ale wywieziono na
Pó³wysep Kola. Z czasem znalaz³ siê w wojskach genera³a Andersa,
przeszed³ kampaniê afrykañsk¹, w³osk¹ z Monte Cassino, i zosta³ po
wojnie zdemobilizowany oraz umieszczony w obozie ¿o³nierzy-uchodców. O powrocie do Polski nie by³o mowy. By³ synem obszarnika z
Miñszczyzny, gdzie jako ch³opiec cudem uszed³ z ¿yciem z dworu,
który spl¹drowali i spalili ch³opi, gdy wybuch³a czerwona rewolucja.
W Wilnie by³ oficerem policji RP. Zakoñczenie ¿ycia ¿o³nierza-tu³acza
w Chicago mia³o typowy fina³. Zawa³ serca po ciê¿kiej pracy w fabryce i mieræ. Bylimy na jego nieistniej¹cym w³aciwie grobie, bo nie
znalaz³y siê pieni¹dze na mogi³ê. Tkwi³ tam w ziemi metalowy ko³ek z
numerem rejestru zmar³ych. Ta opowieæ rodzinna, przeznaczona mo¿e
byæ dla m³odych wilnian i czytelników w Polsce, którzy  okaza³o siê
ostatnio  niewiele o wojennej historii Polski wiedz¹.
A ¿onê swoj¹ pozna³em w Toruniu, dok¹d z rodzin¹ by³a repatriowana po wojnie. Z tej opowieci wynika, ¿e kresowe ¿ony, tak¿e z
dawnych po³udniowych Kresów, s¹ dzielne w ¿yciu i w domu. Sytuacja, ¿e wilnianka jest dzielniejsza, bardziej zaradna i stanowcza od mê¿a,
zdarza siê czêsto. S¹ one g³êbiej zwi¹zane z tradycj¹ wi¹t, a zw³aszcza z
ca³ym folklorem bo¿onarodzeniowym i obrzêdowoci¹ wielkopostn¹
oraz wielkanocn¹ ni¿ mê¿owie z innych okolic powojennej Polski. Oczywicie, nie mo¿na zapominaæ o kuchni. Potrawy litewskie, inne kresowe, to po prostu bajka w ustach, w ka¿dym razie w moim domu te¿.
Dodajmy do tego wszystkiego g³êbokie przywi¹zanie do historii Polski i
literatury patriotycznej. Takie by³y ¿ony-wilnianki i kresowianki w moim
i parê m³odszych pokoleniach (mam 79 lat). Na pewno powoli zanikaj¹
wymienione wy¿ej cechy kobiet znad Wilii. A ¿e na terenie Polski dzisiaj
podtrzymywana jest ta tradycja nadal, to te¿ pewne.
Z rodzinnego Grodna wyjecha³em w szóstym roku ¿ycia do Ostroga nad Horyniem i zaraz potem, przed sam¹ wojn¹, znalaz³em siê w
Kutnie. Ale historia moich rodziców te¿ by³a zwi¹zana z Kresami pó³nocnymi. W domu rodzinnym, a potem w³asnym, panowa³ zawsze
duch Marsza³ka Pi³sudskiego (ojciec by³ legionist¹), liryka Mickiewi9
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cza, a nie S³owackiego; ciasto, nazywane w Krakowie sêkaczem, tam
nazywano bankuchenem, czêci¹ wieczerzy wigilijnej s¹ nadal le¿yki i podsyta, wyciskana z maku. Mieszkanie, udekorowane kilimkami, no i nieodzownymi palemkami, sprowadzonymi z Wilna. Mylê, ¿e
wileñskie palemki i ich naladownictwa rozprzestrzeniaj¹ siê w ostatnich latach w ca³ej Polsce, mo¿e bez wiadomoci sk¹d pochodz¹.
Na staroæ ¿ona têskni za Wili¹, a ja  za Niemnem. Odwiedzalimy
jej strony. Ale ja od 73 lat w Grodnie nie by³em, bo nie mam tam nikogo.
Jak przeczyta³em przepisy w Internecie, co mam wype³niæ i wykonaæ,
by siê dostaæ do rodzinnego miasta, w³osy mi stanê³y, trochê ze zdziwienia i nieco ze strachu na g³owie. Niemen w Druskienikach kilka ju¿ razy
by³ towarzyszem mych medytacji rzewnych i piewnych. Kiedy mia³em
lat10, zacz¹³em pisaæ wierszyki. Kiedy je przepisa³em i przetrwa³y one
do dzisiaj, nawet znajduj¹c siê w kamienicy powstañczej Warszawy. W
tych wierszykach jest nostalgia, skuka, chandra i patriotyczna pasja.
Marek Skwarnicki
ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Niestety, w nielicznych, równie¿ w salonikach prasowych,
ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS, dlatego
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM POSIADANIA
ZNAD WILII JEST PRENUMERATA,
Z£O¯ONA W NAJBLI¯SZYM OD PAÑSTWA KIOSKU RUCHU
Oczywicie, czasopismo mo¿na zaprenumerowaæ poprzez redakcjê i otrzymywaæ je regularnie poczt¹. Proszê pytaæ o kwartalnik tak¿e:
 w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie  ul. Krakowskie Przedmiecie 7; w ksiêgarni Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie  ul.
Karowa 20; w ksiêgarni-antykwariacie Gryf przy ul. J. D¹browskiego 71;w
Kluboksiêgarni Serenissima, ul. Chmielna 16 lok. 2, www.serenissima.pl;
 dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878;
 bezporednio u redaktora  48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
XX-lecie odrodzonego Senatu RP
Jubileuszowi powiêcone by³o 37. posiedzenie Senatu RP VII kadencji, które odby³o siê 3 lipca. Obrady prowadzi³ marsza³ek Mieczys³aw Borusewicz, który wyg³osi³ przemówienie. G³os zabrali prezydenci Lech Wa³êsa i Aleksander Kwaniewski, jak te¿ marsza³kowie
wczeniejszych kadencji  Alicja Grzekowiak i Longin Pastusiak.
Senat RP jest instytucj¹, utrzymuj¹c¹ kontakty z Polakami zagranic¹
i wspomagaj¹c¹ ich dzia³ania rodaków. Dlatego w obradach udzia³ wziêli
przedstawiciele Polonii, przede wszystkim ci, którzy 20 lat temu, na starcie dzia³alnoci odrodzonego Senatu, uczestniczyli w ¿yciu polskim w
swych krajach, s¹ obecni w nim dzisiaj i ich dokonania odpowiednio s¹
oceniane. Spotka³ mnie zaszczyt poród dzia³aczy polonijnych z Wielkiej

Bo wszyscy Polacy to wielka rodzina, z lewa  Bo¿ena Kamiñska z USA, marsza³ek
Wojciech P³a¿yñski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Medard Mas³owski, prezes Fundacji Polskie Kresy Wschodnie  Dziedzictwo i Pamiêæ, Helena Miziniak z Anglii, Tadeusz Adam Pi³at ze Szwecji, autor relacji, Ewa Czerniawska z Kancelarii Senatu RP, Jerzy Wojciewski z Klubu Publicystów Polonijnych, Jerzy Barycki z Kanady i Aleksander Zaj¹c z Niemiec
11

GALERIA, PASJE

Brytanii, USA, Kanady, Niemiec, Szwecji, Bia³orusi i Ukrainy uczestniczenia w uroczystociach  tym wiêkszy, i¿ formalnie nie jestem zwi¹zany ze sztandarowymi organizacjami w sensie organizacyjnym, wyznajê indywidualn¹ pracê, w aspekcie twórczym i edukacyjnym.
Ju¿ po obradach mia³em okazjê wymiany zdañ m.in. z Wojciechem
P³a¿yñskim, prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który zaprosi³ goci zagranicznych na rozmowê. Wród nich spotka³em znajomych  Helenê Miziniak z Londynu i Aleksandra Zaj¹ca, jedn¹ nog¹ w
Polsce, drug¹  jeszcze w Niemczech, dzia³aj¹cych ostatnio w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Walerego Gawina z Bia³orusi. Pozna³em
te¿ Bo¿enê Kamiñsk¹, wiceprezydenta Kongresu Polaków Ameryki.
Mi³¹ niespodziank¹ by³o spotkanie z Jarkiem Cho³odeckim, szefem
radia polonijnego, z którym los mnie zetkn¹³ w 1990, w Chicago, przy
okazji pobytu ...Najpiêkniejszej Polki Litwy, która w barwach Znad
Wilii startowa³a w Konkursie Najpiêkniejsza Polka wiata. Jarek powróci³ do Warszawy.
Litwa w lipcu w Warszawie
Nie sposób w zapiniku nie odnotowaæ uroczystego przyjêcia z okazji
Tysi¹clecia Litwy (pierwszej wzmianki o niej), na jakie 7 lipca zaprosi³a
Ambasada Litwy swych przyjació³ w Polsce. Zgromadzi³o siê ich niema³o. A sporód nich tych, którzy jako z Litw¹ byli lub s¹ zwi¹zani, a
wiêc  polityków, ambasadorów oraz konsuli  by³ych i honorowych,
biznesmenów, i oczywicie artystów. Ka¿dego razu wielk¹ przyjemnoci¹ jest rozmowa z Krzysztofem Zanussim, dawne czasy wspominalimy z Janem Królem, Markiem Starczewskim, Mariuszem Maszkiewiczem, i nie tak dawne  ze Stanis³awem Cygnarowskim...
***
Na temat ¿ycia w relacji My i Oni, wobec postawionego przez
organizatorów konferencji m.in. pytania: Czy w têsknocie za kresami nie
drzemie w nas panslawizm i kolonializm, usi³owa³em mówiæ o sytuacji
mniejszoci polskiej na Litwie, 9 lipca w Centrum im. Jana Nowaka Jeziorañskiego, podczas debaty, zorganizowanej przez Res Publica Nowa.
Zapewne moja informacja nie by³a dramatyczna wobec problemów, z
jakimi styka siê mniejszoæ ¿ydowska, bia³oruska, ukraiñska czy wietnamska w Polsce, ale  jak siê okazuje  wiedza o Litwie, Polakach tam
mieszkaj¹cych, ich obecnoci w Warszawie (przebywaj¹ tutaj m.in. studenci i doktoranci, artyci) bywa stereotypowa. Spotkanie prowadzi³a
12
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Joanna Warsza z Fundacji Laury Palmer. Odby³o siê ono w ramach projektu DNA miasta (Warszawy), maj¹cego na celu zbadanie czu³oci polskiej stolicy na problemy przyby³ych doñ ludzi.
13 lipca spotkanie mia³o swój ci¹g dalszy na falach Programu I
Polskiego Radia, podczas godzinnej audycji, transmitowanej na ¿ywo z
Teatru Kamienica w Warszawie.
W Pszczewie  cdn. pewnego spotkania wileñskiego

©Maciej Mieczkowski

Galeria Znad Wilii jest miejscem, gdzie zawi¹za³o siê tysi¹ce znajomoci i kontaktów. Niekiedy spontanicznie, podczas wieczorków z
rodakami z Polski, jakie odbywaj¹ siê tu od lat. Któ¿ rok temu móg³
przypuszczaæ, w³anie podczas takiego spotkania z grup¹ rodaków m.in.
z Pszczewa, z odleg³ej Ziemi Lubuskiej, ¿e ci¹g dalszy nast¹pi? Wyst¹pi³a wtedy pieniarka Luba Nazarenko, odby³a siê rozmowa o Wilnie, o
naszym ¿yciu, o tym, co ³¹czy Polaków, rozsianych po wiecie.
Po roku Luba dosta³a zaproszenie do Pszczewa, gdzie w lipcu odbywa siê Jarmark Magdaleñski. Mnie i Maciejowi Mieczkowskiemu
wypad³a rola jej towarzyszenia  droga nie by³a krótka  z Wilna to
prawie tysi¹c kilometrów, dzieñ jazdy samochodem.
Pszczew to niedu¿e miasteczko pomiêdzy Poznaniem a Zielon¹ Gór¹, st¹d
do Berlina tylko 150 kilometrów. Ten region Polski nale¿y do najbardziej zadbanych i bardzo piêknych przyrodniczo  du¿o tu dorodnych lasów i jezior. Jego
mieszkañcy pielêgnuj¹ dawne tradycje, zaskoczyli nas gocinnoci¹.
Niespodziank¹ by³o spotkanie tutaj Jerzego Garniewicza, pochodz¹cego z Wileñszczyzny i piewaj¹cego niekiedy z Kapel¹ Wileñsk¹, który
przeniós³ siê w te okolice z Poznania. Wyst¹pi³ on podczas koncertu, na
jakim zapiewa³a Luba na
jarmarku, dla wydawców
kwartalnika by³a okazja zaprezentowania swej dzia³alnoci wydawniczej.
Akcent wileñski nie by³
d³ugi, poniewa¿ zjecha³o siê
niema³o zespo³ów, zosta³
wiêc pewien niedosyt i nazajutrz w jednym z orodków wypoczynkowych Na werandzie domu Jerzego Garniewicza, z lewa Anna
odby³o siê kolejne spotka- Winiewska (ty³em), Bo¿ena Cichocka, Luba Nazanie muzyczno-poetyckie z renko, gospodarz posiad³oci i autor notatki (ty³em)
13

GALERIA, PASJE

©Maciej Mieczkowski

naszym udzia³em. A trzeba powiedzieæ,
publicznoæ tutaj ma z czego wybieraæ
 tego samego dnia odby³ siê koncert
Józefa Skrzeka, który tu przyje¿d¿a od
lat, nagra³ p³ytê w miejscowym kociele, wykorzystuj¹c jego unikalne organy.
Po koncercie rozmawia³em z artyst¹,
dawnym liderem grupy SBB, o mo¿liwociach jego wystêpu podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Migawki z Jarmarku Magdaleñskiego Maj nad Wili¹ w Wilnie.
Przez kilka dni bardzo gocinnie podejmowa³a nas w swoim domu
Bo¿ena Cichocka ze swoim synem Tomaszem. Dziêki nim, jak te¿ ich
przyjacio³om, którzy byli w Wilnie  a przede wszystkim niezwykle
aktywnym spo³ecznie El¿biecie Ceglarz i Annie Winiewskiej, s¹siadom
i przede wszystkim Kazimierzowi Molikowi, poznalimy uroki miasteczka, gdzie wszyscy siê znaj¹ i szanuj¹ siebie nawzajem i jego piêknych
okolic  Miêdzyrzecza, £agowa, Rokitna, gdzie znajduje siê cudowny
obraz Matki Boskiej i replika Ostrej Bramy. Wywielimy z Pszczewa
najlepsze wra¿enia, z zapowiedzi¹ na dalsze kontakty.
wiat³o i kolor Ewy Koniecznej Matysek-Mazur
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Artystka urodzi³a siê w Warszawie. Tu studiowa³a w Akademii Sztuk
Piêknych, na Wydzia³ach  Konserwacji Dzie³ Sztuki i Malarstwa. Od
wielu lat zamieszkuje w Los Angeles w Kalifornii, gdzie pozyska³a opiniê
znakomitego konserwatora dzie³ sztuki, a z czasem  artysty malarza.
Prace konserwatorskie sprzyja³y dog³êbnemu poznaniu technik i technologii malarskich, stosowanych przez wybitnych artystów ró¿nych epok.
Da³o to solidne podstawy warsztatowe i nie tylko do w³asnej twórczoci.
A uczestniczy³a w presti¿owych
wystawach Zachodniego Wybrze¿a Stanów Zjednoczonych.
Dziêki systematycznej pracy
zdoby³a uznanie, zosta³a wyró¿niona wieloma nagrodami. W
roku 1992 jury wystawy Art of
Kalifornia, w sk³ad którego
wchodzili kuratorzy czo³owych
muzeów i profesorowie kalifor- Artystka po zmontowaniu wystawy
14
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nijskich uniwersytetów, wyró¿ni³o jej prace
Br¹zowym Medalem. Potem przysz³y kolejne
sukcesy: jej obrazy zosta³y wyró¿nione I Nagrod¹ w kategorii martwa natura na dorocznej wystawie Z³otego Medalu w California
Art Club (1996). Studia portretowe i pejza¿
przynios³y w dwa lata póniej nagrody na presti¿owej dla rodowiska artystycznego Stanów Zjednoczonych wystawie  znowu¿ Z³otego Medalu, organizowanej przez California
Art w Luckman Fine Art Complex California
State University w Los Angeles.
... i podczas wernisa¿u
Jesieni¹ 1999 prace Ewy zosta³y pokazane
na wystawie w krakowskiej galerii Artemis i przychylnie zrecenzowane w
prasie polskiej. Media amerykañskie tak¿e dostrzeg³y jej dorobek. W prasie,
radiu i telewizji ukazywa³y siê wywiady i reporta¿e, omawiaj¹ce ¿ycie i twórczoæ artystki. Kolejne edycje National Registry  Who is Who in America
oraz Cambridge Who is Who odnotowa³y
jej dokonania jako wyj¹tkowe.
W lipcu 2008 obrazy artystka zaprezentowa³a na indywidualnej wystawie w salach Muzeum Mazowieckiego w P³ocku, a rok potem  w BWA w
Ostrowie wiêtokrzyskim, a nastêpnie
 w Galerii Mazowieckiej w Warszawie (4 sierpnia  8 wrzenia).
Obrazy Ewy Koniecznej MatysekMazur, pozostaj¹ce w otoczce impresjonistycznego przyjmowania wiata,
miêkkie i pe³ne wiat³a, zachwyci³y
przyby³ych, cieszy³y siê zainteresowa- Ewa Konieczna Matysek-Mazur,
niem podczas wystawy.
£¹ka, olej/p³ótno, 76x61, 2006
Na Zamku Królewskim w Warszawie:
Czy polska poezja w Wilnie ¿yje?
Odpowied jedna: Póki my ¿yjemy! Ale czy nasza twórczoæ sprawi, i¿ choæ po czêci zachowana zostanie polska tradycja pisarska w
miecie nad Wili¹? Istnieje wiele uwarunkowañ i oznak, które mówi¹,
¿e koñczy siê era polskiego pamiêtania Wilna  jak nazwa³em ten
15
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proces wczeniej. Czy wilnianie, wychowani w polskiej tradycji, w
kontekcie wielokulturowoci, a potem pañstwowoci litewskiej, s¹ w
stanie kontynuowaæ te tradycje i byæ spadkobiercami twórczoci swych
rodaków, wybitnych wilnian?
Spotkanie odby³o siê w ramach cyklu, uruchomionego na Zamku Królewskim w Warszawie, pod has³em: Polacy i Litwini, spadkobiercy wspólnej historii. Spróbujmy siê lepiej zrozumieæ, w samym rodku letniej kaniku³y, 12 sierpnia. Kustosz Agnieszka Ró¿añska zadba³a, aby w cyklu tym i
poezja by³a zaprezentowana. Mimo urlopowego szczytu, sala kinowa na
Zamku by³a wype³niona, a chêtnych przys³uchania siê dwug³osowi Alicji
Ryba³ko i mojemu, nie zabrak³o. Z podwarszawskiego Serocka przyby³
(rowerem!) Romuald Kara, wydawca wilnian na pocz¹tku niepodleg³oci
i potem, by zabraæ g³os i poczêstowaæ nas borówk¹ amerykañsk¹ z w³asnej dzia³ki, by³ Krzysztof Niesio³owski, syn znanego malarza wileñskiego
Tymona, dyrektor Teatru Baj, obecnie na emeryturze, malarka Marlena
Nizio przyjecha³a a¿ z Krakowa, Ewa Konieczna Matysek-Mazur reprezentowa³a Los Angeles, za m³ody poeta Karol Samsel  przyby³ z Ostro³êki... Przybyli g³ównie ludzie, zainteresowani Wilnem, starsi, ale i zupe³nie
m³odzi, a wiêc przekrój obecnych na spotkaniu by³ szeroki.
Z Alicj¹ utrzymujê sta³y kontakt internetowy. Przyby³a ona do Warszawy z Münster, gdzie od lat mieszka, ca³¹ rodzin¹, z mê¿em Frankiem oraz bliniakami Natali¹ i Witoldem. Mimo, ¿e spêdzilimy razem
niemal¿e ca³¹ s³oneczn¹ niedzielê  na Starówce, potem  nad brzegami
Wis³y, a w koñcu  w zamkowych komnatach gocinnych, gdzie ich
podejmowali organizatorzy, to raczej nie ustalalimy jakiego scenariusza  liczne w¹tki wileñskie i zwyk³a rozmowa nie pozwala³y skupiæ siê
wy³¹cznie na spotkaniu. Ustalilimy tylko, ¿e bêdziemy wypowiadaæ
siê po kolei, odwo³ywaæ do prozy naszych literackich uwarunkowañ
i ¿e spotkanie skoñczymy po godzinie. Zaproponowa³em, ¿eby jako t³o
wykorzystaæ zdjêcia wileñskie, które staj¹ siê moj¹ coraz wiêksz¹ pasj¹.
Przygotowanie nowego CD zajê³o mi sporo czasu  z ok.50 tysiêcy
zdjêæ wileñskich musia³em zgraæ ok. tysi¹ca, tak, a¿eby tworzy³y pewien ci¹g, same w sobie nie wymaga³y komentarza, by³y neutralne, a
jednoczenie niepocztówkowe, obrazuj¹ce Wilno, odchodz¹c w fragmenty, detal, lecz nieid¹ce zbytnio w eksperymenty.
Rozmowa na Zamku by³a wa¿na. Tu nie chodzi³o o przedstawienie
jedynie w³asnej twórczoci czy dzia³alnoci  jak to czêsto bywa w takich okolicznociach. Dlatego mówilimy o rodowisku, zastanawialimy siê o dniu jutrzejszym pisarstwa polskiego nad Wili¹. Nawet cz³onkowie Chaosu, marginalnego zjawiska w pisarstwie m³odych, mog¹ czuæ
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siê bardzo docenionymi, poniewa¿ Alicja powiêci³a im
du¿o uwagi. Mówi³a te¿ o
swoich zwi¹zkach z Kapel¹
Wileñsk¹, zaprezentowa³a
niektóre utwory do jej tekstów, opowiada³a o przyjani ze Zbigniewem Lewickim, jednym z jej twórców
(z cytowaniem listu od niego, prezentacj¹ rzadkiego rodzinnego nagrania, zrealizowanego podobno tylko w
trzech egzemplarzach, z
udzia³em dzieci artysty, do
tekstu innego muzyka wileñskiego  Andrzeja Pileckiego). Oczywicie, by³y wiersze  du¿o s³uchaczy przysz³o na spotkanie w³anie z
Alicja Ryba³ko z mê¿em Frankiem oraz dzieæmi
tego powodu.
w wejciu do pokojów gocinnych na Zamku
Paradoksalna rzecz, jako
dotychczas dzia³acze, w tym publicyci w zakresie kultury w Wilnie, unikali stawiania tego typu pytañ. Kiedy dzieli³em siê podobnymi obawami,
byli tacy, co uwa¿ali, ¿e jest jak nigdy dobrze, liczyli wydane tomiki, przywo³ywali swój udzia³ w ró¿nych wiatowych dniach poezji...
Spotkanie planowalimy na godzinê. Ale potrwa³o ono d³u¿ej, z powodu wypowiedzi oraz licznych pytañ. Czy odpowiedzielimy na to
pytanie? Myla³em o tym, kiedy wsiada³em po prezentacji do nocnego
autobusu do Wilna i wiele razy potem.
Wilnianie w literaturze. I wiatowy Zjazd Wilniuków
Na pytanie, postawione na Zamku Królewskim w Warszawie, szukano
w³aciwie odpowiedzi nazajutrz równie¿ w Wilnie. Podczas konferencji w
sali restauracji Pan Tadeusz w Domu Kultury Polskiej. Wypad³o mi byæ
moderatorem tego dnia zjazdu, gdy¿ wczeniej pomaga³em organizatorom
przedsiêwziêcia pod has³em £¹czy nas Wilno, którzy powo³ali na tê okazjê
odrêbne stowarzyszenie, w okreleniu koncepcji, scenariusza na czêæ
literack¹. Zmêczenie po ca³onocnej podró¿y przes³oni³y emocje obrad.
17
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Rozpocz¹³em je wierszem Z³ocone Wilno nieobecnej Alicji Ryba³ko,
nastêpnie zaprosi³em zebranych do ustalenia definicji: kto jest wilnianinem lub  jak kto woli  wilniukiem. Sprawa prosta: trzeba siê urodziæ
w tym miecie, mieæ st¹d rodziców (lub dziadków), mo¿na siê urodziæ
gdzieindziej i zostaæ wilnianinem z wyboru, dziêki zainteresowaniom i
pasjom, ostatecznie wystarczy mieæ ...przyjació³ wilnian. Najlepiej pod
warunkiem, ¿e siê utrzymuje jakiekolwiek wiêzi z tym miastem.
Rozmowy godne s¹ odnotowania (a nie widzia³em, ¿eby kto je
relacjonowa³ dla prasy). Do tradycji Mickiewiczowskich w twórczoci wilnian w przesz³oci i wspó³czenie nawi¹za³ Wojciech Piotrowicz; o literaturze po roku 1939 mówi³ Józef Szostakowski; o wielopokoleniowych dokonaniach poprzez w³asne dowiadczenia rozprawia³
Aleksander Soko³owski; Henryk Ma¿ul przypomnia³ sylwetkê przedwczenie zmar³ego S³awomira Worotyñskiego (1942-1983); Leokadia
Komaiszko, przyby³a z Belgii, zaprezentowa³a sytuacjê pisarstwa na
emigracji i swoj¹ ksi¹¿kê Nawet ptaki wracaj¹, g³os zabra³a Jadwiga
Kudirko, której ostatnia ksi¹¿ka pt. Królowie te¿ w Wilnie kochali (Znad
Wilii, 37/2009, s. 81) przet³umaczona zosta³a na jêzyk litewski.
Jako moderator, uzupe³nia³em te wyst¹pienia, przywo³uj¹c sylwetki
wybitnych twórców, bez których trudno mówiæ o tradycjach pisarskich
Wilna, a mianowicie: Kazimierza Macieja Sarbiewskiego, Juliusza S³owackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kazimiery I³³akowiczównej,
¿agarystów, Czes³awa Mi³osza i Teodora Bujnickiego, braci Mackiewiczów  Józefa i Stanis³awa Cata, Paw³a Jasienicy, Antoniego Golubiewa,
Tadeusza Konwickiego, wreszcie pisarzy i mylicieli innych nacji  li-

Wilnianie w literaturze. Podczas konferencji w restauracji Pan Tadeusz w DKP
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tewskich, co naturalne, ale te¿ bia³oruskich,
a przede wszystkim ¿ydowskich  od Gaona po Grigorija Kanowicza.
Tradycje te zostawi³y trwa³e lady w literaturze, by³y przedmiotem badañ. Skromniutki i krótszy do okrelenia jest dzisiejszy
stan wygasaj¹cego polskiego pisarstwa nad
Wili¹. Wspomnia³em o nieobecnych na sali
obrad autorach, tworz¹cych ró¿ne jego
smaki: Alwidê Bajor, Jerzego Surwi³ê, Lilia- Leokadia Komaiszko
nê Narkowicz. Tych nazwisk, jeli wemiemy pod uwagê autorów przewodników, opracowañ okazjonalnych, poezji o poziomie amatorskim, naliczymy wiêcej. Pewne miejsce zajmuj¹
opracowania naukowe wilnian (g³ównie jako prace magisterskie, doktoraty).
Tak wiêc pytanie Czy poezja polska w Wilnie ¿yje? mo¿e postawiæ
nale¿y inaczej, otó¿: A co robimy, ¿eby ona ¿y³a? Jakie niezbêdne s¹
mechanizmy, by dopomóc w jej zachowaniu?
Kwestiê tê podj¹³ m.in. podczas swej wypowiedzi Henryk Ma¿ul.
Aczkolwiek w pe³ni nie podzielam jego pesymizmu w wo³aniu na pustyni i niemo¿noci znalezienia darczyñców, czu³ych na poezjê, to uwagi
krytyczne kierujê w du¿ym stopniu do nas samych, czyli do spo³ecznoci polskiej. Owszem, kapitalizm wyznacza nowe uwarunkowania równie¿ w pisarstwie, st¹d i w Wilnie namno¿y³o siê autorów literatury bardzo niewysokiego lotu i wtórnej, którzy potrafi¹ wycyganiæ pieni¹dze na
druk lepszych i gorszych opracowañ  wszelkiego rodzaju przewodników, opisów miejsc znanych, ¿ywotów niepospolitych wilnian, a wiêc
wszystkiego tego, co da siê sprzedaæ rednio wyrobionemu literacko
rodakowi z Polski. Ba, wydaje siê na kredowym papierze i bardzo drogo
kiepskie albumy i marne wierszyki, ¿e pominê pompatyczne wydawnictwa rocznicowe, laurki niektórych dzia³aczy. Poza obrêbem takiej dzia³alnoci pozostaj¹ wydania ambitniejsze. Ich autorzy zwykle przegrywaj¹ z t¹ armi¹ opracowywaczy i autorów-dzia³aczy.
Wilnianom brakuje rozs¹dnego mecenatu, który potrafi³by oceniæ
kryteria priorytetów. Wp³ywa niew¹tpliwie na to i zani¿aj¹cy siê poziom edukacji literackiej i artystycznej ju¿ w szko³ach, nie zawsze z
winy pedagogów, apatia spo³eczeñstwa, nêkanego innymi problemami.
Zasmuci³a mnie niska frekwencja wilnian  na sali, wype³nionej goæmi, mo¿na ich by³o policzyæ na palcach. Prawda, pope³niono pewien b³¹d
taktyczny, przeznaczaj¹c chyba ponad 90 proc. reklamy i uwagi koncerto19
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wi Maryli Rodowicz (ludzie j¹ lubi¹ i przyjd¹, tym bardziej, ¿e koncert by³
darmowy, a rolê sponsora wydatków przyj¹³ na siebie PKN Orlen), niele
reklamowano inne koncerty muzyczne, brakowa³o natomiast informacji o
poszczególnych panelach, które mia³y w³anie okreliæ dorobek i jakoæ
dzia³alnoci twórczej, naukowej i w wielu innych zakresach wilnian dzisiaj.
Prawie nie by³o potem relacji z takich imprez w mediach polskich.
Niepokoj¹ca i symptomatyczna wydaje siê nieobecnoæ podczas konferencji ludzi, którzy niejako z obowi¹zku musieliby byæ zainteresowani
duchow¹ kondycj¹ spo³ecznoci polskiej Wilna: specjalistów z zakresu literatury z obydwu polonistyk wileñskich, oceniaj¹cych przecie¿ dorobek
te¿ rodzimych pisarzy, polonistów z polskich gimnazjów i szkó³, mi³oników teatru itp. Zabrak³o przedstawicieli licznych organizacji spo³ecznych
(o zaciêciu twórczym, owiatowym). Na szczêcie, by³y wyj¹tki.
Dotkliwie brakuje nam znawców wspó³czesnej literatury polskiej,
znaczna czêæ pedagogów nie ledzi i nie wie, co w rodzimej trawie
piszczy, powtarza utarte stereotypy. Oto rozmawiam z mi³¹ m³odziutk¹
adeptk¹ poezji z Wilna, pytam j¹ o autorów wspó³czesnych  nie zna
takich, nie wiem te¿, czy przytoczone przez ni¹ nazwisko twórcy wileñskiego akurat wyznacza górn¹ poprzeczkê i uznaæ nale¿y za wzór do
naladowania w m³odej twórczoci.

Jaka przysz³oæ czeka literaturê polsk¹ nad Wili¹?
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W dyskusji wypowiedzieli siê m.in.
wydawca Eugeniusz
Siemaszko i artysta
malarz Jerzy Puciata
z Bydgoszczy, a¿ z
New Jersey pofatygowali siê na tê okazjê Barbara i Janusz
Pieczurowie, by³y
s³uchaczki ze Szwe- W Galerii Arka swe wiersze prezentuje Eugenijus
cji, sta³¹ uczestniczk¹ Alianka, na gitarze improwizuje Andrius Vaièiulis
takich spotkañ w Polsce i na Litwie jest prof. Alina Midro z Bia³egostoku. Prawda, nikogo
nie by³o z literackich placówek warszawskich, wspó³pracuj¹cych ze
stron¹ litewsk¹.
Tego dnia w wileñskiej galerii Arka odby³ siê wieczór poetyckomuzyczny. Galeria ta raczej nie ma tradycji literackich, wieczór odbywa³
siê przy okazji wystawy pocztówki przedwojennej, jaka mia³a tu miejsce
na piêtrze. Wypad³a mi przyjemnoæ prowadzenia tego spotkania. Strofy
poetyckie zilustrowa³ muzycznie Andrius Vaièiulis, improwizuj¹c na gitarze i tworz¹c odpowiednie t³o do prezentowanych wierszy.
Z obowi¹zku kronikarskiego podajê w porz¹dku alfabetycznym listê obecnoci, wyst¹pili: Eugenijus Alianka (poeta litewski, przedstawi³ trzy utwory, w tym o kiermaszu kaziukowym, wiersz pt. Kalvarijos  Kawarie) Witalij Asowski (poeta rosyjski, zaprezentowa³ m.in.
rapsodiê, powiêcon¹ pamiêci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego), Leokadia Komaiszko (Liege, Belgia), Henryk Ma¿ul (dwukrotnie, poniewa¿
te¿ przedstawi³ wiersze Worotyñskiego), Teresa Markiewicz, Aleksander Soko³owski, Józef Soko³owski. Zabrak³o poetów zagranicznych,
wilnian i ich potomków. Koñczy³em tê prezentacjê znowu¿ wierszem
Alicji Ryba³ko (Do Wilna) i w³asn¹ twórczoci¹.
S³owa uznania nale¿¹ siê dla organizatorów zjazdu, przede wszystkim Bo¿enie Mie¿onis, duszy tej czêci przedsiêwziêcia, ¿e jeden dzieñ
³askawi byli przeznaczyæ na literaturê, ¿e nie poszli drog¹ utartego w
Wilnie stereotypu podczas organizowania tego typu imprez (na ludowo, patetycznie i patriotycznie, a wszystko w jednym koszu).
Podobnie by³o podczas prezentacji innych dokonañ wilnian  muzycznych i przede wszystkim plastycznych, w których podjêto próby
ustalenia pewnego status quo artystów Polaków, wysuwaj¹c na pierw21
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Wieczór poetycko-muzyczny odbywa³ siê w scenerii wystawy Mi³e Miasto na dawnych kartach pocztowych z prywatnej kolekcji Tomasza Kuby Koz³owskiego z
Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie; zas³uchani w poezji

szy plan twórczoæ absolwentów ASP, cz³onków Zwi¹zku Plastyków
Litwy, maj¹cych odpowiedni dorobek i pozostaj¹cych dotychczas czêsto na uboczu. Jedynie Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii w ci¹gu 14 lat swej dzia³alnoci wystawienniczej wielokrotnie prezentowa³a
ich twórczoæ. Szkoda, ¿e o tym zapomniano podczas zjazdu  placówka ta bywa otwarta latem codziennie, a w te dni odwiedzi³y j¹
t³umy, wiêkszoæ przyby³ych goci zjazdu, interesuj¹cych siê sztuk¹,
doskonale zna³a ten adres i dopytywa³a siê o prace Polaków, których tu
nigdy nie brakuje. Stwarza to na przysz³oæ szansê zorganizowania
wspólnie jakiej unikalnej wystawy (w swych zbiorach np. PGA Znad
Wilii posiada unikalne i powiêkszone fotografie Jana Bu³haka).
Wyznaczony przez organizatorów zjazdu kierunek dzia³añ na niwie
kultury zapowiada zmiany. Byæ mo¿e nast¹pi¹ czasy, ¿e i w Polsce
bêd¹ czêciej pokazywani najlepsi plastycy Polacy  na razie wystawy
z ich udzia³em odbywaj¹ siê g³ównie dziêki tej¿e PGA Znad Wilii,
grupka amatorów w niszy polonijnej b¹d kresowej, podejmowa³a
siê misji podstawowego reprezentanta naszej sztuki (choæby w Mr¹gowie) i skutecznie zamyka³a im drogê. Podobnie rzecz mia³a siê i z prezentacj¹ literack¹. Dziêki Bogu, same utwory siê broni¹ i dlatego w
niektórych ksiêgarniach w Polsce mo¿na spotkaæ ksi¹¿ki wilnian, a w
galeriach  obrazy. Miejmy nadziejê, ¿e te i kolejne rozmowy rodaków
przyczyni¹ siê do aktywizacji ich twórczoci.
Romuald Mieczkowski

22

UNIKALNE ZDJÊCIA Z 1931 ROKU
Zofia Pi³asiewicz
Le¿y przede mn¹ niewielkie
zdjêcie, datowane  kwiecieñ
1931 rok. Na drugim planie
wyranie widoczny jest 6-kolumnowy portyk Katedry Wileñskiej (pe³na nazwa: Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem
wiêtego Stanis³awa Biskupa i
w. W³adys³awa) i obok charakterystyczna dzwonnica. Ale
pierwszy plan daleko odbiega od
charakterystycznego, pocztówkowego widoku z Wilna. Przed
katedr¹ p³ywaj¹ ³ódki. Kilka z
nich stoi przy schodach katedry,
dwie s¹ w trakcie przep³ywania
przez rozlewisko.
£ódki maj¹ charakterystyczne dzioby z przodu i z ty³u, brak
pawê¿y, pewnie po to, by ³atwo
Powód w Wilnie, kwiecieñ 1931
mo¿na by³o zmieniæ kierunek
p³yniêcia przez przeprawê, bez
odwracania ³ódki, podobnie jak w Wenecji.
Takie ³ódki w tamtych czasach p³ywa³y po Wilii, wspomagaj¹c rolê
czterech mostów, ale nie w tym miejscu. Mo¿na je by³o zobaczyæ na
przyk³ad na Antokolu. Ale Plac Katedralny? A w dodatku na pierwszym
planie jednostka p³ywaj¹ca nie przypomina ³ódki, a bardziej du¿¹ szufladê, czy odwrócon¹ szafkê, w której stoi, odpychaj¹c siê od dna dr¹gami
dwóch mê¿czyzn.
Wilia wraz z Wilejk¹, na pozór grzeczne i przyjazne rzeki, potrafi³y
pokazaæ swoje pazury. Patrz¹c na zdjêcie, przypominam sobie spotkanie sprzed roku, kiedy w nasze strony zawita³a przejazdem przemi³a
starsza pani, Hanna wiecimska-Pietrak. Jecha³a do Wilna odwiedziæ
strony swojego dzieciñstwa. Wraz z mê¿em zatrzymali siê u innego
wilnianina, Romualda Pietraszuna. Przys³uchiwa³am siê ich opowieciom i wspomnieniom, zafascynowana opowiadanymi historiami i ludmi. Ilustracjami rozmowy by³y zdjêcia. Ich g³ównym tematem by³a
katedra i ludzie, którzy powiêcili jej swoj¹ energiê i serce.
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Po powodzi 1931 roku na murach wi¹tyni pojawi³y siê pêkniêcia,
rysy, zapad³a siê posadzka, katedra grozi³a zawaleniem. Grunt, na którym sta³a, okaza³ siê grz¹ski i niepewny. W³adze miasta i rz¹d kraju
podjê³y wysi³ki ratowania budowli, bêd¹cej wiadkiem i dramatycznych losów Wilna, i chwil jego wietnoci. Budowli nierozerwalnie
zwi¹zanej z dynasti¹ Jagiellonów. To w jej progach odby³ siê lub wielkiego ksiêcia Aleksandra z moskiewsk¹ ksiê¿niczk¹ Helen¹, potajemny
lub Zygmunta Augusta z Barbar¹ Radziwi³³ówn¹, uroczystoci mianowania wielkimi ksi¹¿êtami litewskimi królów  Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.
Zdjêcia pani Hani dotyczy³y okresu odbudowy. By³y te¿ wiadectwem
kunsztu in¿ynierskiego. Rysunki techniczne pokazywa³y metodê i sposób,
a zdjêcia  praktyczn¹ realizacjê pomys³u, którego g³ównym autorem by³
in¿ynier Jan Peksza, wuj pani Hanny. Odpowiednia konstrukcja zewnêtrznych podpór pozwoli³a na oddzielenie kolumn katedry od ziemi i specjalnie
skonstruowan¹ na ten cel przez Pekszê maszynê, wstrzykiwanie na g³êbokoæ 10 metrów pod ziemi¹ odpowiedniego betonu. Na tych betonowych
zastrzykach ponownie stanê³y olbrzymie kolumny.
Katedra odwdziêczy³a siê im w swoisty sposób, uchylaj¹c r¹bek swojej tajemnicy. Którego wrzeniowego dnia 1931 roku pracownicy Jana
Pekszy odkryli dziwn¹ cianê w piwnicach katedry. Peksza kaza³ rozebraæ
fragment ceglanego muru, a przez powsta³y wy³om ukaza³ siê mu niezwyk³y widok. Walaj¹ce siê w mazi b³otnej ludzkie szcz¹tki i insygnia królew-

Prace przy odbudowaniu zniszczeñ i przy umocnieniu fundamentów katedry
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U góry z lewa  in¿. Jan Peksza; dalej na zdjêciach  artyci i konserwatorzy
wileñscy utrwalaj¹ odkryty stan po powodzi w podziemiach katedry
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Sporz¹dzanie dokumentacji, wnêtrze katedry; odkryte czaszki królewskie i pochowanej tu magnaterii, fragmenty katedralnych murów w trakcie prac
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Prace na zewn¹trz wi¹tyni  otoczy³y j¹ rusztowania; nad przebiegiem robót
czuwa³y najwiêksze autorytety elity wileñskiej, zajêci byli znani specjalici
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skie. Na jednej z rozrzuconych czaszek spoczywa³a korona  Jagiellonów.
Natychmiast zawiadomi³ g³ównego konserwatora województwa wileñskiego Stanis³awa Lorenza i ówczesnego biskupa, gospodarza katedry.
cianê w ca³oci rozebrano. Jak siê póniej okaza³o, podziemia zawiera³y szcz¹tki Aleksandra Jagielloñczyka i ¿on Zygmunta Augusta: El¿biety Habsbur¿anki i Barbary Radziwi³³ówny. Jej szcz¹tki stosunkowo
najlepiej by³y zachowane  podczas pochówku przysypano je popio³em i
zalano wapnem. Na czaszce El¿biety tkwi³a korona, w najgorszym stanie
znajdowa³y siê szcz¹tki Aleksandra. Zdjêcia, dokumentuj¹ce odkrycia
rozk³ada na stoliku pani Hanna. Autorem czêci z nich jest Jan Bu³hak,
innych  Jan Peksza. Fascynacjê historycznym odkryciem i dniami spod
znaku krypty królewskiej mo¿na znaleæ w ówczesnych pamiêtnikach
osób, dokumentuj¹cych odkrycie. W krypcie mo¿na by³o spotkaæ
malarzy, fotografa, konserwatorów. Ferdynand Ruszczyc  ówczesny dziekan Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie tak notuje w
swoim pamiêtniku:
¯ycie moje teraz podwójne: nad ziemi¹ i pod ziemi¹.
Tych godzin w krypcie spêdza
nas czterech czy piêciu - wiêcej ni¿ w wietle dziennym.
(...) Od jutra zaczynamy znowu rysowaæ i malowaæ, oprócz
mnie Slendziñski, Hoppen,
Kwiatkowski, jednoczenie po
dwóch, bo przyby³o miejsca.
( ) Kiedy o 11.30 trafi³em
do Katedry, zasta³em w krypcie  oprócz Lorentza  Slendziñskiego, Kwiatkowskiego,
maluj¹cych i Hoppera, rysuj¹cego do akwaforty. Usiad³em i ja ze swoimi o³ówkami, przyszed³ Ba³zukiewicz i
przykucn¹wszy modelowa³.
Tak wiêc siedzielimy wieñcem
naoko³o szcz¹tków Barbary i
kto powiedzia³: Jak artyci
na dworze naoko³o swojej
królowej. Limanowski, gdy Odkrycie podziemi w katedrze wileñskiej i
zajrza³, by³ tym przypadko- szcz¹tków królewskich przyjêto jako sensacjê
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Prace nie ustawa³y zim¹. Cieszy³y siê one wielkim zainteresowaniem spo³eczeñstwa wileñskiego  naukowców, historyków, publicystów i artystów

wym widokiem tak zaskoczony, ¿e wyrwa³ mu siê okrzyk: Muszê to opisaæ! Schodzili te¿ inni  Narêbski, Peksza. Krypta sta³a siê jakim Brennpunktem, do którego ci¹gnie. (...) Mówilimy o tym, ¿e je¿eli w takim
miejscu mo¿e byæ nastrój ¿ycia, to to miejsce jest najwy¿szym triumfem
ówczesnej kultury i piêkna.
Jaki bije z tych s³ów entuzjazm i pietyzm, po³¹czony z patriotycznym
uniesieniem! Do dzisiejszego dnia zachowa³y siê genialne, szybkie szkice, robione przez Ruszczyca w tamtych dniach.
XVII wiek by³ dla Wilna cezur¹ straszliw¹. Na miasto najecha³y wojska moskiewskie i kozackie, grabi¹c i ³upi¹c miasto, morduj¹c jego mieszkañców. Okupacja trwa³a piêæ lat. Ale zanim do tego dosz³o, ksiê¿a kanonicy i sam biskup, przewiduj¹c, co mo¿e siê staæ, starali siê ukryæ najcenniejsze skarby katedry. Wejcie do krypty królewskiej zamurowano.
Trzy wieki czeka³a na ponowne odkrycie. Uroczysty pogrzeb i przeniesienie szcz¹tków do utworzonego w podziemiach mauzoleum sta³ siê
podnios³¹ uroczystoci¹ patriotyczn¹.
Kolejne skarby Katedra ods³oni³a w 1986 roku, ale do publicznej wiadomoci odkrywcy zg³osili ten fakt dopiero po uzyskaniu przez Litwê
niepodleg³oci. W przeciwnym wypadku skarby znalaz³yby siê niechybnie w Moskwie. Ale to ju¿ inna historia.
Zofia Pi³asiewicz
Autorka i redakcja sk³adaj¹ podziêkowanie dla Pani Hanny wiecimskiej-Pietrak
za udostêpnienie do druku unikatowych zdjêæ.
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PIOTR ¯YNGIEL  ODSZED£ W NIEPAMIÊÆ
Helena G³ogowska
Piotr ¯yngiel  postaæ nieznana chyba dzi
w Dokszycach, tak, jak i historykom sztuki na
Bia³orusi. Wspomina o nim na podstawie kwerendy archiwalnej Siarhiej Hwazdziou z Miñska w artykule Çâåñòê³ ïðà ìàñòàêî¢áåëàðóñà¢ ó ôîíäàõ Öýíòðàëüíàãà
äçÿðæà¢íàãà àðõ³âà Ë³òâû, opublikowanym
w miñskim tomie Âÿðòàííå (2006) i jest to
na razie jedyny bia³oruski lad.
Osiad³szy po wojnie w Gdañsku, równie¿
nie doczeka³ siê jako artysta, kierownik pracowni
malarstwa i rzeby w gdañskich Pracowniach Zdjêcie malarza z lat stuKonserwacji Zabytków, nale¿nej pamiêci i uzna- denckich w Wilnie
nia. W tomie Wspomnienia z odbudowy G³ównego Miasta (Gdañsk 1997)
napomykaj¹ o nim zaledwie Zygmunt Wysocki i Kazimierz Orlof, jako o
kierowniku tej pracowni. Jest te¿ obecny na zachowanych zdjêciach z
dzia³alnoci w PKZ.
M³odzieñcze k³opoty z to¿samoci¹
Urodzi³ siê 12 lutego 1898 roku w Dokszycach, w prawos³awnej
rodzinie Antoniego i Rozalii z Fr¹ckiewiczów. Miasteczko, le¿¹ce u róde³
Berezyny, liczy³o ok. 4 tysiêcy mieszkañców, z czego wiêkszoæ stanowili ¯ydzi. Znajdowa³o siê w nim niespe³na 40 drewnianych domów
i 2 murowane. Administracyjnie nale¿a³o do powiatu borysowskiego
guberni miñskiej. Odleg³e by³o o 115 wiorst od Borysowa, 162 wiorsty
od Miñska, 205 wiorst od Wilna i 882 wiorsty od Petersburga. Znajdowa³ siê tam XVII-wieczny koció³ katolicki oraz dwie cerkwie prawos³awne  jedna pounicka, drug¹ za wybudowano w 1863 roku.
Niewiele wiadomo o dzieciñstwie i pochodzeniu Piotra ¯yngiela.
Tyle, ¿e od dziecka wykazywa³ ogromne zainteresowanie rysunkiem.
Nigdy nie rozstawa³ siê ze szkicownikiem, a jeli sytuacja wymaga³a
pozostawienia go w domu, to szkicowa³ na karteczkach, których mia³
zawsze pe³ne kieszenie. W domu szkic przenosi³ na tekturê i wykañcza³
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dzie³o. Wiadomo te¿, ¿e mia³ dwie m³odsze siostry  Helenê i Mariê.
Szczególnie by³ zwi¹zany z Helen¹, któr¹ czêsto rysowa³. Nie zachowa³y siê portrety nikogo z rodziny, jedynie kilka zdjêæ. Helena zmar³a
nagle w wieku 17 lat na zapalenie p³uc. Maria za wysz³a za m¹¿ za
Józefa Bañkowskiego, z którym mia³a dwie córki  Wandê i Ró¿ê. Po
II wojnie wiatowej, gdy Józefa wywieziono na Syberiê, Maria zamieszka³a z Wand¹ w Miñsku. Ró¿a skoñczy³a medycynê i pracowa³a
w szpitalu jako pediatra.
Czy w Miñsku, czy w innym bia³oruskim miecie? Ojciec, Antoni
¯yngiel, by³ malarzem w Dokszycach  tak¹ informacjê podawa³ Piotr w
uniwersyteckich dokumentach osobowych. Chocia¿ te¿ wiadomo, ¿e
posiada³ 10-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym po³owê stanowi³y ³¹ki, a po³owê  grunty orne w okolicy wsi Antony. Za to gospodarstwo, dziêki zachowanym dokumentom, po II wojnie wiatowej, w
Gdañsku Piotr ¯yngiel otrzyma³ rekompensatê w postaci dzia³ki.
Z dokumentów z czasów studiowania na Uniwersytecie Stefana
Batorego, przechowywanych w archiwum (Centrinis Lietuvos Valstybës
Archyvas w Wilnie, F. 175, Ap. 9XIB, B. 47, l. 192-213) wynika, ¿e
ukoñczy³ w 1917 roku 6 klas szko³y redniej w Petersburgu. Prawdopodobnie rodzina ¯yngielów, jak i zdecydowana wiêkszoæ prawos³awnych rodzin z ziem bia³oruskich, w czasie I wojny wiatowej znajdowa³a siê w tzw. bie¿enstwie w g³êbi Rosji. W Petersburgu? Byæ mo¿e.
Chocia¿ przed powrotem w rodzinne strony byli w Orle. Tam te¿, w
Zarz¹dzie Kolei Rigo-Or³owskiej, pozosta³y jego wiadectwa z czasu
nauki. Tak wiêc bez wiadectwa dojrza³oci 8 listopada 1919 Piotr
¯yngiel z³o¿y³ podanie o przyjêcie na s³uchacza nadzwyczajnego na
Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego. W nim te¿ pisa³:
Ukoñczy³em klas 6 szko³y redniej w Petersburgu w 1917 roku. Dokumentów przedstawiæ nie mogê, poniewa¿ takowe znajduj¹ siê obecnie w
Orle, w Zarz¹dzie Kolejowym.
Dlaczego? Mo¿e podj¹³ tam pracê przed ewakuacj¹ do Polski? Z
przekazów rodzinnych wynika, ¿e tam pracowa³. Wzi¹³ urlop i wyjecha³ do Wilna. Wtedy te¿ z³o¿y³ egzamin z rysunku, który profesor
Juliusz K³os oceni³ nie doæ zadawalaj¹co. Ponownie zwraca³ siê o
przyjêcie w poczet studentów  na s³uchacza nadzwyczajnego  15
kwietnia 1921. Juliusz K³os, odwo³uj¹c siê do zdawanego egzaminu w
1919, proponowa³ przyj¹æ go warunkowo z zastrze¿eniem ponownego
egzaminu w koñcu semestru.
Prawdopodobnie zda³ go pomylnie, gdy¿ od roku akademickiego
1921/1922 zachowa³a siê dokumentacja zaliczeñ poszczególnych try31
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mestrów. Dokumenty z Or³a
chyba nigdy nie dotar³y do
Wilna, bo nie ma ich ani w
zbiorach archiwalnych USB
w Wilnie, ani w zbiorach
rodzinnych. By³ to swoisty
ewenement w rzeczywistoci powojennej, kiedy tak
tolerancyjnie podchodzono
do m³odzie¿y, chc¹cej studiowaæ. S. Staniszewska, J.
Olszewski i A. Kwed³o (byæ
mo¿e znajomi z Dokszyc?)
12 wrzenia 1921 zawiadczyli, ¿e Piotr ¯yngiel jest
rodem z Dokszyc, którego Artysta przy pracach z okresu wileñskiego
dobrze znamy, jak równie¿ jego rodziców. W r. 1917 istotnie skoñczy³ VI
klasê i wst¹pi³ do klasy VII gimnazjum w Piotrogradzie. wiadectwa
szkolne na razie z³o¿yæ nie mo¿e, poniewa¿ takowe pozosta³y w Zarz¹dzie Kolei Rygo-Or³owskiej.
Mieszka³ w Wilnie pod ró¿nymi adresami: w 1919  przy ul. Trockiej 15 m. 6, w 1921  przy ul. Po³ockiej 13 m. 6, w 1922  przy ul.
Bukowej15 m. 2, na II roku (1922/1923)  przy ul. Klonowej 17 m. 1
i przy ul. Bakszta 11 (by³a tam bursa studencka)  do 1927 roku.
Na zaliczeniowych kartach trymestralnych, podawano podstawowe
dane o studencie: imiê i nazwisko, datê i miejsce urodzenia, wyznanie,
narodowoæ, jêzyk macierzysty, adres zamieszkania oraz dane o rodzicach, b¹d opiekunach i ich adresie. We wszystkich dokumentach archiwalnych podawany jest tylko rok urodzenia ¯yngiela. Brakuje metryki
urodzenia, chocia¿ jej obecnoæ w dokumentach osobowych studenta
by³a wymagana. W pierwszej takiej karcie na rok akademicki 1920/1921
na letnie pó³rocze, kiedy w³aciwie ¯yngiel zosta³ studentem Wydzia³u
Sztuk Piêknych USB, poda³ wyznanie prawos³awne, które figuruje te¿
we wszystkich kartach zaliczeniowych do 1927, kiedy by³ ju¿ studentem czwartego roku i edukacjê zakoñczy³ zaliczeniem I trymestru.
Natomiast ró¿nie podawa³ narodowoæ i jêzyk macierzysty. Na pierwszej karcie figuruje jako Bia³orusin. Bêd¹c na II roku (1922/1923), prze¿ywa³ pewnie rozterki to¿samociowe. W jednym z trymestrów okreli³
siê jako Polak, chocia¿ w dwóch pozosta³ych  drugim i trzecim podawa³ bia³orusk¹ narodowoæ. W roku akademickim 1922/1923 podawa³
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narodowoæ i jêzyk macierzysty  rosyjskie. Dalsze dylematy mia³ te¿ w
nastêpnych latach, kiedy zrezygnowa³ z podawania narodowoci bia³oruskiej na rzecz rosyjskiej albo polskiej, czasami kuriozalnie przyznaj¹c
siê do narodowoci polskiej i do jêzyka rosyjskiego jako macierzystego.
Poczynaj¹c od roku akademickiego 1925/1926 Piotr ¯yngiel, pozostaj¹c wyznawc¹ prawos³awia, zacz¹³ identyfikowaæ siê z polskoci¹
pod wzglêdem narodowoci i jêzyka macierzystego. Czy by³ typowym
przedstawicielem tych Bia³orusinów, którzy poddali siê asymilacji w
pañstwie polskim? Tym bardziej, ¿e wówczas ju¿ jednoznacznie by³o
widaæ, ¿e w³adze polskie nie stwarzaj¹ Bia³orusinom szans na rozwój
ich kultury, a wrêcz odwrotnie, dyskryminowali przejawy jej obecnoci. Czy mo¿e powód by³ bardziej przyziemny  w koñcu nie mia³
niezbêdnych dokumentów, uwiarygadniaj¹cych jego wykszta³cenie, a
tym samym studiowa³ za ogóln¹ zgod¹ w³adz uczelni. Zreszt¹ na podstawie analizy dokumentów mo¿na siê zorientowaæ, ¿e mia³ ci¹gle jakie problemy, zwi¹zane z brakiem dokumentów osobowych. 25 stycznia
1927 prosi³ dziekana WSP USB o pozwolenie na prawo uczêszczania
na WSP w roku akademickim 1926/1927. Na podaniu widnieje podpis
Ferdynanda Ruszczyca z adnotacj¹: sprzeciwu nie ma. Byæ mo¿e wzglêdy
materialne, albo brak dokumentów nie pozwoli³y mu ukoñczyæ tego
wydzia³u w 1927, kiedy by³ ju¿ studentem czwartego roku.
Z ocala³ych dokumentów, przechowywanych w zbiorach rodzinnych, wynika, ¿e 1 marca 1927 podj¹³ pracê nauczyciela stolarstwa w
szkole specjalnej nr 32 w Wilnie dla ch³opców, moralnie zaniedbanych,
w wymiarze 15 godzin tygodniowo i od 20 marca tego¿ roku tak¿e w
szkole nr 16a  w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Od roku szkolnego
1927/1928 do 1939 roku uczy³ rysunku w Pañstwowej Szkole Rzemielniczo-Przemys³owej w Wilnie (w 1938/1939  Pañstwowe Gimnazjum Mechaniczne i Elektryczne).
W Wilnie pozna³ przysz³¹ ¿onê  Wandê Borkowsk¹, córkê Boles³awa
i Jadwigi z Gordzia³kowskich, nauczycielkê jêzyka polskiego i historii w
gimnazjum SS. Wizytek. By³a ona absolwentk¹ USB, pracê magistersk¹
obroni³a u prof. Stanis³awa Pigonia. Pochodzi³a z Wilanowa pod Bobrem,
a Boles³aw Borkowski  z Grodna (by³ bankowcem, m. in. w Baku).
Wanda i Piotr 1 lipca 1939 zawarli lub katolicki w kaplicy w Pun¿ankach, w powiecie wiêciañskim. Wanda Borkowska przyjani³a siê z Halin¹
Konarzewsk¹, kole¿ank¹ z gimnazjum nazaretanek i czêsto spêdza³a
wakacje w maj¹tku rodowym jej matki, w Pun¿ankach.
M³ode ma³¿eñstwo ¯yngielów zamieszka³o w Wilnie. W padzierniku 1939  przy ul. wiêtojerskiej 3/4. Wtedy te¿ 12 padziernika Piotr
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z³o¿y³ podanie do dziekana WSP USB o przyjêcie go na czwarty rok w
charakterze studenta. Zmobilizowa³ go do tego by³y wyk³adowca WSP
Aleksander Szturman, który wyszukiwa³ by³ych studentów i namawia³
do sk³adania papierów w celu ukoñczenia studiów. To, ¿e Piotr ¯yngiel
ukoñczy³ malarstwo, w rodzinie uwa¿a siê za osobist¹ zas³ugê w³anie
Szturmana. 2 grudnia 1939 z³o¿y³ podanie o dopuszczenie do pracy
dyplomowej z dzia³u malarstwa pejza¿owego. Tak wiêc po ponad 10letniej przerwie w studiowaniu, w warunkach sowieckich zdecydowa³
siê na dokoñczenie studiów plastycznych i otrzyma³ dyplom artysty
malarza.
Podobnie zrobili te¿ inni byli studenci USB, którzy z ró¿nych przyczyn wczeniej przerwali studia na Uniwersytecie. W tak trudnym okresie kolejnych okupacji Wilna istnia³o jednak szkolnictwo specjalistyczne, m. in. szko³a techniczna i budowlana. Piotr ¯yngiel 1 stycznia 1940
roku podj¹³ pracê nauczyciela rysunku w I Wileñskiej Pañstwowej Szkole Rzemielniczej. Z ¿on¹ wynajmowa³ dom przy ul. Popowskiej na
Zarzeczu. Tam w 1942 urodzi³ siê syn Witold. Po wojnie, zanim wyjechali do Polski, 15 lipca 1944 zosta³ powo³any na wyk³adowcê krelarstwa i rysunku w Szkole Rzemielniczej nr 1 w Wilnie. Stamt¹d zosta³
zwolniony 30 listopada 1944 na mocy rozporz¹dzenia dyrektora w
zwi¹zku z reorganizacj¹ szko³y. Na pocz¹tku 1945 rodzina ¯yngielów
wyjecha³a do Polski.
Powojenne szukanie ojczyzny
Pocz¹tkowo ¯yngielowie osiedli w Lublinie. Tam Piotr zaanga¿owa³
siê w ruch artystyczny. Zgodnie z zaleceniami zjazdu plastyków w Krakowie, w myl których w poszczególnych orodkach w Polsce powinny powstawaæ grupy plastyczne, ³¹cz¹ce plastyków o podobnych specjalnociach i ideach, we wrzeniu 1945 w Lublinie powsta³a grupa Zespó³ w sk³adzie: W³adys³aw Filipiak, Zenon Kononowicz, Wanda Arlitewicz-M³odo¿eñcowa i Piotr ¯yngiel. Józef Nikodem K³osowski w artykule Przed wystaw¹ plastyków w Lublinie. Sylwetki plastyków lubelskich,
opublikowanym w Gazecie Lubelskiej (nr 113, 13 czerwca 1945, s. 3)
pisa³: Ogromnie interesuj¹ca i oryginalna jest sztuka Piotra ¯yngla, malarza, posiadaj¹cego wysok¹ kulturê artystyczn¹ i znaczne zasoby umiejêtnoci malarskich. P. ¯yngiel, ur. 1898 na Wileñszczynie, studiowa³ w
pracowni mistrza F. Ruszczyca. St¹d najwyraniej wyniós³ ukochanie ziemi, panteistyczn¹ czeæ dla chmur, ³anów zbó¿ oraz czaru polskiej gleby.
Obrazy tego artysty, przewa¿nie ma³ego formatu, malowane dyskretnie,
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bez przejaskrawieñ, o ciekawej fakturze, s¹ pe³ne ekspresji. Z ram bije
tyle uczucia, ¿e niejednokrotnie pewne niedoci¹gniêcia cile malarskie,
schodz¹ na drugi plan. Wielki wielbiciel takich mistrzów jak: Manet,
Monet, Cezanne, Van Goch, wci¹¿ poszukuj¹c nowych rozwi¹zañ formy,
wci¹¿ pracuje, by zdobyæ tajemnicê.
W grudniu 1945 odby³a siê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
okrêgowa wystawa jesienna, na której 17 malarzy zaprezentowa³o ³¹cznie
150 prac, g³ównie pejza¿y olejnych i akwarelowych. Najlepsze prace
wyró¿niono nagrodami pieniê¿nymi: 5000, 3000 i 2000 z³. Otrzymali je
Piotr ¯yngiel, Z. Kononowicz, W³. Filipiak, Antoni Michalak, W. Arlitewicz-M³odo¿eñcowa. Henryk Zaj¹czkowski, recenzuj¹c wystawê w
dwutygodniku wiat³o, pisa³: Twórczoæ ¯yngiela to przede wszystkim
pejza¿e z Wileñszczyzny, w których wyranie znaæ szko³ê Ruszczyca.
Po powstaniu Okrêgu Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków w
Lublinie na czele jego Zarz¹du stanê³a Wanda Arlitewicz-M³odo¿eñcowa. Jej zastêpc¹ by³ Wiktor Zió³kowski, a w Zarz¹dzie znaleli siê te¿
Piotr ¯yngiel, Adam Pó³tawski, Zenon Kononowicz. Kolejna wystawa
plastyków rodowiska lubelskiego mia³a miejsce na pocz¹tku 1946, o
czym informowa³y wiat³o i Zdrój. W tym ostatnim (Zimowa wystawa plastyków w Lublinie, nr 3, 1 lutego1946, s. 6) recenzjê zamieci³ Marian Morelowski, historyk sztuki, wyk³adaj¹cy na WSP USB
przed wojn¹. Pisa³ w niej: A wreszcie Piotr ¯yngiel. Artysta, który z
duszy w³asnej, a nie z powodu danej mody paryskiej (niby tej ostatniej)
chce i umie siê wypowiedzieæ. Jego pejza¿e sprawiaj¹ istotnie wra¿enie,
¿e stanowi¹ coraz umiejêtniejsze, po malarsku wyra¿ane w³asne prze¿ycia. Ma du¿e poczucie wytwornych harmonii barwnych. Jest w nim co
przyczajonego. Nic nie rozumiem, co wród tych poci¹gaj¹cych poematów robi¹ dwa jak gdyby pointylizmy nie z tego wiata. A za to istny
czar bije z jego Jeziora, Stodo³y, Krzywego Ko³a, Pagórka w
s³oñcu. To artysta z piêkn¹ przysz³oci¹.
Nied³ugo jednak ¯yngiel dzia³a³ na niwie artystycznej w Lublinie  nie
by³o gdzie mieszkaæ. A we wrzeniu 1945 urodzi³a siê tam jeszcze córka
Maria. Wyruszy³ wiêc w Polskê na poszukiwanie lepszego miejsca. W
Gdañsku ju¿ by³a Nadzieja Bitel-Dobrzyñska, z któr¹ nawi¹za³ kontakt i
uda³ siê latem 1946 na rekonesans do niej. Niesamowite wra¿enie zrobi³
na nim ogromny t³um ludzi, przewijaj¹cych siê przez zrujnowane miasto.
Sprowadzi³ tu ¿onê z dwójk¹ dzieci: Witoldem i Mari¹. Zamieszkali w
domu przy ul. niadeckich 27 we Wrzeszczu, w którym miejsca im
u¿yczy³ Jan Dunowski, by³y uczeñ Piotra ze szko³y budowlanej z Wilna.
Naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, w latach 60. zamieszka³a z
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rodzin¹ Zinaida Surewiczowa (Rahulanka), córka bia³oruskiego dzia³acza narodowego Wasila Rahuli. Rodziny siê przyjani³y. Kiedy odwiedzaj¹c Pani¹ Zinê, zwróci³am uwagê na obrazy w jej domu. To prace
Piotra ¯yngiela, które nam podarowa³  us³ysza³am.
Piotr ¯yngiel w Gdañsku spotka³ siê z osiad³ym tu po wojnie wileñskim rodowiskiem artystyczno-architektonicznym. Nawi¹za³ wspó³pracê z architektem Janem Borowskim, który pracowa³ ju¿ na Politechnice Gdañskiej, na wydziale architektury i tworzy³ pracowniê konserwacji. Wspó³pracowa³ z nim przy ratowaniu zabytków Wybrze¿a
od Gdañska po Szczecin. Organizowa³ pracowniê konserwatorsk¹ przy
ZPAP w Gdañsku, któr¹ kierowa³ w latach 1948-1951. Po powstaniu
Pracowni Konserwacji Zabytków (PKZ) w latach 1951-1959 by³ tam
kierownikiem pracowni malarskiej, za od 1959 do przejcia na emeryturê w 1967  by³ g³ównym konserwatorem PKZ.
Póniej równie¿ prowadzi³ prace konserwatorskie  by³ rzeczoznawc¹ w specjalnoci konserwacji i zajmowa³ siê wycen¹ dzie³ sztuki
wspó³czesnej na terenie ca³ego kraju oraz przygotowywa³ do wydania
pracê Techniki malarskie w aspekcie historycznym.
Warto wspomnieæ o okresie 1947-1952, kiedy by³ wyk³adowc¹ rysunku na kursie wstêpnym Politechniki Gdañskiej. W 1973 Zarz¹d
Okrêgu Gdañskiego ZPAP powo³a³ go w sk³ad Kolegium Redakcyjnego, które mia³o zaj¹æ siê opracowaniem monografii okrêgu na XXXlecie PRL. W Kolegium tym znaleli siê znani gdañscy twórcy: Irena
Kuran-Bogucka, Boles³aw Rogiñski, Zygmunt Szymczak, Mieczys³aw
Czychowski, Józefa Wnukowa, Zdzis³aw Ka³êdkiewicz, W³adys³aw
Lam, W³odzimierz £ajming, Stanis³aw Micha³owski, Wies³aw Kobyliñski, Stanis³aw Bruzdowski, Adam Haupt, Mieczys³aw Piotrowski, Zbigniew Zabrocki, Czes³aw Ciesielski, Zygfryd Korpolski, Andrzej Trzaska, A. Stefanowicz-Schmidt, Wiktor To³kin.
Jaki by³ efekt prac kolegium? Wiadomo, ¿e 7 listopada 1973 odby³o
siê zebranie organizacyjne. Z jakich powodów wspomniana monografia nie powsta³a pozostaje zagadk¹, której rozwi¹zanie wymaga dodatkowych badañ.
W powojennej, siermiê¿nej dla sztuki rzeczywistoci, Piotr ¯yngiel
uwa¿a³, ¿e jako artysta, nie bêdzie w stanie utrzymaæ rodziny. Konserwacj¹ zainteresowa³ te¿ syna Witolda, który mu czêsto pomaga³ w pracy, by odziedziczyæ na przysz³oæ zawód ojca. Poza pracami konserwacyjnymi w Gdañsku, g³ównie dla potrzeb Ratusza G³ównomiejskiego na Starówce, zajmowa³ siê tak¿e konserwacj¹ na Bia³ostocczynie.
W 1963 konserwowa³ XVII-wieczny, s³yn¹cy z cudów, obraz Matki
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Boskiej z Dzieci¹tkiem, w typie Hodegetrii, a rok póniej  obraz w.
Miko³aja Wojciecha Gersona z 1875 roku w kociele w Ostro¿anach.
W 1964 restaurowa³ równie¿ XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z
Dzieci¹tkiem, znajduj¹cy siê w o³tarzu g³ównym w kociele parafialnym p.w. Przemienienia Pañskiego w Mielniku. W 1970  manierystyczny obraz Zwiastowanie z pocz¹tku XVII wieku, znajduj¹cy siê w
lewej nawie katedry p.w. Trójcy w. w Drohiczynie. Na Pomorzu restaurowa³ m. in. o³tarz w Katedrze w Pelplinie, obraz Matki Boskiej
Swarzewskiej. Wolne chwile powiêca³ na malowanie obrazów, zw³aszcza bêd¹c na emeryturze. Namalowa³ m. in. obraz Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, który znajduje siê bocznym o³tarzu w kociele Gwiazdy Morza w Sopocie. Dla swojej parafii namalowa³ obraz Jezusa Mi³osierdzia (Jezu, ufam tobie), który obecnie znajduje siê w zbiorach rodzinnych.
lady i obrazy
Poszukuj¹c przed laty prac Piotra Sierhijewicza w zbiorach prywatnych, zadzwoni³am te¿ do Pani Marii ¯yngiel-Szymañskiej, z pytaniem, czy takowych nie ma, bo Piotr ¯yngiel studiowa³ z nim na Wydziale Sztuk Piêknych. Prac Sierhijewicza nie posiada³a, ale dowiedzia³am siê, ¿e obaj artyci utrzymywali kontakt tak¿e po wojnie. Jak przyje¿d¿a³ do Gdañska Piotr Sierhijewicz z Wilna, odwiedza³ mego ojca.
Pamiêtam, jak zjawia³ siê z butelk¹ samogonu, zamkniêt¹ korkiem z
gazety  wspomina Maria ¯yngiel-Szymañska.  Zamykali siê potem
razem w pokoju i d³ugo rozmawiali.
Mo¿e wspominali dawne czasy. ¯yngiel by³ o dwa lata starszy od
Sierhijewicza. Obaj s¹ na zdjêciu pracowników i studentów WSP USB
z 1921. Wówczas Sierhijewicz wst¹pi³ na studia jako ¿o³nierz wojska
polskiego z zadeklarowan¹ polsk¹ narodowoci¹. Dopiero w kontakcie
ze studentami Bia³orusinami dojrza³ do bia³oruskiej wiadomoci narodowej, o czym pisa³ w swej autobiografii.
Pani Maria ¯yngiel-Szymañska obejrza³a wystawê prac Piotra Sierhijewicza, która odbywa³a siê w 2003 w Dworze Artusa w Gdañsku.
Skomentowa³a j¹ w sposób lapidarny: Mój ojciec by³ tak¿e by³ uczniem
Ferdynanda Ruszczyca. Proszê przyjechaæ i zobaczyæ. Faktycznie, w
zbiorach rodzinnych pozosta³ przedwojenny dorobek twórczy ¯yngiela, czêæ w Gdañsku u jego córki Marii i czêæ w Toruniu  u syna
Witolda. Imponuj¹ ma³oformatowe pejza¿e, z widocznym na ka¿dym z
nich wp³ywie jego nauczyciela, Ruszczyca, który w Dzienniku (War37
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szawa 1996) kilkakrotnie wspomina swego ucznia: Robiê korektê ¯yngielowi (8 listopada 1922); przy korekcie. (...) ¯yngiel przekonuje siê
nie od razu, ale za to wiem, ¿e co mówiê, zapada mu najg³êbiej (24
kwietnia 1923).
Po latach, ju¿ w Lublinie, Piotr ¯yngiel napisa³ w tygodniku Zdrój
(nr 2, 15 stycznia 1946, s. 5) artyku³ Ferdynand Ruszczyc, w którym
wspomina³ swego nauczyciela: My, Wilnianie, znalimy wszyscy jego
wytworn¹ sylwetkê, piêkn¹ uduchowion¹ twarz i nieprzeparty urok obejcia. A jednoczenie by³ tak prosty, ¿e potrafi³ porozumieæ siê z ciemnym bia³oruskim ch³opem, ba, zostaæ jego przyjacielem. F. Ruszczyc
by³ demokrat¹ w ca³ym tego s³owa znaczeniu. Wszêdzie, niezale¿nie od
pochodzenia, zamo¿noci, og³ady towarzyskiej, narodowoci i wykszta³cenia, potrafi³ ten wielki cz³owiek znaleæ i oceniæ cz³owieka. (...) Wykaza³ siê jako prawdziwy przyjaciel m³odzie¿y. Z gromadk¹ swoich
uczniów potrafi³ o 5-ej rano wyjæ na pejza¿. Nie mówi³ wtedy o k³adzeniu farby, ale pokazywa³ istotê ¿ycia, kaza³ widzieæ piêkno tam,
gdziemy przechodzili nieraz obojêtnie bez zrozumienia.  Przecie¿ ta
ciana p³acze  mówi³ o murze d³ugiej bezbarwnej kamienicy. I rzeczywicie, zobaczy³em ³zy starego opuszczonego domostwa. Trzeba by³o
oddaæ ten p³acz osamotnienia.  Która godzina?  pyta³ kiedy indziej,
robi¹c korektê, gdy student skwapliwie siêgn¹³ po zegarek. Umiechn¹³
siê:  Nie teraz  ale na obrazie. Malowalimy kiedy wnêtrze:  Widzi
pan to krzes³o (krzes³o by³o wygiête od d³ugoletniego u¿ytku), tu siedzia³ kto, wyszed³, ale zosta³  malarstwo to nie harmonia barw i
kszta³tów  to co wiêcej  oddanie istoty bytu.
Na ogó³ korekta jego
przybiera³a zazwyczaj
formê lakonicznych paradoksów, które trzeba
by³o rozumieæ dusz¹, a
nie czystym intelektem.
Brakowa³o w jego wyk³adach gotowej recepty, brakowa³o konkretów
i dlatego garstka jego
uczniów mala³a. Jedni
poszli tam, gdzie mo¿na
by³o nauczyæ siê techniki malowania, innych Namalowaæ ciep³o i emocjonalnie nieg
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burza ¿yciowa oderwa³a w ogóle od sztuki. Dla mnie, który by³em jego
uczniem i obcowa³em z nim czêsto, Ruszczyc jest ¿ywym przyk³adem
tego, jak do skarbnicy ogólnoludzkiej dochodzi siê przez uchwycenie
piêkna rodzinnego krajobrazu.
Obrazy Piotra ¯yngiela, wystawiane na wystawach s³uchaczy Wydzia³u Sztuk Piêknych, zwraca³y uwagê recenzentów i nale¿a³y do najlepszych. W 1922 Rada WSP za prace wystawione na wystawie sprawozdawczej przyzna³a mu nagrodê (10 tysiêcy marek) za postêpy w
dziedzinie malarstwa (pejza¿). Recenzuj¹c obrazy na wystawie sprawozdawczej WSP w 1925, Jerzy Gie³czyñski na ³amach Kuriera Wileñskiego (3 lipca 1925, s. 3  Wystawa prac studentów Wydzia³u Sztuk
Piêknych U.S.B.) o pejza¿ach artysty pisa³, ¿e s¹ ciekawe w ujêciu i
barwie. Podrela³, ¿e autor stara siê akcentowaæ pierwiastki malarskie
abstrahuj¹c przedmiotowoæ w obrazie; widaæ w nim mia³e kroczenie
po drodze obranej i przemylanej.
31 padziernika 1926 otwarto kolejn¹ wystawê studenck¹ w Wileñskim Domu Sztuki przy ul. Mickiewicza 23. Feliks Lubierzyñski, recenzuj¹c wystawê w Dzienniku Wileñskim specjalnie wyró¿ni³ portrety i kompozycje figuralne Piotra Sierhijewicza, pejza¿e Jerzego liwki,
wnêtrza Czes³awa Znamierowskiego, krajobrazy Bronis³awy Umiastowskiej i Piotra ¯yngiela, szkice wêglem Józefa Horyda, motywy górskie
Zbigniewa Kaliszczaka. 27 czerwca 1928 otwarto kolejn¹ wystawê w
murach bernardyñskich. Tym razem w recenzjach wyró¿niono martw¹
naturê ¯yngiela oraz Pikielówny, Wenderfówny i Skwarczewskiej.
W czasach studenckich, w 1925, wykonywa³ on (wspólnie z Bogus³awem wiecimskim) projekty umeblowania czytelni profesorskiej
i czytelni czasopism Biblioteki Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie.
Nie zosta³y one zrealizowane z powodu braku funduszy. W tym samym roku uda³o siê natomiast zrealizowaæ wspólny z Bogus³awem
wiecimskim projekt dekoracji wnêtrz (umeblowanie) Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Wilnie.
W latach 1937-1939 ¯yngiel by³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Malarzy (WTNAM) i Towarzystwa Szerzenia Kultury Sztuk Plastycznych w Wilnie. Uczestniczy³ w wystawach WTNAM. W jednej z recenzji wystawy zbiorowej zespo³u artystów wileñskich, która mia³a miejsce od 21 maja do 25 czerwca 1939
roku w salonach wystawowych Towarzystwa Szerzenia Kultury Sztuk
Plastycznych, przy ul. Orzeszkowej 11 w Wilnie zwrócono uwagê na
prace Piotra ¯yngiela:
P. ¯yngiel pozostaje pod urokiem sztuki F. Ruszczyca. Bardzo malar39
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ski w swych poszukiwaniach, wra¿liwy  piêknie uczuciowy talent jest w
drodze szukania. Pracowity (wystawi³ du¿o) w tych rokuj¹cych dobrze
chwytanych na p³ótno nastrojów kolorystycznych, a wznosi siê zw³aszcza
w nr 87  (doskonale skomponowanym z ram¹!) i w nr 92, który nazwa³bym w rozwoju artysty wielkim skokiem naprzód.
Feliks Lubierzyñski, opisuj¹c wystawê, zwraca³ uwagê na prace
artysty: W drugiej od wejcia sali widzimy wiêksz¹ kolekcjê ma³ych
rozmiarami, lecz z du¿¹ kultur¹ artystyczn¹ malowanych krajobrazów
Piotra ¯yngiela. W ka¿dym z nich wyczuwa siê inny nastrój, inny ton
zasadniczy ¿ycia przyrody. Trzeba siê dobrze w nie wpatrzyæ, aby nale¿ycie oceniæ ich walory malarskie.
Po w³¹czeniu Wilna do ZSRR, we wrzeniu 1939, zorganizowano
wystawê artystów wileñskich, tzw. Salon Jesienny. Józef Maliñski,
opisuj¹c j¹, wspomina te¿ o malarzu: Z dawnej grupy Niezale¿nych
oraz niestowarzyszonych wyró¿niæ trzeba przede wszystkim bardzo szczery
i dobrze namalowany pejza¿ Piotra ¯yngla Na przedwioniu (Przedwionie w Salonie jesiennym, Z wystawy artystów wileñskich, Prawda Wileñska, 37/1939). Tak¿e w 1940 uczestniczy³ w Wystawie Plastyków Wileñskich w Wilnie. Od 1 stycznia 1941 nale¿a³ do Zwi¹zku
Radzieckich Plastyków Litewskiej SRR.
Po wojnie by³ cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków
(ZPAP). Mieszkaj¹c w Gdañsku, bra³ udzia³ w licznych wystawach
okrêgowych, ogólnopolskich i okolicznociowych ZPAP. Czêsto otrzymywa³ nagrody oraz dokonywano zakupów jego prac, np. w styczniu
1951 Ministerstwo Kultury i Sztuki zakupi³o za 1300 z³ jego obraz Stocznia rybacka w Hellerowie, prezentowany na V Dorocznej Wystawie
Okrêgu Gdañskiego. Cykl 6 obrazów Majdanek zakupi³o Muzeum na
Majdanku. Jego prace kupowa³y tak¿e w³adze wojewódzkie, ró¿ne instytucje i osoby prywatne.
W listopadzie 1951 wyró¿niono jego dwa olejne pejza¿e na wystawie plastyki, zorganizowanej w ramach miesi¹ca pog³êbiania przyjani
polsko-radzieckiej. ¯yngiel by³ przewodnicz¹cym Ko³a Towarzystwa
Przyjani Polsko-Radzieckiej w PKZ. W 1956 zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, w 1962  honorow¹ odznak¹ za zas³ugi dla miasta Gdañska. W 1971 otrzyma³ odznakê XX-lecia PKZ. Wtedy te¿, w
dniach 3-10 stycznia, w Sieni Gdañskiej odby³a siê pierwsza jego indywidualna wystawa. Miros³aw Komendecki na ³amach prasy zwróci³
uwagê na tê niecodziennie zdarzaj¹c¹ siê wystawê:
Ekspozycja ta zosta³a zorganizowana z okazji podwójnego jubileuszu  20-lecia Gdañskiego Oddzia³u PKZ oraz 50-lecia pracy twórczej
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 Piotra ¯yngiela by³ego
d³ugoletniego pracownika,
zas³u¿onego dla odbudowy
Gdañska przedsiêbiorstwa.
Artysta niejako na marginesie swej pracy konserwatorskiej uprawia malarstwo
sztalugowe, a cilej bior¹c,
jeden jego rodzaj  pejza¿.
Ze wzglêdu na niewielkie
wymiary tych prac, w
szczup³ej salce Sieni Gdañskiej uda³o siê pomieciæ Piotr ¯yngiel lubi³ przyrodê i pejza¿e
stosunkowo du¿¹ ich liczbê. Piotr ¯yngiel, debiutuj¹c w latach dwudziestych, konsekwentnie przez ca³e pó³wiecze swej twórczoci kontynuuje styl ówczenie w naszym malarstwie panuj¹cy, wywodz¹cy
siê za z lat wczeniejszych  z okresu postimpresjonizmu i M³odej
Polski. Stara siê w swych ma³ych obrazkach olejnych utrwaliæ kolorystyczne piêkno o romantyzm typowo polskiego, zanikaj¹cego ju¿ dzi
pejza¿u wsi, krytej strzech¹, mglistych ³¹k, lasów, z¿êtych pól.
Poza tê wzmiank¹ prasow¹ po wystawie nie pozosta³o ladu. Nie
wydano ¿adnego katalogu, ani informatora o artycie. 10 lat póniej, 11
listopada 1981 roku, z okazji 30-lecia PKZ Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki (GTPS) i Gdañski Oddzia³ PP Pracownie Konserwacji
Zabytków zorganizowa³y w Galerii GTPS przy ul. Chlebnickiej w Gdañsku wystawê malarstwa Piotra ¯yngiela. Przedstawiono na niej 38 prac,
w tym 28 z okresu przedwojennego. Wród nich by³y: Franciszek (1925)
 portret przyjaciela z Dokszyc, oraz pejza¿e: Ob³oki (1922), Zima
(1930), Przedwionie (1931, 1933), ¯niwa (1930), Pejza¿ jesienny
(1932). Z okresu powojennego wyeksponowano g³ównie kwiaty (ostatnie z 1979). Przy okazji tej wystawy wydano dwustronicowy informator z krótk¹ biografi¹ artysty i spisem wystawionych prac. W 1978
otrzyma³ Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Maria ¯yngiel-Szymañska wspomina ca³e rodowisko artystów, konserwatorów i architektów, zwi¹zanych z jej ojcem. Bywa³ u nich architekt Otton Krasnopolski. I Piotr ¯yngiel równie¿ go odwiedza³ w Oliwie. Mielimy z bratem ciekawe dzieciñstwo i m³odoæ  wspomina
Maria ¯yngiel-Szymañska. Jak by³y jakie wystawy w Warszawie, np.
wystawa prac Ferdynanda Ruszczyca w 1964, to rodzina ¯yngielów
wyje¿d¿a³a na wernisa¿ i przez tydzieñ zwiedza³a muzea i przebywa³a
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w towarzystwie artystów. Dzieci wówczas zwalniano ze szko³y, aby
te¿ mog³y uczestniczyæ w ¿yciu artystycznym. Wymienia³ siê obrazami z Jadwig¹ Lesieck¹. Korespondowa³ i goci³ na Wybrze¿u prof.
Rudolfa Koz³owskiego, wybitnego konserwatora Zamku Wawelskiego. Przyjani³ siê z Janem i Wand¹ (z Dukalskich) Nagrabieckimi z
Warszawy, znajomymi jeszcze z czasów wileñskich. Wanda Nagrabiecka, pianistka, malarka i poetka, by³a jego uczennic¹ w czasie wojny. W biogramie, opublikowanym w zbiorku jej wierszy Czai siê w nas
ziemia (Warszawa 1995, s. 45), mo¿na przeczytaæ: Prywatnie za studiowa³a malarstwo i rysunek u prof. Piotra ¯yngla  ucznia Ferdynanda Ruszczyca.
Piotr ¯yngiel zmar³ 27 stycznia 1983 roku, o czym informowa³a
rodzina w lokalnej prasie. G³os Wybrze¿a zamieci³ informacje PKZ:
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 27 stycznia 1983 roku
zmar³ artysta malarz Piotr ¯yngiel, emerytowany wieloletni zas³u¿ony
pracownik Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Pracownie Konserwacji
Zabytków w Gdañsku. Odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i innymi
odznaczeniami. Rodzinie zmar³ego sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia. Uroczystoci pogrzebowe odbêd¹ siê 31 stycznia 1983 roku o
godz. 12.30 na cmentarzu £ostowickim w Gdañsku. Dyrekcja, organizacje spo³eczno-polityczne, kole¿anki i koledzy.
mieræ Piotra ¯yngiela lakonicznie odnotowano te¿ w rubryce Odeszli w pamiêæ w Roczniku Gdañskim (8/1985).
Wród listów kondolencyjnych, nades³anych przez przyjació³ do
rodziny, szczególn¹ uwagê zwracaj¹ s³owa Wandy i Jana Nagrabieckich z Warszawy z 30 stycznia 1983:
Modlitw¹ pieszymy dzisiaj towarzyszyæ Piotrowi. Zawsze by³ cichy, a jak¿e utalentowany, skupiony, wszechogarniaj¹cy z³o¿one aspekty
ludzkiego istnienia, prosty, a jak¿e skomplikowany w swojej wysublimowanej, subtelnej w odcieniach wra¿liwoci. Jego ¿yczliwoæ, mi³oæ cz³owieka i wiata, stawia Go w rzêdzie prawdziwie ¿arliwych
humanistów. Podobnie jak p. Wanda, tak i On potrafi³ uczyniæ ze swego ¿ycia i twórczoci malarskiej prawdziw¹ poezjê.
W 1989 Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie zorganizowa³o
wystawê zbiorow¹ Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, bêd¹ce
rekonstrukcj¹ szko³y wileñskiej. Na wystawie znalaz³o siê te¿ szeæ prac
¯yngiela ze zbiorów jego córki Marii i syna Witolda: Wilenka (1928),
Ob³oki (1929), Jesienny dzieñ (1932), Tama II (1932), Przedwionie
(1933), Antokol (1938). W 1996 z okazji 200-lecia Katedry Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego i 50-lecia Wydzia³u Sztuk Piêknych Uni42
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wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu urz¹dzono polsko-litewsk¹ wystawê Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje
 w Toruniu i w Wilnie.
Zaprezentowano na niej
obraz olejny artysty Antokol. Obu wystawom towarzyszy³y wydane katalogi,
w których umieszczono
biogramy artystów i wy-

kaz prac, pokazywanych na wystawie.
Poeta Jan Nagrabiecki, urodzony w 1920 w Bia³ymstoku, w tomie
poezji Dotyk wiat³a (Warszawa 2004) powiêci³ jeden z wierszy 
Olimpijski znicz pamiêci Piotra ¯yngiela  malarza pejza¿ysty:
Trucht ch³opców z p³omykiem przez zagony
miasta, osiedla prosto na stadiony 
tam Bóg patrzy z góry na stadion
i s³ucha co mówi sprawozdawca przez radio
ju¿ wychodz¹ na prost¹
zaraz zaraz meta
stadion krêci siê karuzeli palet¹
tyle pochy³ych sylwetek i ani jednej twarzy
pe³no tu farb z tuby kolorowych zdarzeñ.
Jest to nawi¹zanie do obrazu, który poeta widzia³ w wileñskim domu
Wandy i Piotra ¯yngielów w czasie okupacji. Piotr mia³ zwyczaj wieszania obrazów na cianach mieszkania, tym samym czyni¹c z niego
swoist¹ galeriê. By³ to niezwyk³y cz³owiek, który wartoci duchowe ceni³
ponad wszystko  wspomina Jan Nagrabiecki.

Helena G³ogowska
1-4 stycznia 2008
PS. Dziêkujê Pani Marii ¯yngiel-Szymañskiej za udostêpnienie zbiorów rodzinnych, dotycz¹cych Piotra ¯yngiela.
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Narêbski Stefan, ur. 5 lutego 1892 w Groznym na Kaukazie, zm. 16
listopada 1966 w Warszawie, pochowany Toruniu; architekt, malarz, konserwator. Po mierci ojca wróci³ z matk¹ do Wilna. W 1911 ukoñczy³ tu
szko³ê realn¹. Nale¿a³ do Organizacji Modzie¿y Narodowej PET. W 19111916 studiowa³ architekturê w Instytucie In¿ynierii Cywilnej w Petersburgu, studiów nie ukoñczy³ ze wzglêdów finansowych. Dzia³a³ tam w Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej ZET, by³ wspó³organizatorem tajnej Szko³y Wojskowej,
zwi¹zanej z POW. W 1919 rozpocz¹³ pracê w Warszawie, równoczenie
studiowa³ na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom
uzyska³ w 1922 i obj¹³ stanowisko architekta miejskiego we W³oc³awku,
dzia³aj¹c w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym i wspó³redaguj¹c miesiêcznik ¯ycie W³oc³awka i okolicy. Wed³ug jego projektu wzniesiono
Muzeum Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku. W 1928 mianowany architektem miejskim w Wilnie. Kilka lat póniej otrzyma³ propozycjê prowadzenia
wyk³adów z konserwacji zabytków na Wydziale Sztuk Piêknych USB, a
nastêpnie projektowania wnêtrz. W 1937 zosta³ profesorem nadzwyczajnym USB. By³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków.
Jego projektu s¹ trumny, kryj¹ce szcz¹tki królewskie w krypcie katedralnej, wnêtrze kaplicy i pomnik bpa W³adys³awa Bandurskiego (wykonany
przez S. Horno-Pop³awskiego) w katedrze; sala Senatu Uniwersytetu; odnowienie krypty Lwa Sapiehy w kociele w. Micha³a. W Wilnie zaprojektowa³ kilka budynków, m.in. przebudowa³ czynszow¹ kamienicê przy Placu Katedralnym na Pa³ac Arcybiskupi; dokona³ odbudowy Ratusza i konserwacji ruin Zamku Giedymina. Po zamkniêciu uniwersytetu pracowa³ w
Promprojekcie, a nastêpnie wraz z W. Kieszkowskim i O. Klass¹ prowadzi³ antykwariat, w którym odbywa³o siê tajne nauczanie. W 1943 wiêziony jako zak³adnik w Prawieniszkach pod Kownem. W 1945 osiedli³ siê w
Toruniu, gdzie by³ jednym z organizatorów Wydzia³u Sztuk Piêknych UMK.
Kilkakrotnie pe³ni³ obowi¹zki dziekana wydzia³u.
W. Narêbski, Profesor Stefan Narêbski  projektant i odnowiciel zabytków Wilna. Nasza Gazeta, Wilno, 1996, 25-31.10., s. 7; A. Kobyliñski, Barbara Narêbska-Dêbska. Znad Wilii 1997. 04.1-15, s. 5.

Narkiewicz Dominik, ur. 1836, zm.? W Wilnie od 1866, do 1871 w
zak³adzie J. Brzozowskiego, gdzie prawdopodobnie rozpocz¹³ naukê
fotografii. Od 1875 w Wysznim Wo³czku w guberni twerskiej, prowadzi³ zak³ad fot. Po odbyciu s³u¿by wojskowej powróci³ w 1890 do
Wilna, mia³ zak³ad fotograficzny w domu Rudomiñskiego na Antokolu.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 27.
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Nasza Forma  Wydawnictwo Cechu w. £ukasza Stowarzyszenia
M³odzie¿y Akademickiej Wydzia³u Sztuk Piêknych USB. Jedyny zeszyt w
nak³adzie 1000 egzemplarzy ukaza³ siê w 1930 roku. Redaktorem pisma
by³ Zygmunt Kowalski. Kierownictwo artystyczne: Zygmunt Kowalski,
Roman Ryszczewski. Komitet redakcyjny sk³ada³ siê z Zygmunta Kowalskiego, Romana Ryszczewskiego i Adolfa Pop³awskiego. W zeszycie znalaz³y siê artyku³y, powiêcone technikom malarstwa ciennego, rzebie,
tkactwu, teatrowi, stosunkom miêdzy sztukami plastycznymi a muzyk¹.
Zamieszczono tekst 8 Szopki Akademickiej, autorstwa Teodora Bujnickiego oraz kronikê Cechu w. £ukasza. W pimie znalaz³y siê te¿ reprodukcje
malarstwa, grafiki, plakatów oraz lalek 8 szopki. Autorami artyku³ów byli
m. in. Tadeusz Godziszewski, Stefan Srebrny, Tadeusz £opalewski.
Oprac. Teresa Dalecka.

Nebelska-Romanowiczowa Aldona, ¿y³a w XX w. Studiowa³a
malarstwo na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; od 1936 by³a
skarbnikiem Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37.

Neupert Karl, ur. w padzierniku 1803 w Schleswigu, zm. w styczniu 1857 tam¿e; fotograf, aktor, piewak, dagerotypista. Pochodzi³ z
miasta Schleswig w Niemczech; od 1851 do 1856 mia³ w Wilnie pierwszy sta³y zak³ad dagerotypowy, a w sezonie letnim filiê w Druskienikach. Fotografowa³ tak¿e w Petersburgu. W 1856 powróci³ do Schleswigu. Sygnowane przez niego dagerotypy s¹ w zbiorach Muzeum
Narodowego Litwy, tak¿e w zbiorach polskich i niemieckich.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 28.

Niekrasz Stanis³aw, ¿y³ w XX wieku, pochodzi³ prawdopodobnie z
Kowna; malarz. W 1932 miezka³ w Wilnie, gdzie uczestniczy³ jako cz³onek nadzwyczajny w wystawie Towarzystwa Niezale¿nych Artystów
Sztuk Piêknych, eksponuj¹c 3 akwarele: Prymule, Ostatnie snopy, Polna dró¿ka oraz Zagroda litewska.
H. Bartnicka-Górska, S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 58.

Niesio³owski Tymon, syn Norberta i Celiny z Dzikowskich, ur. 2
padziernika 1882 we Lwowie, zm. 12 czerwca 1965 w Toruniu; grafik,
rzebiarz, pedagog. Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoæ spêdzi³ w domu
rodzinnym we Lwowie; uczy³ siê w gimnazjum, sk¹d po 5 latach nauki
usuniêto go za udzia³ w demonstracji pierwszomajowej. W 1898 i 1899
uczêszca³ na oddzia³ malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemys³owej.
W 1900-1903 studiowa³ w ASP w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, Teodora Axentowicza i Stanis³awa Wyspiañskiego; w 1905-1926 z
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przerwami mieszka³ w Zakopanem, by³ cz³onkiem Sztuka Podhalañska; cz³onek grup Piêciu i Formici; kolekcjonowa³ góralskie malarstwo na szkle. W 1907-1912 podró¿owa³ po Europie, m.in. przebywa³
w Monachium i Pary¿u. W czasie pierwszej wojny wiatowej pozosta³ w
Zakopanem; mia³ wówczas pracowniê w willi Z³otog³ów przy bulwarach S³owackiego 2. W 1926 przeniós³ siê do Wilna, gdzie zamieszka³ przy
ul. Wiosennej 6. W 1926-1932 by³ tam dyrektorem nowo powsta³ej Szko³y Rzemios³ Artystycznych, a w 1928 przeniós³ siê na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB, pocz¹tkowo jako adiunkt, od 1937  doc. katedry malarstwa
monumentalnego; prowadzi³ zajêcia z projektowania tkanin, gobelinów i
plakatów. W 1930 pracowa³ przy restauracji obrazów w kociele w. Teresy w Wilnie. By³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. W 1928-1939 prowadzi³ pracowniê gobelinów i kilimów; bra³ udzia³
w wielu wystawach. W okresie wileñskim malowa³ g³ównie spokojne,
klasycyzuj¹ce akty kobiet i studia portretowe dzieci: Ch³opiec w spiczastej
czapce 1930-1939; Na brzegu morza 1927; Pó³akt 1929; Kompozycja 1932;
malowa³ tak¿e sceny z cyrku: Koncert w cyrku 1927; Koncert 1933; ponadto: Kawiarnia 1935; Wilno 1936; Kwiaty 1925; Wilno. Ulica wiosn¹
1929; Po k¹pieli 1933; w 1940 obj¹³ funkcjê prezesa Zwi¹zku Plastyków
Wileñskich, zosta³ profesorem Akademiii Sztuki LSRR; uczestniczy³ w
Wystawie Plastyków Wileñskich w 1940. Podczas okupacji niemieckiej
rysowa³ pocztówki i malowa³ portrety na zamówienie, w 1944 zosta³o
zniszczone jego wileñskie mieszkanie z wiêkszoci¹ prac.W 1945 w ramach tzw. repatriacji wyjecha³ z Wilna do Torunia, gdzie do 1960 pracowa³ w UMK jako profesor malarstwa sztalugowego; wszed³ w sk³ad Grupy
Toruñskiej. W tym okresie stworzy³ m.in. Portret Henryka Kuny 1945;
Don Kichote i Sancho Pansa 1953; Arlekin 1958. Ponadto jest autorem
pomnika nadgrobnego A. Dzikowskiej na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie, rzeb: Popiersie kobiety, Portret córki. W 1963 napisa³ wspomnienia.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 208; J. Malinowski, Kultura
artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 29; S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998,
s. 66-71; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ
1994; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 250.

Niewiarowicz W³adys³aw (pseud. Tysiewicz Jan), ur. w 1814 w Marcybiliszcze na Litwie, zm. 1891 w Montmorency k. Pary¿a; miniaturzysta, ilustrator. Naukê malarstwa rozpocz¹³ ok. 1830 na Uniwersytecie Wileñskim u Jana
Rustema. Bra³ udzia³ w Powstaniu Listopadowym, po którego upadku musia³
opuciæ Litwê  pod przybranym nazwiskiem Jana Tysiewicza wyjecha³ do
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Galicji (do Lwowa?), a stamt¹d za granicê. Studiowa³ w Wiedniu u Friedricha
Amerlinga, przebywa³ w Rzymie, a na sta³e zamieszka³ w Pary¿u. Tu zyska³
pewne powodzenie nie tylko wród kolonii polskiej, ale zosta³ tak¿e dostrze¿ony przez oficjaln¹ krytykê francusk¹. W 1849 rz¹d francuski zakupi³ jego
obraz w. Piotr, wystawiony na paryskim Salonie. Artysta nie zerwa³ kontaktów z krajem  odwiedzi³ Litwê i kilkakrotnie przyje¿d¿a³ do Lwowa,
gdzie w 1842 pokaza³ Pokutuj¹c¹ Magdalenê (wg Maesa), w 1854/1855
urz¹dzi³ wystawê obrazów, na której wystawi³ tak¿e kilka swoich p³ócien.
We Lwowie spêdzi³ lata 1871-1885, a swój maj¹tek, obrazy, zbiory artystyczne i ksiêgozbiór zapisa³ lwowskiemu Zak³adowi Narodowemu im. Ossoliñskich. Malowa³ olejno i akwarel¹, przede wszystkim portrety i miniatury
portretowe, utrzymane w duchu wiedeñskiego biedermeieru. Portretowa³
m.in. skrzypka Karola Lipiñskiego (1839) i kilkakrotnie Adama Mickiewicza,
z którym by³ zaprzyjaniony. Tworzy³ te¿ wiêksze kompozycje religijne i
obrazy rodzajowe. Malowa³ wiele kopii wg obrazów Rafaela, Paula Delarochea, Horacea Verneta. Dzie³em jego ¿ycia jako rysownika i ilustratora by³o
przygotowanie wydanego w³asnym nak³adem w 1851 Konrada Wallenroda
i Gra¿yny. By³a to jedna z najpiêkniejszych ksi¹¿ek tego okresu, ilustrowana
setk¹ drzeworytów, wykonanych w wiêkszoci wg rysunków artysty. Romantyczne w charakterze ilustracje opracowywa³ Niewiarowicz na podstawie ró¿norodnego materia³u historycznego i starych rycin, a w niektórych
egzemplarzach w³asnorêcznie je podmalowywa³. Ilustracje te powtórzono
w 1863 w petersburskim wydaniu poematów Mickiewicza.

A. Hajdecki, Z galerii zapomnianych malarzy polskich. Przegl¹d Powszechny 1914; E. Aleksandravièius, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s.
210; A. T., Kszta³cenie w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 43. Lietuvos
dailës istorija. Vilnius 2002, s. 250.

Ni¿enkowski Joannes, ¿y³ w XVIII w. Czynny w Wilnie, notowany
jako sculptor et civis vil (nensis). Byæ mo¿e identyczny z Janem Nieziemkowskim, który w 1751-1752 wspólnie z Janem Tobiaszem Dydreysztem
prowadzi³ roboty budowlane przy kociele w. Rafa³a w Wilnie.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 98.

Nowicki C. H., ¿y³ w XIX w.; grafik. Czynny w Wilnie na pocz¹tku
XIX w. Do 1825 zakonnik w wileñskim Klasztorze Trynitarzy na Antokolu. Przebywa³ tak¿e w klasztorze w Teofilpolu k. Starokonstantynowa w guberni wo³yñskiej. Wykona³ miedzioryty: Mater Dolorosa, Dzieci¹tko Jezus i monogram IKS, Matka Boska i monogram MARYA, Nieznany wiêty, G³owa w aureoli.
M.B. S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s.176.

Nowicki Edward, syn Juliana i Petroneli z Z³otogórskich, ur. 15 listopa47
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da 1911 w Jekaterynos³awiu (ob. Dniepropietrowsk, Ukraina), zm. w listopadzie 1998 w £odzi. W 1922 z rodzicami przyjecha³ do Polski, do
gimnazjum uczêszcza³ w Bia³ymstoku, Baranowiczach i Sto³pcach. W 1931
wst¹pi³ na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB w Wilnie, dok¹d te¿ przenios³a siê
ca³a rodzina Nowickich. Specjalizowa³ siê w rzebie pod kier. Boles³awa
Ba³zukiewicza, Henryka Kuny; malarstwo studiowa³ w pracowniach Ferdynanda Ruszczyca i Ludomira lendziñskiego. W 1931-1933 by³ cz³onkiem Cechu w. £ukasza i Stowarzyszenia Studentów Wydzia³u Sztuk
Piêknych USB, od 1937  prezesem tego Stowarzyszenia; wspó³twórca
szopek akademickich. Od 1932  stypendysta Funduszu Kultury Narodowej, w 1935-1939  Stypendium im. F. Ruszczyca. W 1936 otrzyma³
nieoficjalny dyplom z rzeby; od 1937 do grudnia 1939  asystent prof.
Henryka Kuny w Katedrze Rzeby WSP USB. W 1937 otrzyma³ I nagrodê
w konkursie na projekt pomnika Kacpra Bekiesza w Wilnie; w 1938  I
nagrodê na rzebê sportow¹ w Warszawie; w 1939  nagrodê Wojewody
Wileñskiego za 2-metrowy akt W k¹pieli. W grudniu 1939 obroni³ dyplom
artysty rzebiarza oraz dyplom pedagoga. W 1939-1940 by³ cz³onkiem Zwi¹zku Zawodowego Plastyków w Wilnie. W 1940-1941 pracowa³ w dziale
projektów fabryki przemys³u artystycznego w Wilnie; wst¹pi³ do Zwi¹zku
Artystów Plastyków Radzieckich w ZSRR. W 1940-1943 pracowa³ w charakterze konsultanta artystycznego i rzebiarza miejskiego w Biurze Urbanistycznym Zarz¹du Miejskiego m. Wilna; w 1943-1945 by³ zastêpc¹ kierownika Grupy Planowania Miasta Komprojekt. W mieszkaniu jego rodziców
przy ul. Zarzecznej 11 m. 8 znajdowa³ siê punkt kontaktowy AK; wspólnie z
rodzicami przechowywa³ ¯ydówkê, Zofiê wirsk¹. 1 listopada 1946 z rodzicami wyjecha³ do £odzi, gdzie zamieszka³ na sta³e. Pracowa³ na ró¿nych stanowiskach, zajmowa³ siê rzebiarstwem, m.in. wykona³ maskê
pomiertn¹ W³adys³awa Strzemiñskiego, rzebê Dziewczyna z br¹zu; uczestniczy³ w konkursach rzebiarskich, w 1965 otrzyma³ III nagrodê za obraz
sztalugowy, rzebê i p³askorzebê. Wykona³ Pomnik nagrobny Magdy
Sobczak, rzebê Ch³opiec z ¿aglówk¹, herby miast polskich, umieszczone
na fasadzie Bursy Szkolnej przy ul. D³ugiej w Warszawie.
M. Sobczyk, maszynopis (fragment pracy doktorskiej).£ód.; J. Malinowski,
Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 19191945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s. 38.

Nowiñski Boles³aw Zbigniew Kazimierz, syn Kajetana, ur. 1829 lub
1832, zm. 14 maja 1867; aktor, fotograf. Do Wilna przyby³ w 1857 i
wystêpowa³ na scenach w ró¿nych miastach Litwy. Ok. 1862 kupi³
zak³ad fotograficzny w domu Sulistrowskich przy Skopówce. Za udzia³
w powstaniu 1863 zosta³ wysiedlony do Warszawy.
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D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 28.

Noworytto Józef, ur. w 1869 w Krakowie, zm. w 1944 w Wilnie.
Kszta³ci³ siê w Krakowie, do Wilna przyby³ ok. 1905, pracowa³ przy
budowie pomnika Katarzyny II na Placu Katedralnym, w szkole felczerskiej przy kociele w. Jakuba i Filipa na £ukiszkach. Twórca br¹zowego epitafium ks. Franciszka Zawadzkiego, ostatniego na Litwie
zakonnika zgromadzenia kanoników regularnych laterañskich, wykonanego z br¹zu i umieszczonego na elewacji kocio³a w. Piotra i Paw³a. Wykona³ stacje Mêki Pañskiej w kociele w. Teresy, pos¹g w.
Jana Kantego w Seminarium Duchownym w Wilnie i wiele rzeb w
drewnie i marmurze do wnêtrz kocielnych oraz drobnych dzie³. W
1906  figurê Chrystusa Ukrzy¿owany do kocio³a w Kozakowszczynie w d. powiecie wiêciañskim. W Wilnie by³ ma³o znany spo³eczeñstwu. Pochowany na cmentarzu na Rossie.
E. Ma³achowicz, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Wroc³aw 1993, s. 322; Kultûros
paminklø enciklopedija.Rytø Lietuva I. Vilnius 1996, s. 132; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 253.

Obolewicz Jan, wystêpuje jako snycerz w aktach wileñskich w
1747, 1751 oraz w 1753.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 199.

Obolewicz Marcello, brat Jana, w aktach snycerz w 1747 i 1751.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 199.

Obst Fryderyk Józef, ur. 26 stycznia 1716 w Czechach, zm. 2
padziernika 1778 w Wilnie. Do zakonu wst¹pi³ w Warszawie w 1739,
nowicjat odby³ w Wilnie w 1739-1741 przy kociele w. Ignacego.
Pracowa³ jako malarz w 1741-1748 w kociele w. Kazimierza w Wilnie; w 1748-1749 w rezydencji jezuickiej w I³ukszcie na £otwie, w
1749-1753 w kociele Jezuitów w Grodnie, w 1753-1761 w kociele
w. Kazimierza w Wilnie, w 1761-1762 w kociele Jezuitów w Kownie, w 1762-1767 w kociele w. Jana w Wilnie i 1767-1768 w kociele w. Kazimierza tam¿e, w 1768-1770 w kociele Jezuitów w Kro¿ach
na ¯mudzi, w 1770-1772 w kociele w. Jana i 1772-1773 w kociele
w. Kazimierza w Wilnie. ród³a wymieniaj¹ tylko niektóre jego prace:
w kociele w. Kazimierza  seria obrazów ze scenami z ¿ycia w.
Kazimierza 1742, prace malarskie przy o³tarzu g³ównym w kociele
w. Rafa³a w Wilnie (1763) i w Kocieniewiczach (1765). Namalowa³
castrum doloris w Katedrze Wileñskiej na egzekwie za króla Augusta
III w 1763 oraz Grób Pañski na Wielki Pi¹tek w kociele w. Rafa³a i
w. Kazimierza w Wilnie (1764). Przypuszczalnie wspó³pracowa³ przy
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budowie o³tarzy we wszystkich miejscach, gdzie przebywa³. Po kasacie zakonu jezuitów (1773) otrzymywa³ od Komisji Edukacji Narodowej w 1776-1777 pensjê emerytaln¹ 150 z³ rocznie.
J. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 4, Kraków 1905, s. 913; J. Paszenda, S³ownik
artystów polskich , t. 6. Warszawa 1998, s. 208; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej.
Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 255.

Oddzia³ Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Wilnie  podleg³y ministrowi Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego; na kierownika
Oddzia³u minister WRiOP powo³a³19 padziernika 1922 historyka sztuki
Jerzego Ludwika Adama Remera. Do obowi¹zków i zadañ oddzia³u nale¿a³o m.in. zaznajamianie siê z zabytkami, znajduj¹cymi siê na terenie okrêgu
wileñskiego; organizowanie archiwum zabytków; czuwanie nad ich stanem; prowadzenie inwentarza zabytków; sprawy wywozu dzie³ sztuki
za granicê; opiniowanie restauracji, odbudowy; instalacji; opieka nad
muzeami i zbiorami dzie³ sztuki; opieka nad krajobrazem. W Oddziale
Sztuki oprócz J.L.A. Remera pracowali: Tadeusz £opalewski, literat;
Helena Schrammówna, artystka malarka, póniej Stanis³aw Lorentz.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1996, s. 235-236.

Odulewicz Adam, ur. ok. 1602 na Litwie, zm. 6 kwietnia 1637 w
Po³ocku. Wstapi³ do zakonu 8 wrzenia 1626; nowicjat odby³ w Wilnie
przy kociele w. Ignacego. Z wykszta³cenia by³ malarzem. Od 1628
przebywa³ stale w Po³ocku i pe³ni³ obowi¹zki zakrystiana. O jego pracach nie zachowa³y siê ¿adne wiadomoci.
J. Poplatek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972; J. Paszenda,
S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 214.

Ogiñski Micha³ Kazimierz, syn Józefa, wojewody trockiego, i Anny
z Winiowieckich, ur. w 1730, zm. 31 stycznia 1800 w Warszawie; rysownik i malarz amator, kompozytor, literat, hetman wielki litewski (od
1768). W 1753 wyruszy³ w kilkuletni¹ podró¿ po Europie: przebywa³ w
Drenie, Wiedniu, w 1756-1757 w Pary¿u, w 1757 goci³ na dworze
Stanis³awa Leszczyñskiego w Luneville; byæ mo¿e odby³ równie¿ planowan¹ podró¿ do Hiszpanii. W 1761 powróci³ do kraju. W 1766 otrzyma³
starostwo wasiliskie w powiecie lidzkim. W 1771 przyst¹pi³ do konfederacji barskiej. W 1772 uda³ siê do Francji; w 1774 wróci³ do kraju. Lata
1782-1785 spêdzi³ w Akwizgranie, Belgii, Holandii, Anglii oraz w Berlinie, dok¹d pojecha³ ponownie w 1790 i pozosta³ tam do 1791; w 1792
przyby³ do Warszawy. By³ mecenasem wielu przedsiêwziêæ artystycznych. Z zami³owaniem malowa³, przewa¿nie pastele. W inwentarzu pa³acu w Helenowie k. Wilejki, sporz¹dzonym 23 lipca 1800, figuruje 20
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rysunków jego autorstwa. Obecnie znane s¹ tylko rysunki: Pejza¿ z
wod¹ i widokiem na m³yn, 1785; oraz Kwiaty w porcelanowej wazie.
S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 215.

Okoñ, ¿y³ w XIX w.; malarz. Czynny w Wilnie. Notowany w wileñskich aktach z 1817.
Z. Prószyñski, S³ownik artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 219.

Oleszczyñski Antoni, ur. 1794, zm. 1879. Dzia³a³ w Wilnie; tworzy³ ilustracje do ksi¹¿ek, obrazy m.in. Koronacja Mendoga na króla
Litwy (1833), portrety K. Rypiñskiego i Stanis³awa Bonifacego Jundzi³³a, 1850, zamieszczony w Albumie Wileñskim J.K. Wilczyñskiego.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 214, 218.

Oleszkiewicz Józef, syn Jana, ur. w 1777 w Szyd³owie w d. powiecie
rosieñskim na ¯mudzi, zm. 5 padziernika 1830 w Petersburgu. Pochodzi³
z rodziny ubogiego muzyka spod Radoszkowicz. Ukoñczy³ 2 klasy szko³y
w Wilnie. Jego zainteresowania artystyczne ujawni³y siê w wieku m³odzieñczym. Wa¿n¹ rolê w pocz¹tkach drogi artystycznej odegra³y kontakty z domem Prozorów, w³acicieli du¿ej galerii obrazów, oraz pomoc i
popracie Anny z Radziwi³³ów Mostowskiej, która zarekomendowa³a go
Franciszkowi Smuglewiczowi. Kszta³ci³ siê na Uniwersytecie Wileñskim,
pocz¹tkowo na kursach anatomii i fizjologii (1791-1798), w 1798-1799
uczy³ siê malarstwa u Smuglewicza. W Wilnie utrzymywa³ siê z lekcji
rysunku i malowania portretów. Jako portrecista zdoby³ szybko uznanie,
bywa³ wzywany do okolicznych dworów, a tak¿e do Grodna. W 1801
zyska³ protektora w osobie Aleksandra Chodkiewicza, który zakupi³ jego
du¿ych rozmiarów kompozycjê Olimp. W 1802-1803 spêdzi³ siedem miesiêcy na dworze Chodkiewicza w Peka³owie na Wo³yniu, odwiedza³ dwory, m.in. Walewskich w Tuczynie, malowa³ portrety oraz wykona³ dla
swego protektora dwie sceny z ¿ycia Harmodiusa i Aristogitona, mieræ
Katona i Obronê Trembowli. Dziêki pomocy protektora w 1803 wyjecha³
na dalsze studia za granicê, najpierw do Drezna, potem do Pary¿a, gdzie
zapisa³ siê do tamtejszej akademii. By³ uczniem Jeana Simona Berthelemyego, a przede wszystkim Jacquesa Louisa Dawida. Do kraju powróci³
w 1806. Na prze³omie 1807/1808 stara³ siê bezskutecznie o objêcie katedry na Uniwersytecie Wileñskim po zmar³ym Smuglewiczu. W 1810 w
Wilnie zorganizowa³ indywidualn¹ wystawê. Tu namalowa³ portrety Hieronima Stroynowskiego, Micha³a Poczobutta. Rozczarowany przyznaniem
katedry malarstwa Janowi Rustemowi, przeniós³ siê w 1810 na sta³e do
Petersburga. Tam szybko osi¹gn¹³ znacz¹c¹ pozycjê i jako malarz, i jako
niezwykle interesuj¹cy cz³owiek. Czêsto przyje¿d¿a³ na Litwê. W 1812
zosta³ cz³onkiem akademii petersburskiej za du¿y alegoryczny obraz Tro51
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skliwoæ i opieka cesarzowej Marii Fiodorowy nad ubogimi, olej; w 1813
powsta³a nastêpna apoteoza, zwi¹zana z rodzin¹ carsk¹  dobroczynnoci
i mi³oci z wizerunkami cesarzowej El¿biety oraz Marii i Olgi Naryszkin.
Wykonywa³ tak¿e obrazy religijne, zarówno do kocio³ów, jak i dla odbiorców prywatnych, np. prace do kocio³a w. Stanis³awa: Chrystus na krzy¿u i Madonna z Dzieci¹tkiem, oba 1829-1830. Osobista jego popularnoæ
w Petersburgu wykracza³a poza s³awê malarza. Zajmowa³ wysokie stanowisko w wolnomularstwie, osi¹gaj¹c najwy¿sze stopnie w hierarchii. Od
1820 by³ prze³o¿onym lo¿y Or³a Bia³ego w Petersburgu, cz³onkiem honorowym ló¿ Przyjaciel Ludzkoci w Grodnie i Dobry Pasterz w Wilnie. Jego
autorytet i wysoka pozycja w ko³ach petersburskich utrzymywa³a siê równie¿ po rozwi¹zaniu masonerii w Rosji, a przyczyn¹ by³a niezwyk³a jego
osobowoæ i g³oszone przez niego idee. Pogl¹dy Oleszkiewicza i sposób
bycia uleg³y ca³kowitej zmianie od czasów m³odoci, spêdzonej w Wilnie,
gdy prezentowa³ postawê wolnomyliciela i libertyna, w Petersburgu wyró¿nia³ siê g³êbok¹ wiar¹, zas³yn¹³ jako mistyk. By³ cz³owiekiem niezwyk³ej
dobroci i skromnoci. Sam ¿yj¹c w abnegacji, uprawia³ dobroczynnoæ,
dziel¹c siê, a w³aciwie rozdaj¹c potrzebuj¹cym wszystko, co mia³. By³
znacz¹c¹ postaci¹ w rodowisku polskim, utrzymywa³ bliskie kontakty
m.in. z Aleksandrem Or³owskim, z Mari¹ Szymanowsk¹ oraz Walentym
Wañkowiczem. W 1824 pozna³ Adama Mickiewicza (portretowa³ go w
1828). Jego osobowoæ i pogl¹dy mia³y pewien wp³yw na poetê, który
powiêci³ mu wiersz w Ustêpie III czêci Dziadów. Malowa³ portrety, m.in.
Lwa Sapiehy, Miko³aja Radziwi³³a, Adama Czartoryskiego, obrazy historyczne i religijne o formie klasycystycznej, odznaczaj¹ce siê czêsto nastrojem romantyzmu. Jego dorobek by³ obfity, sk³ada³o siê nañ kilkanacie
kompozycji o treci historycznej, mitologicznej (Antioch i Stratonika, 1810),
alegorycznej (Portret trzech kobiet z atrybutami wiary, nadziei i mi³oci,
1811) i religijnej (w. Zofia, Chrystus wród aposto³ów) a przede wszystkim ok. 100 malowanych z wielk¹ bieg³oci¹ portretów.
L. Janowski, S³ownik bio-bibliograficzny Uniwersytetu Wileñskiego. Wilno 1939;
Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 8. Warszawa 1966, s. 208; Encyk³apiedyja
litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 1. Minsk 1984, s. 99; R. Janonienë, Tarybø
Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 237; S³ownik artystów polskich, t. 6.
Warszawa 1998, s. 259-262; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 260.
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KAWIARNIA LITERACKA
SZKICE ZNAD BURSZTYNOWEGO MORZA
ENTUZJACI I PIONIERZY. Z DZIEJÓW LITERATUR
£OTEWSKIEJ I £ATGALSKIEJ  2
Tadeusz Zubiñski
Pierwsza biblioteka w Rydze powsta³a ju¿ w XIII wieku, a w roku 1524 utworzono i bibliotekê publiczn¹. Sfera odbioru literatury, a tym bardziej jej tworzenia,
by³a ograniczona do w¹skiego krêgu wykszta³conej warstwy spo³eczeñstwa,
g³ównie pastorów, szlachty i urzêdników
pochodzenia niemieckiego.
Ludnoæ miejscowa  £otysze i Liwowie, pozostawa³a bierna, praktycznie ca³a
literatura w jêzyku ³otewskim do koñca
XVIII wieku ma charakter religijny, albo
umoralniaj¹cy. St¹d na przyk³ad, pierwsza ³otewska ksi¹¿ka kucharska ukaza³a
siê w roku 1796 i nosi³a tytu³ Latviska
grâmata muiþu pavariem  £otewska Johann Gottfried Herder jest
ksi¹¿ka kucharska dla kucharzy myzo- najs³awniejsz¹ osobowoci¹,
wych. Twórczoæ stricto artystyczna mia- zwi¹zan¹ z Ryg¹. Pomnik na³a znaczenie marginalne, kszta³towa³a siê ukowca i filozofa w Weimarze
na bazie w¹tków religijnych i mia³a znaczenie jako czynnik dydaktyczny. Przez blisko 300 lat pimiennictwo Starych Inflant zachowywa³o
wiêc charakter religijny i by³o tworzone przez niemieckich pastorów.
Oczywicie, lud piewa, tañczy, snuje opowieci, powstaj¹ legendy, bajki, mity i zagadki. Ca³e to bogactwo, bardzo wyraziste i ró¿norodne, a¿ do momentu pojawienia siê w Rydze Herdera, pozostaje dla
wiata prawdziw¹ terra incognita.
W tym miejscu zwykle omawiane s¹ ³otewskie dajny, ich znaczenie
w kszta³towaniu siê wiadomoci narodowej. Tym razem jednak odst¹piê od tej konwencji, gdy¿ do dajn  najwy¿szej formy wczesnej
³otewskiej duchowoci i wyznacznika to¿samoci powrócê, gdy zgod53

KAWIARNIA LITERACKA

nie z kolej¹ losów narodu ³otewskiego i jego literatury przyst¹piê do
prezentacji dokonañ Kriðjânisa Baronsa (1835-1923) w okresie tzw.
pierwszej atmody, czyli przebudzenia siê narodowego, jakie mia³o miejsce w po³owie XIX wieku.
Równie¿ w dotarciu pod strzechy literatury w jêzyku ³otewskim nie
sprzyja³y czynniki natury technicznej. £otewska ortografia by³a oparta
na niemieckiej i odbiega³a zasadniczo od fonetyki jêzyka ³otewskiego.
Litery by³y gotyckie. Ponadto ta ortografia by³a chaotyczna: na przyk³ad, literê  pisano na 12 ró¿nych sposobów!
Ju¿ w roku 1631 niemiecki pastor i profesor Georgs (Juris) Mancelis podj¹³ pierwsz¹ próbê jej kodyfikacji, ale by³a to próba dosyæ dziwaczna  usi³owa³, na przyk³ad, wprowadziæ normê dla oznaczenia
krótkiej spó³g³oski z dodan¹ po niej liter¹ h, za spó³g³oski postulowa³
oznaczaæ przez ich dublowanie. Tym samym stworzy³ tzw. star¹
³otewsk¹ ortografiê, która z drobnymi zmianami utrzyma³a siê przez
ponad 250 lat. Jêzyk ³otewski mia³ k³opoty z ni¹ a¿ do wprowadzenia w
roku 1908 nowej ortografii i wspó³czesnego alfabetu, opartego na literach ³aciñskich. Tym niemniej ta reforma nie zakoñczy³a sporów i do
zasz³oci w ortografii i leksyce jêzyka ³otewskiego jeszcze powrócê.
A baza materialna dla pimiennictwa by³a stosunkowo rozwiniêta 
w roku 1588 w Rydze powstaje pierwsza wydajna oficyna wydawnicza wraz z drukarni¹. Spod ryskich pras wychodz¹ ksi¹¿ki i broszury
po niemiecku i ³acinie. Ryga by³a wówczas w granicach I Rzeczypospolitej. W okresie kontrreformacji, gdy nast¹pi³o zderzenie pomiêdzy
obiema konfesjami, rozpoczê³a siê rywalizacja o dusze ludzkie, co sprzyja³o tak rozwojowi jêzyka, jak i literatury.
Powracaj¹c do toku narracji, trzeba zaznaczyæ, ¿e po raz pierwszy
samo s³owo £otysze pojawia siê w pimiennictwie w roku 1610, w
broszurce autorstwa Dionîzjusa Fabrîcija. W 1615 ukazuje siê pierwszy druk w jêzyku ³otewskim  mianowicie ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa z
wyborem psalmów, a w roku 1621  wybór wierszy religijnych, dokonany przez jezuitê G. Elìersa.
Kontynuuj¹c sekwencjê premier dodam, ¿e w 1627 pojawiaj¹ siê
informacje o mitologii ³otewskiej i etnografii w opracowaniu P. Einhorna, a w 1649 tego¿ autora pierwsza historia narodu ³otewskiego. Nieco
wczeniej, bo w roku 1638 ukazuje siê pierwszy s³ownik jêzyka ³otewskiego w opracowaniu G. Mancelisa. W1680 w Rydze zaczyna ukazywaæ siê Rigische Novellen, pierwsze czasopismo na ziemiach ³otewskich po niemiecku.
Juris Mancelis to postaæ szczególnie wa¿na. Cz³owiek wybitny, pro54
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fesor teologii na za³o¿onym
przez Szwedów Uniwersytecie
w Dorpacie i nadworny kapelan ksiêcia Kurlandii, sta³ siê autorem zbioru kwiecistych kazañ w jêzyku ³otewskim, swoistego bryku dla innych pastorów, którzy nie znali jêzyka
³otewskiego, a przecie¿ nale¿a³o dotrzeæ ze S³owem Bo¿ym
do ogó³u wiernych w mowie
dla nich zrozumia³ej.
Urodzi³ siê 24 czerwca
1593 w Kurlandii, jego ojciec
te¿ by³ pastorem. Studiowa³ w
Frankfurcie, Szczecinie i Rostocku. Pierwsz¹ jego parafi¹ po
powrocie do kraju by³a parafia
przy myzie w Valle, jednak okolicznoci wojenne zmusi³y go Stara kamieniczka w Rydze
do przeniesienia siê do Dorpatu, w spokojniejsze okolice, pod zbawcz¹
egid¹ króla szwedzkiego. Tutaj zostaje doceniony, otrzymuje katedrê
uniwersyteck¹, z czasem zostaje rektorem. Jego s³awa i presti¿ rosn¹
tak znacznie, i¿ o obecnoæ Mancelisa w Kurlandii, a cilej na swoim
dworze, zabiega³ ksi¹¿ê Fryderyk. W 1637 daje siê skusiæ i w chwale
powraca do ojczyzny, a¿eby w Je³gawie obj¹æ zaszczytne i lukratywne
stanowisko nadwornego kapelana. Mo¿e siê ju¿ poszczyciæ znacznym
dorobkiem, w roku 1631 opublikowa³ Vademecum  podrêcznik pobo¿ny, rodzaj katechizmu, niepozbawiony koturnowego patosu, poprawi³ w 1637 wczeniej wydany zbiór powiedzeñ i przys³ów ³otewskich, zebranych przez Zalamana Henningsa.
Mancelis prezentowa³ pogl¹dy bardzo konserwatywne, by³ kustoszem zastanego porz¹dku spo³ecznego. Niepos³usznym ch³opom wobec panów grozi³ kar¹ bosk¹ i piek³em, a tak¿e wieckim s¹dem. Folklor ³otewski lekcewa¿y³, uwa¿a³, ¿e dajny s¹ g³upie i prymitywne. Jednak po ³otewsku opublikowa³ dwie prace  Lettus i Phraseologia Letnica, obydwie w roku 1638. W 1654, krótko przed mierci¹, wyda³
obszerny, bo 1200 stron licz¹cy zbiór i jednoczenie podrêcznik kazañ.
Jêzyk Mancelisa by³ bogaty i obrazowy, wiêcej  zaskakuj¹co spójny,
co nasunê³o niektórym badaczom podejrzenie, i¿ korzysta³ on z wcze55
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niejszych, nigdy dot¹d nie publikowanych zapisków. W swych pracach nader czêsto przywo³ywa³ folklor, legendy i przys³owia ludu ³otewskiego. Ta wa¿na ksi¹¿ka doczeka³a siê szeciu wydañ.
Mia³ on swoich poprzedników  t³umaczami i egzegezami byli pastorowie: Kristjânis Mike, Baltazars Lembreks, Johan Vegmanis i cz³owiek wiecki, ale wp³ywowy wydawca i doradca ksiêcia Gothardsa
Ketlersa  Zalomons Hennings, tuziemiec z Walery (ur. 1528, zm. 1589
w Wiedniu), autor dwóch wartociowych kronik. Warte odnotowania
s¹ dokonania ry¿anina Johansa Dale, pastora i t³umacza (?  1612). To
jemu przypisuje siê opracowanie i przygotowanie do publikacji wydanych po jego mierci Psalmów i pieni religijnych. Zosta³y one opracowane w dialekcie ryskim i widzemskim jêzyka ³otewskiego.
Andreass urings, te¿ ry¿anin, studiowa³ teologiê w Rostocku, po
powrocie by³ w parafiach pod Ryg¹, zmar³ w 1616, jako pastor kocio³a wiêtego Jana w Rydze. Kolejnym pastorem, zas³u¿onym dla literatury ³otewskiej, by³ Johans Langijs (ur. 1615 w Lipawie, zm. pomiêdzy
1684-1690), autor leksykonu ³otewsko-niemieckiego, którego rêkopis
zagin¹³ na blisko trzy stulecia i odnalaz³ siê w roku 1923 w zasobach
Uniwersytetu w Heidelbergu, ostatecznie w tym¿e samym roku leksykon ukaza³ siê na £otwie, co by³o wielkim wydarzeniem.
Pauls Eihorns  pastor, a z czasem superintendent kocio³a ewangelickiego i jego dostojnik dworski, zapisa³ siê chwalebnie jako sumienny kronikarz i autor kilku znacz¹cych i wci¹¿ ¿ywotnych prac antropologicznych, w tym najwa¿niejszej Widerlegunge der Abgottery etc 
do dzi fundamentalnej. Ten wnikliwy badacz zmar³ w 1655, daty i
miejsca jego urodzenia nie znamy.
O nastêpcy Mancelisa  Kristoforsie Fîrekersie wiemy niewiele, albo
nic pewnego: ¿e by³ synem pastora (ok. 1615  ok. 1685), studiowa³ w
Dorpacie, a w tym czasie profesorem by³ Mancelis, st¹d ich znajomoæ i póniejsza wspó³praca, ale studiów teologicznych nie ukoñczy³,
utrzymywa³ siê jako nauczyciel domowy po zapad³ych k¹tach £otwy.
By³ t³umaczem pieni kocielnych i ich zbieraczem, ale tak¿e nowatorem  do jego czasów zapisywano jedynie s³owa, bez nut, polegano
jedynie na pamiêci. To on jako pierwszy wprowadzi³ przez siebie ulepszony zapis rytmu i brzmienia, co mo¿na uznaæ za formê zapisu nutowego. Mo¿na wnosiæ, i¿ biegle opanowa³ jêzyk ³otewski, gdy¿ specjalizowa³ siê w jego nauczaniu. Uzdolniony muzycznie, gra³ na kilku instrumentach, równie¿ z doboru pieni i ich uk³adów mo¿na wywnioskowaæ, ¿e mia³ postêpowe pogl¹dy i nowatorsko prowadzi³ badania
terenowe. Jeszcze dzi w kocio³ach protestanckich £otwy jest pie56
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wana w jego t³umaczeniu i
opracowaniu pieñ Marsylianka protestantyzmu  Dievs
Kungs ir mûsu stiprâ pils 
Pan Bóg jest nasz¹ mocarn¹
twierdz¹. Zebra³ 180 pieni,
psalmów oraz modlitw, które zosta³y opublikowane w
roku 1685. Zacz¹³ t³umaczenie Biblii, jednak ciê¿ka choroba uniemo¿liwi³a mu kontynuacjê tego chwalebnego
dzie³a. Gdzie i kiedy zmar³ 
niewiadomo. Przyjmuje siê,
¿e rozpoczête przez niego prace, a zw³aszcza obszerne materia³y, jakie zebra³ i opracowa³, pos³u¿y³y wielu jego nastêpcom jako baza do twórczej dzia³alnoci, tym niemniej Zdecydowana wiêkszoæ twórców literatuwiadomo, ¿e znaczna czêæ ry ³otewskiej by³a duchownymi
jego translatorskiego dorobku uleg³a zag³adzie.
Nastêpni w tym panteonie to Gerhards Remlings (1631-1691), pastor i t³umacz 20 pieni religijnych i Jânis Reiters, urodzony w rodzinie
rzemielniczej w Rydze ok. roku 1632. Uczy³ siê on w szkole przykatedralnej w Rydze, a nastêpnie na uniwersytecie w Dorpacie, ok. 1657
zosta³ pastorem w Rauna. Jako p³omienny kaznodzieja i spo³ecznik,
zdoby³ ogromn¹ popularnoæ poród ch³opstwa i szacunek u szlachty.
W 1662 zestawi³ modlitwê Ojcze Nasz w 40 jêzykach.
W 1664 przeszed³ na katolicyzm i uda³ siê do Rzymu. Przez jaki
czas by³ profesorem prawa we Francji, powróci³ do Rygi, jednak nie
móg³ odnaleæ siê w zastanej rzeczywistoci, wiêc uda³ siê do Niemiec, gdzie zdoby³ tytu³ doktora medycyny. W 1675 za zgod¹ króla
szwedzkiego powróci³ na ³ono Kocio³a luterañskiego, przywrócono
mu uprawienia kap³añskie, pracowa³ jako kapelan garnizonu w Koknese, g³osi³ S³owo Bo¿e po ³otewsku, niemiecku, szwedzku i fiñsku. Jednak znowu popad³ w konflikt z w³adz¹ i jakby ma³o by³o tego  straci³
w po¿arze w 1677 wiêkszoæ swoich rêkopisów. Przeniós³ siê do Szwecji, ale i tam jako niepokorny pastor miejsca nie zagrza³, wyruszy³ na
kolejn¹ tu³aczkê, tym razem do Hamburga, gdzie pracowa³ jako na57
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uczyciel jêzyków. Koniec ¿ycia spêdzi³ pod Narw¹, gdzie by³ pastorem
parafii fiñskiej w Duderhofie. Zmar³ pomiêdzy rokiem 1695 a 1697 w
kompletnym zapomnieniu. Sprzeciwia³ siê dominacji niemieckiej w Inflantach, jako £otysz z krwi i koci, syn prostego ludu. Niestety, jego
przek³ad Ewangelii wiêtego Mateusza zagin¹³.
Johans Rehehauzens, zmar³y po roku 1664, pastor i autor pierwszego elementarza do nauki ³otewskiego z 1644. Juris Eleiers, urodzony w 1585 w Wolmerze, mieszkaniec Kiesi, zmar³y w 1672, jezuita,
¿arliwy kaznodzieja, t³umacz i zdolny leksykograf  autor obszernego
s³ownika polsko-³aciñsko-³otewskiego, wydanego w Wilnie w 1689,
jeden z budowniczych jêzyka ³atgalskiego, który w swoich publikacjach dla £atgalczyków stosowa³ ortografiê polsk¹.
W 1622 na l¹sku urodzi³ siê Heinrichs Adolfijs
(Adolphi), na gruncie inflanckim pastor w Je³gawie,
a nastêpnie superintendent
Kocio³a ca³ej Kurlandii,
zmar³y 5 czerwca 1686. Zas³ugi i znaczenie Adolphiego
s¹ trudne do przecenienia 
by³ autorem i t³umaczem
zbioru pieni religijnych z
komentarzem, ale jego najwiêkszym osi¹gniêciem sta³a siê opracowana na podstawie spucizny Kristoforsa Fîrekersa bardzo nowoczesna gramatyka jêzyka
³otewskiego (1685), która do
dzisiaj zachowa³a swoj¹ wartoæ i uznawana jest za
pierwszy kompleksowy podrêcznik tego jêzyka.
Inn¹ ciekaw¹ postaci¹
by³ Georgs Dresels, pastor
urodzony w1654 we Frankonii, zmar³y w 1698, autor
kolejnego podrêcznika do Budowle Rygi, przypominaj¹ce dawne czasy
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nauki ³otewskiego (1685) i s³ownika Vocabularium  niemiecko-³aciñsko-polsko-³otewskiego (1688).
Jednak tak naprawdê kamieniem milowym w rozwoju literatury, a
tym samym w kszta³towaniu siê jêzyka ³otewskiego, okaza³ siê Ernests
Glüks (w wersji ³otewskiej: Kliks,1652-1705). Niemiec, urodzony 10
listopada 1652 w rodzinie pastora w Wettin nieopodal Halle, poszed³ w
lady ojca i studiowa³ teologiê na Uniwersytetach w Wittenberdze i
Lipsku, zdoby³ podstawy greki i hebrajskiego, co mia³o znaczenie dla
jego póniejszych zamierzeñ. Bardzo ¿arliwy religijnie, w wieku lat 21
zosta³ pastorem i w 1673 wyruszy³ na misjê luterañsk¹ na Inflanty,
bêd¹ce pod panowaniem Szwecji. Tutaj nast¹pi³o bolesne zderzenie jego
ambicji z surow¹ rzeczywistoci¹ tego peryferyjnego zak¹tka ówczesnej Europy. Podj¹³ decyzjê udostêpniania miejscowej ludnoci Biblii w
jej mowie, czyli dokonania przek³adu na ³otewski. Kiedy w m³odoci
przyby³em w te strony, od razu zauwa¿y³em, ¿e ³otewskiemu Kocio³owi
brakuje Biblii, zatem powzi¹³em postanowienie przed Bogiem, ¿e bêdê
siê uczy³ tego jêzyka tak pilnie, a¿ go opanujê biegle  deklarowa³.
Tak i uczyni³, a by³ wyposa¿ony w talent poligloty. Wszed³ w kontakt z Johannesem Fischerem (1633-1705), ryskim wydawc¹ i swego
czasu zastêpc¹ rektora Uniwersytetu w Dorpacie. Wspólnie uzyskali
od króla szwedzkiego Karola XI w dniu 31 sierpnia 1681 zgodê na
podjêcie tego zbo¿nego dzie³a.
Oczywicie, Ernests Glüks, jako Niemiec, t³umaczy³ Bibliê na ³otewski, opieraj¹c siê na jej niemieckiej wersji, autorstwa Marcina Lutra, ale
wspomaga³ siê Bibli¹ w jêzykach ³aciñskim i greckim, a tak¿e bezporednio z hebrajskiego. Poniewa¿ jego znajomoæ, zw³aszcza tego jêzyka, by³a ograniczona, w celu poprawienia tego stanu uda³ siê do Hamburga, aby tak¿e wyszlifowaæ swoj¹ nowo nabyt¹ ³otewszczyznê u
znakomitego wyk³adowcy, Ùotysza Jânisa Reitersa.
Na Inflanty powróci³ w roku 1680, w 1683 obj¹³ stanowisko pastora w Marienbergu, obecnie Alûksne. Parafia by³a zasobna, duýa, choã
na uboczu i to tutaj Glüks wykona³ lwi¹ czêæ swego przedsiêwziêcia.
Poniewa¿ ówczesny ³otewski nie uformowa³ pojêæ abstrakcyjnych,
Glüks zosta³ zmuszony do tworzenia neologizmów, takich, jak olbrzym,
biesiada, szpiegowaæ czy zawiadczaæ. Te zabiegi okaza³y siê bardzo
twórcze i neologizmy jego autorstwa na trwa³e i g³adko wesz³y do jêzyka ³otewskiego. Przek³ad Starego Testamentu ukoñczy³ w roku 1685,
Nowego  w 1689, o czym do dzi dnia zawiadczaj¹ dwa okaza³e
dêby w Alûksne, posadzone na wieczn¹ tych dokonañ pami¹tkê. W
sumie ca³y proces t³umaczenia zabra³ mu lat osiem1 , ale zakoñczy³ siê
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ca³kowitym sukcesem. Biblia w t³umaczeniu Glüksa trafi³a do r¹k £otyszy w roku 1694.
Okolicznoci historyczne, wybuch Wojny Pó³nocnej i wrodzona
ciekawoæ, spowodowa³y, i¿ Glüks
zacz¹³ siê uczyæ rosyjskiego. W 1702
wojska rosyjskie pod wodz¹ feldmarsza³ka Borysa Szeremietiewa wypar³y Szwedów z Alûksne, burz¹c przy
okazji miejscowy zamek. Poniewa¿
s³awa o talentach i dokonaniach
Glüksa wczeniej ju¿ dotar³a do Piotra I, na carski rozkaz Glüksa wraz z
rodzin¹ wywieziono do Moskwy.
Jego wychowanic¹ by³a Marta We- Wie¿a obronna w stolicy £otwy
so³owska vel Skowroñska, urodzona
w 1684 córka litewskiego ch³opa, katoliczka, dziewczê o niezwyk³ej
urodzie i równie niezwyk³ym i awanturniczym, choæ krótkim ¿yciorysie, która z³ama³a serce wielkiego cara i po jego mierci w 1725 roku
zosta³a caryc¹ Katarzyn¹ I. W tym czasie Glüks rozpocz¹³ pracê nad
rosyjskim przek³adem Biblii, jednak w zawierusze wojennej straci³
znaczn¹ czêæ rêkopisów, w tym oba przek³ady Biblii na ³otewski i
rosyjski.
W Moskwie za³o¿y³ kolegium niemieckie i wyk³ada³ w nim, opracowa³ atlasy, przygotowywa³ zbiór pieni z Vidzeme, prawdopodobnie
próbowa³ podj¹æ reformê ortografii ³otewskiej, udoskonali³ alfabet tego
jêzyka, lepiej oddaj¹cy jego brzmienie. By³ wydawc¹ tygodnika w jêzyku rosyjskim, bywa³ na dworze carskim. Zmar³ w Moskwie 5 maja
1705 roku, zosta³ pochowany na tamtejszym cmentarzu niemieckim,
ale jego mogi³a nie jest znana.
Tadeusz Zubiñski
Szkic pierwszy  Znad Wilii, 3(35)/2008

1

Luter ca³¹ Bibliê przet³umaczy³ w ci¹gu lat 13.
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Jeli pójdziemy w Wilnie w kierunku Ostrej Bramy, to zza budynku dawnej Sali Miejskiej (obecnej Filharmonii Narodowej) wy³ania siê rokokowa brama z 1748 roku  jeszcze jedno arcydzie³o Jana
Krzysztofa Glaubitza, który potrafi³ nawet tak skromnej budowli
nadaæ wysmuk³e i rozfalowane formy. Piêkna konstrukcja o trójkondygnacyjnej fasadzie, zdobiona zwielokrotnionymi pilastrami,
gzymsami i stiukami, oddaj¹ca w sposób symboliczny czeæ Trójcy
wiêtej, wprowadza na mroczny podwórzec klasztoru Bazylianów,
zajêty w du¿ej mierze przez wi¹tyniê klasztorn¹.
Monaster stoi na dawnej górze wiêtej Trójcy, wedle popularnej legendy, miejscu mêczeñstwa trzech prawos³awnych chrzecijan  Antoniusza, Jana i Eustachego. W 1347 ¿ona Olgierda, Julianna, ufundowa³a cerkiew. S¹ jednak przypuszczenia, ¿e podanie to wykorzystano dla
zaciemnienia prawdziwej przyczyny fundacji klasztoru  zwyciêstwa nad
wojskami moskiewskimi pod Orsz¹ w 1514. Wedle tej drugiej wersji,
uwa¿anej w Polsce za o wiele bardziej prawdopodobn¹, fundatorem by³

Rokokowa brama Glaubitza, prowadz¹ca do Klasztoru Bazylianów, rzeby i
balkonik z kutego ¿elaza na bramie oraz jej wygl¹d od strony wewnêtrznej
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ksi¹¿ê Konstanty Ostrogski z Ostroga na Wo³yniu. W 1608 roku cerkiew
obj¹³ Zakon w. Bazylego Wielkiego, od czasów Unii Brzeskiej, jako grekokatolicki, doæ niespotykany na ziemiach ruskich. W 1747 bazylianie
przebudowali wi¹tyniê, korzystaj¹c z projektu Glaubitza. Architekt ten
pozostawi³ gotyck¹ trójnawow¹ halê z absydami na zakoñczeniu naw,
dostawi³ tylko cztery smuk³e wie¿yczki, powiêkszy³ okna i przerobi³ portal. Ta harmonijna gotycko-rokokowa wi¹tynia przetrwa³a do dzisiaj.
Gorzej powiod³o siê zaprojektowanemu przez Glaubitza wyposa¿eniu
(m.in. dziewiêæ o³tarzy), to bowiem przepad³o czêciowo po kasacie
bazylianów w 1827, gdy koció³ przejêli prawos³awni, a ostatecznie  w
dobie ZSRR, gdy zosta³ zamkniêty. Obecnie znów s³u¿y wileñskiej wspólnocie grekokatolickiej, ale nabo¿eñstwa odbywaj¹ siê w jedynej odnowionej Kaplicy Tyszkiewiczów (ok.1650). Szczególn¹ uwagê budzi otaczaj¹cy cerkiew zespó³ dwóch prostopad³ych gmachów klasztoru Bazylianów. Nic w tym dziwnego, bo tu w³anie ma miejsce jedna z najs³ynniejszych scen w literaturze polskiej  przemiana Gustawa w Konrada w
Dziadach Mickiewicza, a tak¿e inne sceny z tego dramatu. Stoj¹ce dzi
budynki powsta³y w latach 1761-1786. W okresie miêdzywojennym sta³y siê atrakcj¹ turystyczn¹, gdy prof. Juliusz K³os zlokalizowa³ Celê
Konrada. S³awn¹ salê przekazano potem Zwi¹zkowi Literatów Polskich,
który organizowa³ w niej zapisane w dziejach kultury polskiej rody Literackie (w 1992 powrócono do tej tradycji przy okazji wizyty Czes³awa
Mi³osza). Po przekazaniu budynków klasztoru bazylianom, zakonnicy
pod koniec lat 90-tych budynek, w którym mia³a byæ Cela Konrada,
wynajêli przedsiêbiorcom niemieckim, a nastêpnie sprzedali na hotel.
Cela Konrada do przekazania jej w³acicielowi hotelu zachowa³a siê
mniej wiêcej w takim stanie, w jakim j¹ urz¹dzono przed wojn¹. Drogê
wskazywa³a umieszczona nad drzwiami wejciowymi po³udniowego skrzyd³a litewsko-polska tablica pami¹tkowa z 1992 roku. Cela mieci³a siê dok³adnie na poziomie tylnej ciany zakrystii, w budynku na prawo od cerkwi. Po wyjciu na I piêtro wchodzi³o siê na ty³y dawnej czytelni wydzia³owej, gdzie w obszernym pomieszczeniu prof. Juliusz K³os umieci³ dwie
tablice, zgodne z tekstem Dziadów. W czasach Mickiewicza pomieszczenie to by³o podzielone cianami na cele, ale przegrody wyburzono jeszcze
w XIX wieku. Pisze o tym K³os w swoim przewodniku Wilno, wydanym
w 1923 roku: W 1867 r. przebudowano gruntownie ca³oæ by³ego klasztoru, usuwaj¹c ciany poprzeczne cel dla wytworzenia obszernych sal i burz¹c sklepienie cel i korytarzy, zachowane ju¿ tylko czêciowo. Zmiany te
posiadaj¹ dla nas wielkie znaczenie, ze wzglêdu na poszukiwania tzw. Celi
Konrada, czyli celi, w której wiêziony by³ w 1823 roku Mickiewicz pod62
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czas procesu Filaretów, gdy rz¹d rosyjski w tym celu zaj¹³ pierwsze piêtro
klasztoru na wiêzienie. Utrwalone w martyrologii narodowej procesu Filaretów, mieci³o to wiêzienie w swych murach póniej uczestników powstania 1830-1831 r., a tak¿e w 1838-1839 ofiarnego emisariusza, Szymona
Konarskiego, który st¹d wyprowadzony zosta³ na stracenie.
Dalej Juliusz K³os pisze, ¿e dotychczas utrzymywa³o siê przekonanie,
oparte na dos³ownej interpretacji scenariusza III cz. Dziadów, i¿ cela
Konrada znajdowa³a siê w samym koñcu lewego (po³udniowego) skrzyd³a klasztoru, dotykaj¹cego muru granicz¹cego z posesjami przy ul. Ostrobramskiej, na I piêtrze, gdzie obecnie mieszcz¹ siê ustêpy. Badania jednak, przeprowadzone jak najstaranniej w 1921 i 1922 i uzupe³nione w
1923 przez autora pracy niniejszej (J. K³osa  M.J.), wyjani³y, i¿ ubikacje ustêpowe dobudowane zosta³y w 1867, za cela Konrada mieci³a siê
w podówczas ostatniej (przed ówczesnymi miejscami ustêpowymi) celi I
piêtra, jedynej dwuokiennej w tym skrzydle i przeznaczonej na muzeum,
czyli salê nauk dla m³odych, ucz¹cych siê mnichów; cela ta w swym
kszta³cie pierwotnym dzi ju¿ faktycznie nie istnieje, przerobiona w 1867
r. na du¿¹ salê przez zburzenie jednej ze cian poprzecznych, oraz przez
usuniêcie wspomnianego w Dziadach kominka. Tyle dowodów K³osa na istnienie Celi Konrada w miejscu wszystkim znanym.
Jednak¿e, jak pisze Antoni £uckiewicz, poszukiwaniem Celi Konrada zajêli siê dwaj znani wilnianie ju¿ w latach 1907-1908. Byli to dr

W nie tak odleg³ych czasach nadziei na odrodzenie ród Literackich, s³u¿¹cych dialogowi kultur, w tym miejscu dzia³y siê wielkie rzeczy. Zaduszki poetyckie z udzia³em
aktorów  tutaj 29 padziernika 1998 roku odby³a siê premiera sztuki Dziady. Czêæ
III. Cela Konrada w wykonaniu artystów Teatru Ludowego z Nowej Huty w Krakowie;
Pisarka Hanna Kowalewska po rodzie Literackiej podczas Maja nad Wili¹ w 2003
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W³adys³aw Zahorski i Jan £uckiewicz, Bia³orusin, archeolog i twórca
Muzeum Bia³oruskiego. Mimo starañ, w okresie carskim badaczom nie
uda³o siê umiejscowiæ Celi Konrada. Inny znany wilnianin, Wac³aw
Studnicki, w 1920 stwierdzi³, ¿e Cela Konrada znajdowa³a siê tam, gdzie
by³y ustêpy i to w³anie w³adze rosyjskie dopuci³y siê ohydnej profanacji Celi Konrada, zamieniaj¹c takow¹ na miejsce ustêpowe.
W 1921 roku prof. Stanis³aw Pigoñ og³osi³ pracê pt. Cela Konrada, w
której dowodzi³, podobnie jak W. Studnicki, ¿e cela znajdowa³a siê w miejscu, gdzie póniej by³y ubikacje. Z twierdzeniem Studnickiego i Pigonia nie
zgodzi³o siê Bia³oruskie Towarzystwo Naukowe w Wilnie, które równie¿
by³o zainteresowane umiejscowieniem Celi Konrada. Towarzystwo zwróci³o siê do Departamentu Owiaty Litwy rodkowej z prob¹ o podjêcie
inicjatywy w celu utworzenia komisji mieszanej polsko-bia³oruskiej dla przeprowadzenia badañ. W jej sk³ad wesz³y nastêpuj¹ce osoby: szef wydzia³u
kultury i sztuki malarz, Czes³aw Wierusz-Kowalski, jako przewodnicz¹cy
z ramienia departamentu, prof. Juliusz K³os, prof. Ferdynand Ruszczyc,
dr W³adys³aw Zahorski, Micha³ Brensztejn, artysta malarz Stanis³aw Wonicki, Wac³aw Studnicki, in¿. Piegutowski oraz Bia³orusini: Bronis³aw Taraszkiewicz, in¿. Antoni Nekanda-Trepka i Antoni £uckiewicz. W swojej
pracy Prawda o Celi Konrada, wydanej w 1923 roku, pisze, ¿e Komisja na zasadzie badañ na miejscu, wykonanych przez prof. K³osa,
oraz na zasadzie planów miejskich z lat 1814 i 1815 (a wiêc z czasu
przed i po wiêzieniu Mickiewicza w murach pobazyliañskich) ustali³a, i¿ ubikacja, przeznaczona obecnie na miejsce ustêpowe, w okresie
Mickiewiczowskim wcale nie istnia³a, ¿e jest to przybudówka zupe³nie nowa  o sufitach ¿elazobetonowych na wszystkich piêtrach, ¿e
ciany jej nie s¹ nawet z gmachem g³ównym konstrukcyjnie powi¹zane. Ustalono równie¿, ¿e domniemana Cela Konrada do murów kocio³a nie przylega³a  tymczasem na ten w³anie szczegó³ Mickiewicz
k³adzie szczególny nacisk, mówi¹c o celi ustami Frejenda:
Ostatnia jest, przyleg³a do murów kocio³a,
Nie s³ychaæ stamt¹d, choæ kto piewa albo wo³a.
Mylê dzi g³ono gadaæ i chce piewaæ wiele;
W miecie pomyl¹, ¿e to piewaj¹ w kociele.

(cz. III, scena I, w. 17-20)

Antoni £uckiewicz pisze dalej, ¿e w zgodnej dot¹d Komisji ujawni³a siê
powa¿na ró¿nica zdañ, gdy przyst¹piono do pozytywnego rozwi¹zania zagadnienia Celi Konrada. Prof. K³os, godz¹c siê z ogóln¹ argumentacj¹
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prof. Pigonia, przypuszcza³, i¿ jeli za czasów Mickiewicza obecne miejsca
ustêpowe nie istnia³y, to miejscem wiêzienia Mistrza musia³a byæ cela s¹siednia w skrzydle po³udniowym gmachu- ostatnia (przed dobudówk¹).
Prof. K³os wskazywa³ nawet lady kominka, przez niego wykrytego, o którym jest mowa w Dziadach. Przypuszczenie to napotka³o jednak powa¿ne w¹tpliwoci wród cz³onków Komisji. W¹tpliwoci te nasuwa³ ju¿ sam
kszta³t owej nowej Celi Konrada, który mia³ byæ niezwyk³y, ze wzglêdu na
domniemane za³amanie wewnêtrznej ciany poprzecznej, cela w jednej czêci mia³a byæ o wiele szersz¹ ni¿ w drugiej. Komisja równie¿ nie mog³a
pomin¹æ szczegó³u, podanego przez Mickiewicza i zupe³nie zapoznawanego przez p.p. Studnickiego, Pigonia i K³osa, mianowicie: szczegó³u o przyleganiu Celi Konrada do murów kocio³a. Obecnie (w 1922  M.J.) ¿adna
z ubikacji obu skrzyde³ klasztornych nie posiada stycznoci z kocio³em,
oddzielonym od gmachu obszernym cmentarzem. Panowie Studnicki, K³os
i Pigoñ twierdzili, i¿ omyli³ siê Mickiewicz! Komisja post¹pi³a o wiele
oglêdniej. Podniesiono pytanie: czy nie istnia³a jednak za czasów Mickiewicza taka ubikacja, która by podanemu w Dziadach warunkowi mog³a odpowiadaæ? Badania rzeczowe da³y odpowied twierdz¹c¹.
Na planach z lat 1814 i 1815 widzimy, i¿ skrzyd³o po³udniowe klasztoru ³¹czy³o siê z kocio³em szerokim budynkiem, dzi nieistniej¹cym.
Oglêdziny na miejscu potwierdzi³y, i¿ budynek taki istnia³ rzeczywicie
i ¿e w dolnej swej czêci s³u¿y³ za przejcie dla mnichów z klasztoru
wprost do kocio³a. Do dzi dnia istnieje takie¿ przejcie podziemne
pod owym nieistniej¹cym budynkiem, które ³¹czy piwnice klasztorne z
podziemiem zakrystii i odpowiada mniej wiêcej jednej trzeciej szerokoci budynku. Lecz z danych  pisze dalej £uckiewicz,  zebranych przez
Komisjê, nie mo¿na by³o wywnioskowaæ, czy budynek ów by³ parterowy
tylko, czy piêtrowy i
mieszkalny? Bior¹c pod
uwagê, i¿ zgodnie z tekstem Dziadów, Cela
Konrada mia³a byæ na
piêtrze (pod³ug terminologii wileñskiej na drugim piêtrze), komisja
stwierdzi³a, ¿e odpowied na to ostatnie pytanie mo¿e rozwi¹zaæ roda Literacka w Celi Konrada podczas I Maja
kwestiê Celi Konrada nad Wili¹, z udzia³em poetów  Alicji Ryba³ko i
Marcelijusa Martinaitisa  1994
ostatecznie
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Tyle uwag £uckiewicza. Jednak¿e po skasowaniu Departamentu
Owiaty Litwy rodkowej
praca komisji urwa³a siê i
pozosta³y jedynie badania
Juliusza K³osa i jego znane ustalenia. Wileñscy Bia³orusini nie pogodzili siê z
ustaleniem prof. K³osa i
nadal prowadzili poszuki- Przybudówka powo³uj¹ca siê na dawny ³¹cznik
wania archiwalne i badania. £uckiewicz w swojej pracy pisze, ¿e Bia³oruskie Towarzystwo naukowe odnalaz³o inwentarz klasztorny z dnia 23 kwietnia 1841 roku, a wiêc z okresu po pobycie tutaj Mickiewicza. Zawiera on
detaliczny opis gmachu klasztornego i ka¿dej jego ubikacji z osobna. Z
opisu tego wynika, i¿ nie tylko przybudówka, z dzisiejszymi ustêpami (Cela
prof. Pigonia) podówczas nie istnia³a, lecz ¿e i cela prof. K³osa nigdy mieszkaln¹ nie by³a i od wieków s³u¿y³a za jedyne dla ca³ego klasztoru miejsce
pospolite.
Drugie odkrycie  pisze £uckiewicz,  dokonane przez Bia³oruskie
Towarzystwo Naukowe, da³o mo¿noæ nie tylko ustaliæ charakter nieistniej¹cego obecnie budynku, lecz i odtworzyæ wygl¹d zewnêtrzny takowego. Jest to mianowicie litografia prof. Iwana Trutniewa, sporz¹dzona do
albumu Pompeja Batiuszkowa Zamieczatielnosti Siewiero-Zapadnogo
Kraja, wydawanego w latach 1868-1870. Zmniejszona reprodukcja tej¿e znajduje siê w dziele Batiuszkowa Bie³orussija i Litwa (Petersburg
1880). Na litografii wyobra¿ony jest omawiany budynek, jako piêtrowy,
o ubikacjach na piêtrze mieszkalnych (stwierdza to komin na dachu), z
szerokimi schodami na piêtro wprost z cmentarza. Jak widaæ z rysunku,
budynek ten mia³ w oczach w³adz rosyjskich przedstawiaæ najdogodniejsze miejsce na wiêzienie: piêtro górne nie ³¹czy³o siê wcale z klasztorem
(ustali³o to badanie na miejscu), wejcie by³o zupe³nie odosobnione. Natomiast gmach g³ówny, zgodnie z inwentarzem z 1841, posiada³ jedno
tylko wejcie z cmentarza  na pocz¹tku skrzyd³a zachodniego naprzeciw
dzwonnicy, i w ten sposób, by trafiæ do cel prof. Pigonia i prof. K³osa (w
skrzydle po³udniowym), wiêniów stanu nale¿a³oby prowadziæ przez ca³¹
d³ugoæ korytarza klasztornego obu skrzyde³. A nie le¿a³o chyba w interesie w³adz demonstrowanie swych wiêniów wobec mnichów!
Zatem Antoni £uckiewicz i jego koledzy z Bia³oruskiego Towarzystwa Naukowego (Bronis³aw Taraszkiewicz, in¿. Antoni Nekanda-Trep66
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ka, arch. Leon Dubiejkowski, Micha³ Kochanowicz, Adam Stankiewicz)
stwierdzili, ¿e Cela Konrada znajdowa³a siê w nieistniej¹cym budynku,
przylegaj¹cym do kocio³a, nie za tam, gdzie j¹ umiejscawiali profesorowie S. Pigoñ i J. K³os.
Oczywicie, stwierdzenie £uckiewicza i jego kolegów zosta³o obalone przez Juliusza K³osa, który w 1923 roku napisa³: Bia³oruskie Towarzystwo naukowe wyda³o broszurkê p. Ant. £uckiewicza pt. Prawda o
celi Konrada (Wilno, 1923), w której autor usi³uje dowieæ, i¿ cela ta
mieci³a siê na I piêtrze zburzonego póniej korytarza ³¹cznikowego miêdzy klasztorem a cerkwi¹. Argumenty p. £uckiewicza, oparte na ród³ach
ba³amutnych (dawny widoczek dziedziñca bardzo niedok³adny), a nieraz
wiadomie fa³szywych, uciekaj¹ce siê do podrabiania planów, rzucaj¹
dostateczne wiat³o na naukow¹ (!) wartoæ tego dyletanckiego elukubratu, zw³aszcza wobec niezaprzeczonego faktu, stwierdzonego równie¿ podpisem jednego z cz³onków owej Komisji bia³oruskiej w protokóle
z dnia 26 maja 1922, ¿e rozkopy, przeprowadzone przez autora pracy
niniejszej (J. K³osa  M.J.) po obu stronach korytarza ³¹cznikowego na 8
m wzd³u¿ (w ka¿dym z obydwu kierunków) i na 2 m. w g³¹b, nie wykaza³y
najmniejszego ladu fundamentów sugerowanego przez p. £uckiewicza
skrzyd³a mieszkalnego przy korytarzu. Nadto inwentarz szczegó³owy klasztoru Bazylianów z dn. 3 maja 1823 mówi wyranie, i¿ korytarz wspomniany ani piêtra, ani ¿adnych pomieszczeñ pobocznych nie posiada³.
Na zasadzie danych wspomnianego inwentarza, równoczesnego prawie z
procesem Filaretów, a opracowanego ze zdumiewaj¹c¹ drobiazgowoci¹,
autorowi pracy niniejszej (J. K³osowi  M.J.) uda³o siê zrekonstruowaæ
na planie stan po³udniowego skrzyd³a
klasztoru w 1823 r., a
przez to ustaliæ ostatecznie miejsce Celi
Konrada zgodnie zupe³nie ze wszystkimi
wskazówkami scenariusza Dziadów.
To ustalenie prof.
K³osa zosta³o przyjête jako wiarygodne Janusz Odrow¹¿-Pieni¹¿ek og³asza now¹ erê w pamiêprzez jego wspó³cze- taniu Mickiewicza w Wilnie. Stoj¹ za nim  aktorka
snych i póniejszych Irena Jun i Rimantas alna, dyrektor Muzeum Micmickiewiczologów i kiewicza w Wilnie, a Wieszcz z plakatu patrzy...
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Hotel i restauracja zapraszaj¹ do siebie. A dok¹d do Celi Konrada? Schody i
korytarz dzi nie prowadz¹ jak niegdy do historycznego miejsca

badaczy Celi Konrada. Czy faktycznie Cela Konrada by³a, bo ju¿ jej nie ma,
w miejscu ustalonym przez K³osa? Czy K³os siê nie pomyli³? I czy komisja
bia³oruska faktycznie siê myli³a? Dzi na te pytania chyba nie odpowiemy,
mo¿emy jedynie nadal zadawaæ pytanie: Gdzie by³a Cela Konrada?
Mieczys³aw Jackiewicz

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ poszczególne, archiwalne numery kwartalnika Znad
Wilii. W twardej ok³adce z lat 19892000, kiedy pismo ukazywa³o siê jako
dwutygodnik.
Znad Wilii ma rodowód niepodleg³ociowy. Na ³amach pisma mo¿emy przeledziæ kronikê upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego
¿ycia na Litwie, poznaæ postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i
transformacji spo³ecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, ma³o znanych materia³ów. To wa¿ne ród³o poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleæ siê w bibliotekach i orodkach, zajmuj¹cych siê problematyk¹ wschodnich s¹siadów Polski.
Zamówienia  e-mail: znadwilii@wp.pl
tel. 370 5 2123020, 48 508764030
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Most Przechodni
Przywo³ujê go w pamiêci
Zwyk³y, szary Most Przechodni
Sta³ tu¿ obok Centralnego
£¹czy³ Nowy wiat z centrum Wilna
Przemierza³em go id¹c do szko³y
Czasem do kina lub na Stare Miasto.
Po trzydziestym dziewi¹tym wojna
Przebiega³a nad i pod mostem
Lotnicy chêtnie weñ celowali
Ale bomby dziwnie go omija³y.
Pod mostem to siê wtedy zdarza³o
Trupy jeñców wojennych wypada³y.
Kolejarze cia³a deskami nakrywali.
Okrucieñstwa wojny szokowa³y.
Ch³opcy czasem o niej zapominali
Ich serca ku b³êkitom ulatywa³y
Wypatrywa³y koñca wojny
Tylko rozstania z mostem nie przewidzia³y.
Spacerujê po nim teraz w marzeniach
Gdy gasn¹ce za horyzontem s³oñce
Ostatnim blaskiem mnie opromienia.
Serce radonie przypiesza
Jak ongi na Nowym wiecie...
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Zgon miasta
Po tygodniu lipcowych zmagañ bitewnych wyszed³em
Z mrocznego podwórza na ulicy Sawicz w
Lipcowy ciep³y poranek.
Ludzie ju¿ wychodzili z bram, krz¹tali siê.
Ca³a prawa strona ulicy Wielkiej id¹c do Ostrej Bramy
Dopala³a siê, nie by³o stra¿y ogniowej, nikt nie gasi³.
Stare kamienice bezbronne, umiera³y ¿a³onie...
Po¿ar po¿era³ te¿ koñcówkê ulicy Wielkiej,
Po stronie prawej w kierunku ulicy Zamkowej.
Wszed³em na parter pewnej kamienicy,
By³ ongi tam piêkny sklep papierniczy.
Góra domu p³onê³a, na parterze ¿ar nie do wytrzymania,
Nikogo nie by³o  uciek³em.
P³onê³a ca³a prawa strona ulicy Niemieckiej, gdzie
Przed wojn¹ by³y sklepy ¿ydowskie pe³ne towarów.
W gruzach leg³a ulica Subocz a¿ do rogu Ostrobramskiej,
Tam mieci³ siê sztab niemieckiej obrony.
Patrzy³em na ¿a³osne dogorywanie miasta.
Nieopodal kina Pan, tu¿ przy wylocie ulicy Koñskiej,
Le¿a³ trup ¿o³nierza niemieckiego...
Nieca³e dwiecie metrów od kocio³a w. Kazimierza.
Ostra Brama i koció³ w. Teresy ocala³y.
W ogrodach Ostrej Bramy, gdzie mieci³ siê
Niemiecki szpital polowy, widok nie do opisania.
Ulica Bazyliañska poleg³a od po¿arów.
Z ogromn¹ ulg¹ skierowa³em siê na moj¹
Ukochan¹ ulicê niegow¹...
Antykwariat
Przy koñcu ulicy Ostrobramskiej
Tu¿ naprzeciw Filharmonii
Antykwariat mimo wojny
Wystawia³ stare ksi¹¿ki, mapy i grafiki.
Ma³y ch³opiec z nosem przyklejonym
Do szyby lustrowa³ wystawê,
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Tajemnicze dla niego wnêtrze,
Rzêdy pó³ek z ksi¹¿kami
A¿ po sufit zape³nione.
Chcia³by tam wejæ
Poznaæ ten zapach
I odkryæ wiat inny, ca³kiem wolny
Znaleæ nowych przyjació³ m¹drych.
W lipcu czterdziestego czwartego
Armie Tytanów siê star³y
W ruinê obrócono ca³e kwarta³y.
Z tajemniczego Antykwariatu tylko
Zgliszcza i popio³y zosta³y.
Zadumany sta³ tam ch³opiec
Na pokaleczony wojn¹ chodnik
Spada³y ³zy jego przeogromne...
Duma Jagielloñska
Synu, mam takie twoje zdjêcie,
Gdy stoisz ma baszcie Zamku, maj¹c miasto u stóp swoich
Wiatr ci w³osy w fale uk³ada, a ty dumnym spojrzeniem
Jagielloñsk¹ spuciznê dziejow¹ ogarniasz...
Serce me bije radonie, bo wiem, ¿e to miasto baroku,
Florencjê Pó³nocy ukochan¹ przez malarzy, ca³¹ dusz¹ wielbisz!
Czujesz siê szczêliwy na tych starych ulicach
Gdzie Mickiewicz, S³owacki i Lelewel chadza³
A Mi³osz z Konwickim o s³awê zabiegali,
Tutaj Ferdynand Ruszczyc, Bronis³aw Jamontt
Z Tymonem Niesio³owskim i Konstantym Mackiewiczem
Piêkno tego miasta na obrazach utrwalali.
Tam te¿ twój ojciec z kolegami biega³
Ka¿d¹ prawie ulicê zna³ jak w³asn¹ kieszeñ,
Szczêliwy w tej Arkadii, choæ czasem z guzem na czole.
Horyzont wojny nagle zbli¿y³ siê do miasta,
Zburzy³ domy i ca³¹ wynion¹ Arkadiê,
S¹siadów do wiecznoci przeniós³, a mnie wygna³ z miasta...
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Trzysta metrów od mostu
Czy mogê powtórzyæ przepiêkn¹
Metaforê Roberta Frosta:
Tak wiele mil dzieli mnie od snu,
Tak wiele mil dzieli mnie od snu...
Ja te¿ spaæ nie mogê
Tak wiele mil dzieli mnie od Mostu Przechodniego
Co sta³ przerzucony nad kolej¹ w Arkadii mojego ch³opiêctwa
Od mostu tylko trzysta metrów do domu
Tam zawsze Matka moja
Z posi³kiem i ciep³ym s³owem czeka³a na mnie
Gdym umorusany z gonitw po podwórzach i wzgórzach
Wraca³em zmêczony jak z wojny trojañskiej,
Choæ to by³y tylko zwyk³e ch³opców boje podwórkowe.
Dom sercem Matki ogrzany, goi³ wszystkie rany i zadrapania
Tam sen g³êboki zamyka³ mi oczy przyjanie
Daremnie szukam dzi snu takiego
Poch³oniêty zosta³ przez burzliwe fale czasu
I roztrzaskany o ska³y losu.

Sztaby doradcze
Dwiêkoszczelne gabinety
Wygodne skórzane fotele
Dyskretne boczne wiat³a
Dojrzali wiekiem panowie
Roz³o¿one mapy, plany, papiery
Pozosta³oci po starym imperium
Bezustanna analiza linii granicznych
Tego co by³o i tego co pozosta³o
Marzenia o rekonkwicie
Odzyskaniu tego, co by³o niegdy
Scalone, zwi¹zane, scementowane
Na wieki
Ale siê rozpad³o
Na wieki
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Ulica Szklana wo³a

Panu Romualdowi Mieczkowskiemu,
Autorowi wiersza Dwiêki ulicy Szklanej

Znam j¹ wybornie z lipca1944,
Wilno by³o ju¿ wolne od Niemców
Po ciê¿kim tygodniu walk zaciêtych,
Miasto liza³o rany g³êbokie wojn¹ zadane.
Trzy lub cztery miesi¹ce póniej
Z ulicy niegowej zamieszkalimy na Sawicz,
Szklan¹ lub ¯ydowsk¹ chodzi³em do kolegi
Który siê znalaz³ w rejonie Dominikañskiej
Ciasn¹, odrapan¹ ju¿ bez barwy prawie,
Z rozwalonymi mieszkaniami od ulicy,
Przebiega³em Szklan¹, opad³¹ bez ¿ycia,
W ch³opiêcej swej pamiêci zna³em los
Mieszkañców ulicy i ca³ej ¿ydowskiej dzielnicy
Na zag³adê skazanych, na rampie kolejowej
Do wagonów w 1943 wt³oczonych, oszustwem,
Wizj¹ robot w odleg³ej Holandii uspakajanych
S³ysza³em ciche pytania uwiêzionych i twarze wartowników
Obojêtne, bez wyrazu, widzia³em.
Tak, ulica Szklana o pamiêæ wo³a!
Choæ w Drugiej Rzeczpospolitej biedy doznawa³a,
To radowa³a siê wolnoci¹ w krajach s¹siednich nieznan¹.
St¹d wizja odbudowy Jerozolimy Pó³nocy
Przez braci Zingerisów naszkicowana
W³adys³aw Zajewski
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Wilno32
w padzierniku przy postoju doro¿ek
kogo zabito ca³¹ zimê
¿ydowskie dzieci lepi³y ba³wany
na kolistych powiekach
¿ycie nigdy nie umiera mieræ nie ¿yje
powtarza³ vogel do ¿ony
w tamte dni które przypomina³y
strukturê kryszta³u odbit¹ na tafcie
vogel mówi³ wiele rzeczy
dopiero gdy bomby usi¹d¹
na jego wi¹zad³ach
zapadnie milczenie
ale o tym cicho sza
przed nim kilka lat ¿ycia
niech wieje ciep³y
po³udniowy wiatr
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BIBLIOTEKA ZNAD WILII
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta

Zebra³, opracowa³, zdjêcia wykona³ 
Romuald Mieczkowski
Biblioteka Znad Wilii  3, Wilno 2009
Wiersze 50 autorów  Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i
Estoñczyka tworz¹ unikalny portret Miasta, s¹ hymnem
jego codziennoci i wiêta. Wród autorów  m.in. Tomas Venclova, Marcelijus Martinaitis i Vytautas Landsbergis, Zianon Paniak, Barbara GruszkaZych i Leszek D³ugosz, polscy poeci Wilna, m.in.  Alicja Ryba³ko (ob. w
Niemczech), Wojciech Piotrowicz, Henryk Ma¿ul, Józef Szostakowski, S³awomir Worotyñski. W opracowaniu znalaz³y siê wklejki z 24 zdjêciami Grodu
nad Wili¹. Szczêliwe to miasto, o którym pisze siê wiersze i piewa pieni.
Wilno nadal oczarowuje, zachwyca, a czasami  niepokoi i boli. Obdarza
swym natchnieniem kolejne pokolenia miejscowych twórców, inspiruje przyby³ych do niego artystów i poetów.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie wo³a,
Biblioteka Znad Wilii  2, Wilno 2008
Wiersze ukazuj¹ Wilno, widziane przez Polaka, zwi¹zanego z
tym Miastem, patrz¹cego na nie z pewnej odleg³oci i perspektywy, który dostrzega z³o¿onoæ nieodwracalnych zmian, stara siê
uzmys³owiæ sens wielkich i ma³ych, straconych i pozyskanych
Ojczyzn. Wilno bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czym innym. To widzenie wiata dope³niaj¹ fotogramy autorstwa poety,
którymi szkicuje Miasto, potraktowane nie dos³ownie, tylko jako otoczka dla zawartych prze¿yæ i rozwa¿añ.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania
wileñskie, Biblioteka Znad Wilii  1, Wilno 2007
Literatura, dotycz¹c¹ Wilna i Wileñszczyzny, cieszy³a siê
sympati¹ przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu w Polsce Ludowej, temat podejmowano na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê
po zdobyciu niepodleg³oci. W wiêkszoci jednak opisywa³a wojenn¹ gehennê i ³agry. Co jednak dzia³o siê na terenach, na
których pozostali Polacy? Takich wiadectw niewiele. Szczególnie, jeli chodzi o relacje, tworzone przez naocznych wiadków, którzy
pozostali na Litwie, Bia³orusi czy Ukrainie. Ksi¹¿ka jest literack¹ prób¹ przypomnienia o Polakach na Wileñszczynie. O ich przesz³oci, dniu dzisiejszym,
snach i marzeniach.
Ksi¹¿ki zamówiæ mo¿na  e-mail: znadwilii@wp.pl
Tel. w Wilnie: 370 5 2123020, w Polsce: 48 508764030
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NAJPIÊKNIEJSZA POLKA LITWY  BB ZNAD WILII
Romuald Mieczkowski
Znad Willi powsta³o, a¿eby mieæ szpalty dla autorów niektórych
publikacji  mimo wolnociowych zrywów, w naszych tytu³ach polskich czasami zdarza³y siê problemy z drukiem wypowiadanych opinii. Staralimy siê te¿ ogniskowaæ dzia³ania, jakich dotychczas nie
by³o. By³a to po latach pierwsza polska gazeta prywatna, wiêc musia³a byæ inna  spo³eczna inaczej. St¹d ró¿ne inicjatywy tytu³u, który
dzi powszechnie jest znany  dziêki galerii sztuki, radiu, przed laty 
telewizji. A¿eby zwróciæ na siebie uwagê na starcie, takim spektakularnym pomys³em by³y wybory najpiêkniejszej Polski Litwy.
Eliminacje do konkursu Queen of Poland odby³y siê w dniach
3 i 6 kwietnia 1991 roku w gmachu Teatru na Pohulance. By³y planowane ju¿ wczeniej, ale na przeszkodzie stanê³y wydarzenia 13
stycznia. Po trzech miesi¹cach okaza³o siê, ¿e ¿ycie idzie dalej swym
torem i ¿e nie tylko nie nale¿y umêczaæ siê i wyczekiwaæ, lecz przede
wszystkim  dzia³aæ. By pozyskaæ te¿ jak najwiêcej czytelników i
sprzymierzeñców dla naszej dzia³alnoci.
Przed 10-osobowym jury, z³o¿onym ze specjalistów od kobiecego piêkna  zawodowych re¿yserów, aktorów, choreografów, pisarzy,
projektantów mody, zaprezentowa³o swe wdziêki ponad 40 dziewcz¹t
 nie tylko z Wilna, lecz i z Solecznik, Ejszyszek, Niemenczyna, Landwarowa, Rudomina, Awi¿eñ i innych miejscowoci. By³y wród nich
uczennice i studentki, sekretarki i fryzjerki, pracowniczki biurowe  w
wieku od lat 17 do 24. ¯yjemy w warunkach wielojêzycznych, wiêc
zwrócilimy uwagê na znajomoæ polskiego  niechlujnoæ dziewczêcej polszczyzny le rzutowa³a na ca³okszta³t wdziêków kandydatek i
eliminowa³a je w ubieganiu siê o tytu³ najpiêkniejszej na Litwie. By³
wielki magnes, który przyci¹ga³ chêtne  udzia³ w wiatowych fina³ach wspomnianego Queen of Poland w Chicago.
Na starcie konkursu
Po kilkudniowych zajêciach pod okiem specjalistów, 23 kwietnia 1991,
w znanej wtedy i popularnej restauracji, tzw. barze nocnym altinëlis
(róde³ko, dzi nieistniej¹cy) nast¹pi³ fina³ konkursu. Prowadzi³ go
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Brygida Burbo  wileñska BB, 1991
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Wojciech Karkut, pochodz¹cy ze Lwowa, mój
wspó³pracownik z Telewizji Litewskiej, cotygodniowego, godzinnego wtedy
programu w jêzyku polskim.
W I Konkursie na Najpiêkniejsz¹ Polkê Litwy
przed jury, do którego doszli przedstawiciele spó³ek,
Prezentacja kandydatek do tytu³u w strojach
zajmuj¹cych siê dzia³alno- ludowych. Prowadz¹cy  Wojciech Karkut, koci¹ artystyczno-koncer- ronê trzyma Maciej Mieczkowski
tow¹  Polsko-Polonijnej
Agencji Artpol International, Cepelii, Capital Agency Ltd z Polski,
wyst¹pi³o dziesiêæ dziewcz¹t. Do Wilna przyby³ Tadeusz Tarnowski, g³ówny re¿yser przysz³ego fina³u imprezy w Chicago. Wybory wywo³a³y burzliwe zainteresowanie, przyby³a ekipa Telewizji Polskiej, zaprosilimy aktualn¹ wtedy Miss Polski El¿bietê Lebiodê, obecna by³a Miss Litwy Greta Bardarvëlytë. Tu¿ przed fina³em otrzymalimy list od Edwarda Moskala, prezesa Kongresu Polonii Amerykañskiej, w którym m.in. pisa³:
Urodzi³em siê na Amerykañskiej Ziemi, ale nigdy  nawet przez
moment nie zapomnia³em, ¿e jestem Polakiem. Kiedy dowiedzia³em siê
o pomyle wyborów najpiêkniejszej polskiej dziewczyny, mieszkaj¹cej
na emigracji, popar³em go bez wahania. S¹dzê, ¿e bêdzie to niezwykle
sympatyczna impreza, która umo¿liwi mieszkañcom Drugiej Warszawy, bo tak czêsto mówimy o Chicago, spotkanie z Polakami, ¿yj¹cymi
na ca³ym wiecie: s³owem  wielkie polskie wiêto, którego pretekstem
jest uroda polskich dziewcz¹t.
wiatowy konkurs o tytu³ Queen of Poland to tak¿e okazja do prezentacji kultury polskiej, godnoci narodowej Polaków, ich rycerskoci i
patriotyzmu. Ka¿da impreza, przypominaj¹ca, ¿e jest nas na wiecie kilkanacie milionów, raduje moje serce. ¯yczê wszystkim uczestnikom konkursu wszelkiej pomylnoci w ¿yciu osobistym i pracy, a Organizatorom konkursu Queen of Poland  jak najwiêkszych wp³ywów. Fakt, ¿e zyski,
przeznaczone s¹ na fundusz dzieci z pora¿eniem mózgowym, jest to  jak
rozumiem  g³ówny szlachetny cel tej imprezy.
Z zyskami w Chicago by³a ca³kowita klapa, a i problemów w Drugiej Warszawie spotkalimy potem niema³o. Ale jeszcze o tym nie wiedzielimy, natomiast perspektywa startu naszych piêknoci za oceanem
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zwiêksza³a wiatowoæ wileñskich eliminacji, w mediach litewskich
mówiono o inicjatywie polskiego pisma. I o to chodzi³o.
Nagrody
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Po wykazaniu siê w strojach ludowych, wieczorowych i bikini,
zatañczeniu poloneza, walca i innych tañców, przebrniêciu testów na
inteligencjê, przysz³a pora na podsumowania. Obrady jury by³y pe³ne
emocji, 19-letnia Brygida Burbo z Nowej Wilejki  wileñska BB, jak na
wstêpie j¹ nazwa³em, wygra³a nieznaczn¹ iloci¹ g³osów, chyba dwoma. Czeka³ na ni¹ wielkie nadzieje. To by³y inne czasy  podczas agonii
imperium sowieckiego Ameryka by³a Ziemi¹ Obiecan¹ dla tych, którym ni³ siê sen o szczêciu i karierze
Wicemiss, Miss Publicznoci i Miss Foto, zosta³a Teresa £opato 
najpiêkniejsza Dziewczyna Solecznik, któr¹ zaprosi³em po konkursie w jej rodzinnym miasteczku, gdzie z ramienia Telewizji by³em obecny na wyborach, prócz wielu nagród zdoby³a wycieczkê do Grecji,
¯anetta Juszkiewicz, kolejna i II Wicemiss, musia³a siê zadowoliæ
wycieczk¹ do Polski. Bardzo mi³a dziewczyna, Wioletta Malewska,
nagrody nie dosta³a, ale chcê powiêciæ jej kilka s³ów, gdy¿ wkrótce,
za parê miesiêcy, zauwa¿ona zosta³a podczas konkursu Miss Litwa 91, na którym zosta³a I Wicemiss i Miss Elegancji. Po ukoñczeniu
szko³y redniej w Mickunach uczy³a siê w Technikum, zdobywaj¹c
upragniony zawód projektantki strojów. Po wygranej w konkursie litewskim powiedzia³a, ¿e start w naszych eliminacjach da³ jej bardzo wiele, bo nauczy³ wyci¹gaæ wnioski. Potem Wioletta przypomina³a o sobie
sukcesami w projektowaniu kreacji. Wesz³a te¿ do rodziny Znad
Wilii, wychodz¹c za m¹¿ za uroczego acz kontrowersyjnego wtedy prezentera Radia Znad Wilii
Edmunda Sztengiera, dzi showmana, znanego jako Mundi.
Werdykt jury odczyta³ Jan
Mincewicz, kierownik Zespo³u
Pieni i Tañca Wileñszczyzna,
póniejszy pose³ na Sejm RL. Mój
syn Maciek, wtedy 10-letni, wystrojony odwiêtnie, trzyma³ ko- Po zdobyciu przez BB Znad Wilii tytu³u miss
w towarzystwie redaktora naczelnego
ronê.
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Sponsorzy i oprawa
By³y to ciê¿kie czasy, wiêc i ze sponsorami by³o trudno. Ale konkurs spotka³ siê z wielk¹ ¿yczliwoci¹. Firma Biss International Bingo dla goci, ulokowanych przy wygodnych stolikach w amfiteatralnej sali, zafundowa³a degustacjê dañ polskich. Nie zabrak³o te¿
szampana. Wiele uczyni³a firma Interpegro, kierowana przez nieod¿a³owanego Zbigniewa Hryniewicza, która potem w Warszawie sfinansowa³a przygotowania do fina³u amerykañskiego naszej BB (choreografia, stroje itp.). Wród sponsorów znalaz³y siê Pekaes, Buchner Fundation, warszawski hotel Holiday Inn, Centrala Handlu Zagranicznego DAL, Radio Solidarnoæ, firmy Yves Rocher, Gilla
Boutique, tygodnik Przekrój
To z Polski. Nie zabrak³o reakcji na nasze apele i na Litwie  honoru
sponsorów broni³y: Vilniaus bankas, Texvil, firma ubezpieczeniowa
 Ingosstrakh, spó³ka Nesta, Lietuvos avialinijos  Litewskie Linie Lotnicze, renomowana po dzieñ dzisiejszy restauracja Stikliai, nieistniej¹ce ju¿ przedsiêbiorstwo Elfa, Fabryka Dywanów w Landwarowie, Zjednoczenie ¯ywienia Zbiorowego Þirmûnai (tak to siê nazywa³o!), powstaj¹cy Departament Mniejszoci Narodowych Mielimy
swoich patronów medialnych  m.in. w postaci dziennika Respublika,
magazynu dla pañ Ieva, Telewizji Litewskiej, która nada³a w czo³ówkach serwisów informacyjnych reporta¿e z fina³u. Sponsorem by³a i redakcja Znad Wilii, która zafundowa³a dla Miss Foto ...aparat fotograficzny.
Trzeba odnotowaæ ¿yczliwoæ ludzi sztuki, którzy prowadzili zajêcia z kandydatkami  ucz¹c je chodziæ, tañczyæ (wiêkszoæ kandydatek po raz pierwszy zetknê³a siê z polonezem), wypowiadaæ w³asne
sentencje (polonici, poeci!), dobieraæ odpowiednie kreacje
Wszystko to pozwoli³o profesjonalnie przygotowaæ fina³y konkursu  we w³aciwym i najbardziej odpowiednim na tamte czasy
miejscu  relaksowym, o dobrej widocznoci, nag³onieniu i owietleniu, co nawet dzisiaj przy podobnych imprezach bywa bardzo
problematyczne.
Uda³o siê te¿ stworzyæ oprawê muzyczn¹ z udzia³em artystów estrady litewskiej, braci Frankonisów, kabaretu Elita z Wroc³awia, ale
te¿ Kapeli Wileñskiej, która by³a w zenicie s³awy, Franciszka Butkiewicza, instrumentalisty i wokalisty, który potem wyjecha³ na saksy
muzyczne do Arabii Saudyjskiej Gwoli cis³oci przypomnê, ¿e nastrojowe piosenki zapiewali Krystyna Grusznis i Czes³aw Soko³owski.
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Podbiæ Amerykê
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Do Ameryki, po za³atwieniu wiz, wystartowalimy we trójkê  BB czyli
Brygida Burbo, Czes³aw Okiñczyc i ja  jako opiekunowie. Lecielimy Aerof³otem, przez Moskwê, gdzie przenocowalimy w pokojach gocinnych
Ambasady Polski. Nasz¹ trójkê z kolacj¹ podejmowa³ ówczesny ambasador
w rozpadaj¹cym siê ZSRR Stanis³aw Ciosek. 1 maja jechalimy przez udekorowan¹ z okazji wiêta ludzi Pracy stolicê imperium. Wystartowalimy za
ocean z miêdzynarodowego lotniska Wnukowo do Waszyngtonu. By³a to
moja druga podró¿ na Zachód, choæ tak dok³adniej za ocean  przedtem
dziêki Wandzie Gawroñskiej by³em we W³oszech.
Waszyngton nas powita³ niemal upalnie. Zdumia³ ciemnoskóry kierowca taksówki, który  gdymy liczyli dolary na postoju  okreli³
cenê kursu z lotniska na dworzec kolejowy z dok³adnoci¹ niemal co
do centa. Co ponad 30 dolarów, ale by³a to dla nas zawrotna suma.
Kupilimy najtañsze bilety do Chicago. Jeszcze taniej by³oby samolotem, ale o tym dowiedzielimy siê póniej.
Jechalimy przez ca³¹ noc. Kiedy rano obudzi³em siê  a mielimy bilety
oddzielne  za oknem ujrza³em przepiêkny pejza¿: poci¹g przeje¿d¿a³ nad
wod¹ przez prze³êcz, podobne widoki zna³em z amerykañskich filmów. W
takt soczystego country, p³yn¹cego z g³oników, umiecha³a siê ciemnoskóra piêknoæ. Dosta³em kawê w plastykowym kubku, jakie s³odycze i
wtedy dopiero uwiadomi³em sobie,
¿e jestem w Ameryce. Tej znanej
g³ównie z muzyki, jazzu...
W Chicago znowu wsiedlimy do
taksówki, ¿eby nie b³¹dziæ i pojechaæ
do hotelu The Palmer Mouse-Hilton pod wskazany adres. Bardzo
mi³a urzêdniczka w recepcji wdziêcznie roz³o¿y³a rêce  tak pokoje by³y
zamówione, ale organizator z nich
zrezygnowa³. Jaka szkoda Tak,
rozumie nas. Nie ma problemu, mo¿emy pozostaæ, to jasne  w tañszych pokojach doba kosztuje co
ponad 100 dolarów. A tyle nam tylko
pozosta³o, na wszystkich...
Usiedlimy na walizkach. Zaczêlimy kombinowaæ, wydzwaniaæ. W koronie najpiêkniejszej Polki
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Organizatorzy pochowali siê, kto powiedzia³, i¿ g³ono zapowiadany fina³
odbêdzie siê na w³asny rachunek. W
koñcu doradzono, ¿ebymy na razie zatrzymali w tanim motelu i rozwa¿yli 
co dalej. Tak te¿ zrobilimy, pokój kosztowa³ 7 dolarów za dobê.
Nazajutrz dowiedzielimy siê reszty. ¯e
przedsiêwziêcie ma ju¿ posmak skandalu,
¿e spó³ka, bêd¹ca organizatorem konkursu Queen of Poland, sprawê zawali³a,
by³y jeszcze zarzuty natury finansowej.
Ale do domu by³o daleko, zainwestowalimy wiele w podró¿, mielimy
inne sprawy w Ameryce. W podobnej
Brygida Burbo na ulicach Chicago
sytuacji znalaz³a siê dziewczyna ze
Lwowa, dwanacie uczestniczek z innych krajów, m.in. z Francji, Belgii, Luksemburga. Postanowilimy uczestniczyæ w przedsiêwziêciu na
w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
Jako przetrwaæ
Uruchomi³em swoje kontakty, jakie zdoby³em od znajomych przed
wyjazdem. Zostalimy zaproszeni na rozmowê do radia polonijnego Jarka Cho³odeckiego  Litwa by³a na fali. Poinformowano nas przed wejciem do studia, ¿e bêdziemy rozmawiaæ na ¿ywo ok. 10 minut. Wyszlimy po paru godzinach. Rozmawia³o z nami wielu s³uchaczy, dodzwonili siê do mnie dalecy krewni Oleszkiewiczowie, pewien wilnianin, przebywaj¹cy w okolicach Chicago. Wychodz¹c ze studia, mielimy nie tylko honorarium, ale i nowych znajomych, którzy chcieli nas widzieæ,
podejmowaæ i rozmawiaæ, czêstowaæ u siebie. Sporo fanów zdoby³a
nasza BB, choæ mówi³a niewiele, to my j¹ lansowalimy na antenie w
nadziei na przychylnoæ widzów podczas konkursu. Brygidzie zacz¹³
sympatyzowaæ jaki pi³karz, który przyjecha³ du¿ym samochodem i zabra³ nas wszystkich do jakiej knajpy, gdzie objadalimy siê frytkami
Na rozmowê do siebie zaprosi³ p. Edward Moskal. Tê wizytê potem
wspomina³ prezes KPA podczas swej wizyty w Wilnie, m.in. w wywiadzie, jaki nagrywa³em z nim do programu telewizyjnego Rozmowy wileñskie.
Wzruszenie towarzyszy³o kolejnym spotkaniom, z ludmi, którzy
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chcieli otoczyæ nas opiek¹, stêsknieni
byli wiedzy o swoich stronach ojczystych. Tak jak cz³onkowie legendarnej Czarnej Trzynastki, Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, z jej W³óczêgami, przede wszystkim z Edwardem Linkiem. Potem dziêki tym wiêziom do USA wyruszy³ Walery Tankiewicz, ówczesny harcmistrz
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przysz³y dyrektor Radia Znad Czes³aw Okiñczyc przed wejciem
Wilii, obecnie mieszkaj¹cy w Gdyni. do Konsulatu Generalnego RP w
Na posiedzeniu zebrania oddzia³u KPA Chicago. 1991
w Chicago, na które nas zaproszono,
pozna³em jedynego wtedy swojego prenumeratora Znad Wilii  Józefa
de Viriona, który kierowa³ wysy³k¹ ksi¹¿ek na Wschód. Kiedy wyje¿d¿alimy z USA, tych czytelników przyby³o.
Misja nie jedyna
Towarzyszenie najpiêkniejszej Polce z Litwy nie by³o naszym jedynym celem. Raczej mi³ym pretekstem do za³atwiania na zaraniu niepodleg³oci innych spraw  chodzi³o przede wszystkim o umocnienie presti¿u gazety, która zdecydowanie stawiaj¹c na wspó³pracê polsko-litewsk¹, nie mia³a ³atwego ¿ycia. Czes³aw Okiñczyc, jako deputowany
do Rady Najwy¿szej RL, ja  jako redaktor naczelny pisma, chcielimy odbyæ jak najwiêcej rozmów. Szukalimy
kontaktów, wiedzielimy bowiem, ¿e
nasze przetrwanie na tym etapie zale¿eæ bêdzie od wspó³pracy ze rodowiskami polonijnymi na ca³ym wiecie.
By³ to gor¹cy okres szukania wsparcia dla niepodleg³oci na Litwie. O takie
wsparcie od Polonii Amerykañskiej zabiegali siê Litwini  losy niepodleg³oci
nie by³y przes¹dzone. Aby rozmawiaæ na
temat trudnych relacji polsko-litewskich
podczas naszego pobytu do Chicago
przyby³ Vytautas Landsbergis, ówczesny W Chicago z autorem artyku³u
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przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej RL (marsza³ek Sejmu). Bylimy zaproszeni na
spotkanie z jego udzia³em do
Konsulatu Generalnego RP w
Chicago. Swój stosunek do
przemian na Litwie, do rozwi¹zywania kwestii narodowociowych, wyrazi³ wtedy
Kongres Polonii Amerykañskiej w Owiadczeniu, jakie
Vytautas Landsbergis przemawia w polskim Kon- przekazane zosta³o Landsbersulacie w Chicago
gisowi. Temat ten dominowa³ tak¿e w czasie naszego spotkania z Edwardem Moskalem, w rozmowach z wiceprezesem KPA Kazimierzem £ukowskim.
A w miêdzyczasie zwiedzalimy chicagowskie Jackowo, dziwi¹c
siê obecnoci jêzyka polskiego w amerykañskim miecie. Gospodarze
mówili: Jak bêdzie niepodleg³oæ, u nas tak samo bêdzie. Robi³em zdjêcia Domów Polskich, marz¹c, ¿e i u nas takie wysepki naszej obecnoci w kontekcie innych kultur powstan¹.
BB  Miss Europy

Dziêki determinacji przyby³ych, zaanga¿owaniu miejscowych organizacji polonijnych, fina³ konkursu jednak odby³ siê. Prawda, nie w sali na
1200 miejsc w The Palmer Mouse-Hilton i w uroczystej gali, jak planowano, tylko w restauracji Mareva, gdzie scena i owietlenie zosta³y zaimprowizowane w ostatniej chwili  daleko jej by³o do wileñskiego wystroju i elegancji! By³y problemy z przebieraniem siê, doskwiera³a ciasnota,
dolatywa³y zapachy kotleta. By³y problemy z ukompletowaniem jury, gdy¿
znane osoby sporód Polonii Amerykañskiej nie chcia³y mieæ z tym co
wspólnego i odmówi³y udzia³u. W rezultacie jury by³o przypadkowe.
Nie wyst¹pi³ zapowiedziany w scenariuszu Boby Vinton, inni amerykañscy artyci. Natomiast przygrywa³ zespó³ Elektric Krystofs Orchestra z Krzysztofem Krawczykiem na czele! Nie sprawia³ on wtedy wra¿enia gwiazdy, czu³ siê zagubiony... Wyst¹pi³a te¿ Lora Szafran. W tej
sytuacji publicznoæ zabawia³, jak umia³, dyrektor przedsiêwziêcia, który
wyst¹pi³ równie¿ jako konferansjer. Uczestniczki by³y stremowane faktem, i¿ czêæ organizatorów i sponsorów zasiad³a do jury. Ale poród
publicznoci panowa³a ¿yczliwa atmosfera, zebrani nie szczêdzili okla84
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sków dziewczynom, dodaj¹c
im otuchy.
Wileñska BB z ³atwoci¹
zakwalifikowa³a siê do
pierwszej pi¹tki. W domu 
jak mówi¹ i ciany pomagaj¹
 w finale za najpiêkniejsz¹
uznano drobniutk¹ mieszkankê Chicago, której przypad³
w udziale volkswagen corrido (tak zapowiedziano na Edward Moskal z Czes³awem Okiñczycem i
scenie). BB zosta³a I Wice- autorem artyku³u odby³ d³ug¹ rozmowê
miss i Miss Europy, niejako
automatycznie, do hotelu wraca³a z wi¹zankami kwiatów, których
dosta³a najwiêcej poród innych uczestniczek.
A by³a na topie! Niczym ogon podczas wszystkich spotkañ ci¹gn¹³ za
ni¹ t³um polonijnych zalotników. Niektórzy sk³adali popieszne oferty matrymonialne. Ale musielimy ustrzec nasz¹ miss  takie s³owo dalimy je
matce. Czasami by³o gor¹co  przed fina³em na tyle, ¿e nie mog³a spaæ w
swoim pokoju, wiêc zabralimy do naszego, id¹c spaæ do s¹siedniego.
W Ameryce spêdzilimy tydzieñ. Po latach, w ramach sta¿u dziennikarskiego, dane mi by³o pojechaæ do Nowego Jorku, by pracowaæ w redakcji
Nowego Dziennika, ale to ju¿ inny i te¿ bardzo obszerny temat. BB planowa³a studiowaæ na uniwersytecie w Moskwie, nasze kontakty siê urwa³y.

©R. Mieczkowski

***
Takie refleksje jako przypomnienie pionierskich
kroków, równie¿ w tym pozapublicystycznym
zakresie pisma. Tamte czasy id¹ w niepamiêæ,
licz¹ siê bowiem dzisiejsze dokonania.
Mimo tego, ¿e co roku odbywa siê wiele
podobnych konkursów, warto wspomnieæ, co
Z Jaros³awem Cho³odec- ju¿ by³o, tym bardziej, ¿e niektóre tamte imprekim autor spotka³ siê po zy odbiega³y od powszechnego dzisiaj wileñlatach w Warszawie, pod- skiego stylu  czêsto samowystarczalnego,
czas uroczystoci XX-lecia bez udzia³u specjalistów, re¿yserii, w du¿ym
Senatu RP
stopniu w oparciu na przypadkowe amatorskie si³y. Takiej w³anie oprawy brakuje i dla piêknych dziewczyn 
wród Polek na Wileñszczynie jest ich niema³o.
Romuald Mieczkowski
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Legend¹ jest opis wydarzenia z ¿ycia bohatera, bez pe³nego, b¹d czêciowego potwierdzenia w materiale historycznym. Mo¿e przekaz o wydarzeniu, faktycznym lub domniemanym, zwi¹zanym z Józefem Pi³sudskim, zapocz¹tkuje now¹ wileñsk¹ legendê. Byæ mo¿e spódnica niepokornej niewiasty znajdzie siê wród takich legend, jak o cieniu królowej Barbary, duchu Zygmunta Augusta, ocaleniu hetmana litewskiego Micha³a Paca?
Jeli nawet tak siê nie stanie, przybli¿y postaæ Marsza³ka, dot¹d odrzucan¹
przez pobratymców, którym jednak nie jest on obojêtny.
Po tym wstêpie przedstawiê historiê o nim, zwi¹zan¹ z Wilnem,
gdzie uczêszcza³ do gimnazjum i konspirowa³, zamieszkiwa³ w wielu
domach, a w niektórych siê ukrywa³, dopóty nie wpad³ w rêce ¿andarmów. Z zes³ania na Syberiê powróci³ do miasta, które polubi³ na zawsze. A póniej w Legionach piewano mu piosenkê u³añsk¹: Gdy wemiem Warszawê, ju¿ nam pilno / Zobaczyæ to nasze stare Wilno.
W kwietniu 1919 roku otrzyma³ klucze Wilna, jako jego wybawca i
wskrzesi³ Uniwersytet Stefana Batorego, któremu bez rozg³osu przeka-

Pa³ac Vileiisów na Antokolu, niedaleko kocio³a w. Piotra i Paw³a, nale¿y do
okazalszych w Wilnie. Dzisiaj mieci siê w nim Instytut Jêzyka Litewskiego
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zywa³ czêæ swych poborów. W odrodzonej
Polsce pamiêta³ zawsze o
grodzie nad Wili¹, na Rossie spoczê³o jego Serce,
obok prochów Matki,
Marii z Bilewiczów Pi³sudskiej, sprowadzonych
w czerwcu 1935 z litewskich Sugint.
We wrzeniu 1939 Bracia  Petras i Antanas Vileiisowie
Aleksandra Pi³sudska opowiedzia³a siê za pozostawieniem na Rossie
jego Serca. A 3 i 9 padziernika tego¿ roku, podczas rokowañ z Litw¹,
mówi¹c o przysz³oci Wilna, Stalin dwukrotnie przypomina³, ¿e spoczywa tam Serce marsza³ka: byæ mo¿e w nieodleg³ej przysz³oci, gdy
powstanie Polska, nieprzyjanie spojrzy na Litwê za zabrane Wilno, w
którym jest Serce Pi³sudskiego (Okupacja i aneksja Litwy w 1939 
1940. Dokumenty, Wilno 1993, lit.).
Historiê, któr¹ przedstawiê, us³ysza³em przed dwudziestu laty od mojej
ma³¿onki, po jej powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Przebywa³a u znajomej, zacnej Danuty Venclauskaitë w Waterbury (stan Connecticut). Rodzice jej przed wojn¹ w Szawlach opiekowali siê sierotami, stwarzaj¹c
im namiastkê domu rodzinnego. Ponad setka obojga p³ci wychowanków
otrzyma³a wykszta³cenie ogólne, zawodowe i niekiedy wy¿sze. Ojciec
jej, Kazis (1880-1940), adwokat, polityk socjalistyczny, by³ pos³em do
Sejmu Ustawodawczego. Opowiada³ siê za ugod¹ z Polsk¹. A matka 
Stanis³awa (1874-1958), artystka teatralna, powiêci³a siê sierotom i harcerstwu, któremu s³u¿y³a przez ca³e ¿ycie. Wojna rozdzieli³a córki mecenasa. Jedna z nich, adwokat Grabyla, pozosta³a w Szawlach, druga
wraz z matk¹ trafi³a do USA. Pierwsz¹ nigdy nie wypuszczano na Zachód, drug¹  nie wpuszczono do ZSRR. U mnie, wtedy w Szczecinie,
dosz³o do ich spotkania, pierwszego od dziesiêcioleci. A póniej ma³¿onka u Danuty w USA pozna³a dra Petrasa Vileiisa, dyplomatê litewskiego,
ze znanej rodziny. O jej znaczeniu wiadczy fakt, ¿e z pomoc¹ Departamentu Stanu wyrwali z r¹k NKWD w czerwcu 1942 roku dra Mykolasa
Deveinisa, mê¿a siostry Vileiisów, aresztowanego w lipcu 1940 i wywiezionego do ³agru w Workucie. Zwolniony z obozu jesieni¹ 1942, przyby³
do USA i w Waterbury podj¹³ praktykê lekarsk¹. A w 1953 zeznawa³ w
Komisji Kerstena o sowieckich obozach.
Vileiisowie przed Wielk¹ Wojn¹ mieli w Wilnie fabryki i nierucho87
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moci, wydawali pisma litewskie, pobudowali kaplicê na Rossie, w
której podziemiach spoczywa wielu zas³u¿onych cz³onków rodu, spokrewnionego z polskoci¹. Niedawno j¹ odnowili potomkowie rodziny.
Petras Vileiis urodzi³ siê w 1906 roku w Wilnie. Uczy³ siê w Charkowie, Wilnie i Wi³komierzu, gdzie w 1925 uzyska³ maturê. Studia prawnicze i ekonomiczne ukoñczy³ w 1929 w Pary¿u, a w 1937 na Sorbonie obroni³ doktorat z prawa: Litwa i sprawa bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Pracowa³ od 1930 w poselstwie Litwy w Kwirynale (Rzym)
radc¹ i charge de affaires. W 1939 w Kownie zosta³ dyrektorem Departamentu Ekonomicznego MSZ. Wyjecha³ s³u¿bowo 9 czerwca 1940
do USA, tu¿ przed wkroczeniem Armii Czerwonej do krajów ba³tyckich. Po zagarniêciu Litwy przez ZSRR czêsto wystêpowa³ publicznie
na rzecz jej niepodleg³oci. Uczestniczy³ w 1956 w kompanii wyborczej gen. Eisenhowera, przemawia³ w radiu w szeciu jêzykach. Mia³
fart w interesach, dorabiaj¹c siê du¿ego maj¹tku, wykupywa³ czas antenowy, a w gazetach umieszcza³ p³atne og³oszenia, skierowane przeciwko Kremlowi. W artykule o swoim 60-leciu, napisa³: Nie mam na co
narzekaæ, Pan Bóg ³askaw, pieni¹dze przychodz¹ i nie potrzeba ich
oszczêdzaæ. Dolary go siê trzyma³y, nie wyrzuca³ ich na bruk, a szafowa³ nimi hojnie na cele narodowe. Przy jakiej okazji opowiedzia³ w³anie ma³¿once historiê, zwi¹zan¹ z Pi³sudskim, ¿e cigany przez ¿andarmów w Wilnie, schroni³ siê w mieszkaniu jego rodziców. A gdy ci
weszli do pokoju, w którym by³a jego matka Emilija, zd¹¿y³ siê schroniæ pod jej fa³dzist¹ spódnic¹, na tyle szerok¹, ¿e nie zosta³ zauwa¿ony.
Podszed³em sceptycznie do tej powiastki. Zna³em dzieje Vileiisów i
wiedzia³em, ¿e Emilija (1861-1935) by³a ¿on¹ dra Antanasa Vileiisa (18561919), a ich ma³¿eñstwo by³o bezdzietne. Natomiast Petras Vileiis by³
synem prawnika Jonasa Vileiisa (1872-1942), litewskiego ministra i burmistrza Kowna w latach 1921-1933. Jego matka  Ona w 1947 przyby³a
do Stanów Zjednoczonych i zamieszka³a w Waterbury. Zapamiêta³em tê
historiê, ale potraktowa³em j¹ jako twór bujnej wyobrani pana Piotra,
któremu widocznie co siê pomyli³o lub najwidoczniej chcia³ czym b³ysn¹æ. By³ te¿ inny powód w¹tpliwoci: ma³¿onka powtórzy³a u¿yte przez
niego dwa s³owa litewskie: po (pod) i andorokas (spódnica wyjciowa z
szerokim spodem), które potraktowa³em jako jedno. Poniewa¿ nie znalaz³em poandoroko w ¿adnym s³owniku jêzyka litewskiego, to równie¿
wp³ynê³o na moj¹ nieufnoæ. Dopiero niedawno poj¹³em swój b³¹d.
Józef Pi³sudski ma Litwie kontaktowa³ siê z wieloma ludmi, mia³ szerokie znajomoci. Kazimierz Iwanowski wspomina³: Mój ojciec Stanis³aw
mia³ trzech braci, a ka¿dy by³ innej narodowoci. I tak, najstarszy Jerzy,
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in¿ynier, kilkakrotny minister i senator II Rzeczypospolitej, by³ Polakiem, drugi  Wac³aw, chemik,
profesor Politechniki Warszawskiej, by³ Bia³orusinem. Trzeci 
Tadeusz, profesor Uniwersytetu
Kowieñskiego, by³ Litwinem...
Ka¿dy z nich mia³ swoje hobby:
czêsto siê rozwodzili. Ka¿dy z nich
mia³ trzy ¿ony, a my mielimy dostatek ciotek. W latach dwudziestych, na jakim raucie w Wilnie Cz³onkowie Litewskiego Towarzystwa Namoja matka by³a przedstawiona ukowego: Jonas Basanavièius, Juozas
Marsza³kowi. Ten za zapyta³, Kairiûkðtis, Vaclovas i Mykolas Birþiðkoktórego Iwanowskiego jest ¿on¹. wie, Emilija Vileiienë, Antanas i Jonas
 Tego, co ma tylko jedn¹ ¿onê  Vileiisowie, Antanas Þmuidzinavièius,
Antanas Smetona oraz inni w Wilnie na
matka odpowiedzia³a.  A to zna- Górze Bouffa³owej, na zakupionej dzia³ce
czy Stanis³awa  stwierdzi³ do- pod budowê Domu Narodowego. Ok. 1913
brze zorientowany Marsza³ek
(Wspomnienia z kresowej m³odoci, Bydgoszcz, 1995).
Wac³aw podczas wojny by³ niemieckim burmistrzem Miñska, przyjaznym wobec Polaków. Zgin¹³ tam 7 grudnia 1943 roku z r¹k sowieckich b¹d niemieckich. Ksi¹dz katolicki odmówi³ pochówku jako rozwiedzionemu, ale pop zgodzi³ siê na pogrzeb prawos³awny. I tak po
lubie ewangelickim spocz¹³ na cmentarzu katolickim, ¿egnany przez
córkê Annê i rozwiedzion¹ ¿onê Sabinê. Bratanek Kazimierz przesadzi³,
przypisuj¹c mu trzy ¿ony!
Marsza³ek mia³ nie tylko fenomenaln¹ pamiêæ, ale i du¿e poczucie
humoru. Przypomnia³a o tym Jadwiga Hoppen-Zawadzka: Pi³sudski,
który lubi³ anegdoty i sam je tworzy³, opowiada³ swemu otoczeniu takie
w³anie wileñskie wydarzenie. Jecha³ doro¿k¹ wieczorem z dworca kolejowego na ulicê Pohulanka, do swej siostry. Po dojechaniu na miejsce zap³aci³ doro¿karzowi kwotê, znacznie przewy¿szaj¹c¹ taryfê. Da³
banknot z wizerunkiem Kociuszki. Doro¿karz siê zdziwi³, splun¹³ i przyklepa³ banknot drug¹ rêk¹. Pi³sudski miej¹c siê zapyta³:  Panie,
dosta³e tak¹ forsê i nie pytasz kogo wieziesz?  A co mi tam. Wiozê to
wiozê, byleby dobrze zap³acono!  A gdyby wióz³ samego Pi³sudskiego?  Fiu  zarechota³ doro¿karz  jak Kociuszkê mam w garci, to
Pi³sudski mo¿e byæ w dupie. Marsza³ek zamia³ siê, poklepa³ wonicê
po kolanie i poszed³ dalej. Lubi³ takie kawa³y (Wileñskie reminiscen89
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cje, Bydgoszcz 1996).
Ale nigdy nie opowiada³ o
historii ze spódnic¹. Dlaczego?
Sprawa powróci³a w Toronto w
roku 2007. Bêd¹c w odwiedzinach u pañstwa Budrysów,
od¿y³a ta historia. Zainteresowa³em siê ni¹ i zapyta³em o szczegó³y. Wilnianin Jonas Budrys
przypomnia³ sobie, ¿e mówi³a
Z Kolekcji Vileiisów  dwuklasowa szko³a mu o tym jego siostrzenica
litewska w Wilnie. 1907-1917
Jûratë Burokaitë z Wilna. Kiedy
goci³em u niej, powiedzia³a, ¿e natrafi³a na taki artyku³ w kobiecym pimie. Zwróci³em siê z prob¹ o poinformowanie, gdzie to opublikowano.
Po pewnym czasie otrzyma³em kopiê artyku³u Pauli Ancevièienë Litewskie
kobiety w Wilnie (Moteris/Kobieta, Toronto, listopad  grudzieñ 1976,
lit.). Nazwisko jej nie by³o mi obce, jako ¿ony Franciszka Ancewicza, o
którym pisa³em, jako przyjacielu Czes³awa Mi³osza. Z jej paszportu zagranicznego (nr 722, wydany 1 marca 1944 przez Konsulat Generalny Litwy
w Zurychu) wynika, ¿e urodzi³a siê 8 listopada 1904 roku w Krasnojarsku
(Syberia). Przed wojn¹ mieszka³a w Wilnie, a w czasie wojny  w Berlinie,
gdzie jej m¹¿ by³ korespondentem pism litewskich i szwedzkich. Gdy nie
przed³u¿ono mu akredytacji, na krótko wróci³a na Litwê, sk¹d przed nadejciem Armii Czerwonej z rodzin¹ wyjecha³a do Niemiec Zachodnich. Od
padziernika 1948 zamieszka³a z rodzin¹ w Kanadzie, gdzie by³a czynna na
niwie spo³ecznej wród litewskich emigrantów.
Historii ze spódnic¹ ci¹g dalszy
Jeszcze przed otrzymaniem listu z Wilna uzyska³em informacje o
tym wydarzeniu. Okaza³o siê, ¿e pisarz i publicysta, wilnianin Rapolas
Mackonis, prezentuj¹c sylwetkê Emilii Vileiðienë napisaù: Wspominaj¹c
tê kobietê, pragnê chocia¿ pokrótce opowiedzieæ o pewnym wydarzeniu
z lata 1919 roku. Nie wiem, czy to prawda, czy te¿ legenda. Nie biorê za
to odpowiedzialnoci, zw³aszcza, i¿ od niej samej tego nie us³ysza³em. Z
niektórych relacji (wiadomo), ¿e przed wojn¹, gdy carscy ¿andarmi
deptali po piêtach Pi³sudskiemu, schroni³ siê on w mieszkaniu Vileiisów.
Przyby³ym ¿andarmom pani domu powiedzia³a, ¿e mieszkanie doktora
nie jest miejscem ukrywania jakichkolwiek wrogów jego cesarskiej moci.
¯andarmi jej uwierzyli i wynieli siê z jej domu.
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Przyczyn¹ ich ³atwowiernoci i odst¹pienia od przeszukania mog³o
byæ to, ¿e wiedzieli, i¿ Jonas Jasmontas, brat doktorowej, podobno by³
radc¹ dworu carskiego w Petersburgu. Jak dalej relacjonuje Mackonis:
Po okupacji Wilna Pi³sudski zechcia³ odwdziêczyæ siê wybawczyni i
zaproponowa³ jej wysoki order. A Vileiðienë odrzek³a:  Pan marsza³ek
wtedy tylko mi siê odwdziêczy, jeli wycofa wojsko swoje ze stolicy
Litwy. Bardzo dziêkujê za order, ale jest mi zbêdny. Potrzebne mi jest
Wilno. Nie wiemy, czy tak siê wydarzy³o, czy te¿ ludzie ukuli legendê.
Jedno jest pewne Vileiðienë nie brakowa³o odwagi i nigdy nie owija³a
s³ów w bawe³nê. Gdy by³o konieczne, mog³a ka¿demu i to bez skrupu³ów, wygarn¹æ wprost prawdê w oczy. W pierwszych miesi¹cach ¿eligowskiady (tj. wkroczenia do Wilna 8 padziernika 1920 wojsk buntownika, gen. ¯eligowskiego  Z.P.), zapominaj¹c o bo¿ym wiecie,
troszczy³a siê o litewskich jeñców, setkami przetrzymanych przy (ulicy)
Wielkiej. Obok zamkniêtej bramy tego domu godzinami ka¿dy dzieñ
wyk³óca³a siê z stra¿nikami. Odprowadzano j¹ kilkakrotnie na komisariat policji, a póniej kilka miesiêcy przebywa³a w ³ukiskim wiêzieniu.
(Stare pokolenie wilnian, Wilno 1999, lit).
Z tej relacji wynika, ¿e historia ze spódnic¹ mia³a miejsce w Wilnie
w koñcu XIX wieku. Aby ustaliæ ten fakt, nale¿y pamiêtaæ, ¿e Antanas
Vileiis po ukoñczeniu studiów medycznych w Moskwie i praktyce w
Rosji zamieszka³ w 1898 w Wilnie. W tym¿e roku polubi³ Emilijê, absolwentkê Instytutu Smolnego w Petersburgu, która do Wilna przyby³a
rok wczeniej. A Pi³sudski na sta³e opuci³ miasto w po³owie 1899 roku
i póniej nie móg³ szukaæ schronienia u Vileiisów.
Relacjonuj¹c historiê o propozycji marsza³ka o odznaczeniu pani Emilii,
pomyli³ kolejnoæ zdarzeñ. Wspomnia³ o demonstracji Vileiðienë przed
gmachem, gdzie przetrzymywano litewskich ¿o³nierzy i ¿e dzia³o to siê
latem 1919 roku, podczas ¿eligowskiady. Zapomnia³, ¿e dopiero w padzierniku 1920 wojsko zbuntowanego gen. ¯eligowskiego zajê³o Wilno?
Vileiðienë znano z bezporedniego sposobu bycia i rozmowa z Mar-

Petras Vileiis by³ wydawc¹ litewskiej gazety Wiadomoci Wileñskie
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sza³kiem mieci siê w jej sposobie obcowania z ludmi. Wiedziano, ¿e
w przeci¹gu czterdziestu lat walczy³a o litewskoæ Wilna:
W 1901 roku, dziêki niej, w starym wileñskim kociele w. Miko³aja
zabrzmia³y litewskie modlitwy Po wywalczeniu kocio³a Emilia i Antanas Vileiisowie zapocz¹tkowali dzia³alnoæ licznych litewskich organizacji  wspomina³ Mackonis,  gdy rozpoczê³a siê wojna, Emilija Vileiðienë, popieszy³a do Petersburga, aby zdobyæ rodki dla litewskiego towarzystwa Pomocy Osobom Poszkodowanym Wojn¹.
Jak wspomina³ wp³ywowy litewski polityk, Martynas Yèas, pose³
Dumy Pañstwowej, maj¹cy dostêp do kó³ rz¹dowych i dworu, uczestniczy³a ona w wa¿nym spotkaniu w Petersburgu: Przypad³a jej czeæ,
nie tylko siedzieæ (obok ma³¿onki Miko³aja II), ale i przedstawiæ jej
sytuacjê naszych uchodców i podkreliæ odrêbnoæ nasz¹ od Polaków
(Wspomnienia. Drogi do niepodleg³oci, t. 2, Kowno 1935, lit.).
Znany jest przypadek, zwi¹zany z niemieck¹ okupacj¹ Wilna w 1915
roku. Po zajêciu miasta dowódca stra¿y przedniej, p³k hr. Pfeil wyda³
odezwê do ludnoci miasta w trzech jêzykach (polskim, rosyjskim i
niemieckim), w której czytamy: Niemieckie si³y zbrojne wygna³y wojsko z obwodu polskiego miasta Wilna i wkroczy³y do s³awetnego i pe³nego tradycji grodu. By³ on zawsze per³¹ w s³awnem Królestwie Polskim . Odezwê zakoñczy³ s³owami: Niech Bóg b³ogos³awi Polskê.
Wilno, 18 wrzenia 1915 r.
Oto, co o tym napisa³ Rapolas Mackonis: Gdy og³oszenie rozplakatowano, Vileiðienë tego samego dnia wtargnê³a do gabinetu komendanta i wywo³a³a awanturê. Znaj¹c doskonale jêzyk niemiecki, przekona³a go, ¿e Wilno nie jest per³¹ korony Polski, a stolic¹ Litwy. Nastêpnego dnia ¿o³nierze zerwali odezwy.
Rzeczywicie, po kilku dniach niemiecki pu³kownik wycofa³ s³owa
o polskoci Wilna. Czy¿by by³a to wy³¹cznie jej zas³uga? Litewski historyk emigracyjny Pranas Èepenas podaje: Z powodu treci odezwy i
pominiêcia w niej jêzyka litewskiego, delegacja litewska w sk³adzie: E.
Vileiðienë, J. Basanavièius i J. Kymantas, zwróci³a siê do wy¿szego
dowództwa niemieckiego o jej usuniêcie oraz oficjalnego wprowadzenia jêzyka litewskiego, na równi z innymi miejscowymi jêzykami. Wskutek
ostrego protestu litewskiej delegacji... natychmiast usuniêto j¹ ze s³upów og³oszeniowych (Najnowsza historia Litwy, t. II, Chicago 1986, lit.).
Jak to siê przedstawia z polskiego punktu widzenia? Prof. W³adys³aw Wielhorski napisa³: Odezwa powy¿sza, rozplakatowana na murach
miasta, d³ugo jednak nie widnia³a na nich. Wy¿sze w³adze wojskowe
niemieckie nakaza³y j¹ usun¹æ. Polskoæ nie mia³a byæ t¹ si³¹, na ja92
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kiej oprzeæ siê chcia³y w krajach ba³tyckich rz¹dy niemieckie okupacyjne. Usuniêcie odezwy Pfeila okaza³o siê symptomatyczne (Polska a
Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947).
Wracamy do pani Emilii. Podczas miêdzywojnia zosta³a wychowawczyni¹ Ostrobramskiej ¯eñskiej Bursy, do czasu przybycia z Galicji
zakonników  karmelitów: Pozbawiona bursy, mimo podesz³ego wieku,
sta³a siê bardziej ruchliw¹; By³a dla Litwinów po prostu Vileiðienë, a
dla Polaków  Królow¹ Litewsk¹  wspomina³ Mackonis. Pochowano j¹ na Rossie, nie obok mê¿a w kaplicy grobowej Vileiisów, a w
pobli¿u, na wzgórzu, gdzie wznosi siê granitowy pomnik ze z³oconym
napisem, powiêconym jej i bratu.
A teraz o karteczce z Wilna, nades³anej przez Jûratë Burokaitë. Oto
jej treæ: Ulica Adama Mickiewicza nr 25. D³ugie lata mieszka³ tam dr
Antanas Vileiis. Zmar³ tutaj w 1919 roku. Pozosta³a ¿ona Emilija. W
tym domu ukry³ siê marsza³ek Polski Pi³sudski. Póniej by³a tam restauracja Zacisze, obecnie jest sklep wyrobów skórzanych, a wokó³
s¹ wybudowane nowe domy.
Przewodnik krajoznawczy A. Jukevièiusa i J. Maceiki potwierdza:
Dom nr 25 (Mickiewicza). Mieszka³ w nim przed Wielk¹ Wojn¹ dr Antanas Vileiis (Wilno i okolice, Wilno 1935, lit.). Przed wojn¹ Zacisze
by³o restauracj¹, prowadzon¹ przez Macieja Kie³mucia, znakomitego
zielarza, twórcê trunku, zwanego maciejówk¹. W 30. latach podupad³a i jak wspomina³ Józef Mickiewicz: W Zaciszu nie ma ju¿ hucznych niadañ adwokatów z klientami. Teraz bardzo tanie obiady i wiedeñskie kolacje za z³otówkê  radzê spróbowaæ (Bulbin z Jednosielca,
Londyn 2001). Po wojnie wspomina³ j¹ pp³k Stanis³aw Truszkowski,
¿e przy suto nakrytym stole, przy karafkach z maciejówk¹, miejscowi
Litwini wspólnie z nim (kapitanem 6 pp Legionów)
wiêtowali w 1938 r. zwyciêstwo rodaka ymarasa w
pojedynku ze studentem
USB. Przygotowa³ go do
walki brat kapitana, podporucznik Tadeusz Truszkowski
(Z dni pokoju i wojny 19211939, Warszawa 1983).
Czy Marsza³ek schroni³
siê w domu przy Mickiewi- W nowoczesnej pracowni mechanicznej, nacza 25? Jak wynika z Kroni- le¿¹cej do Petrasa Vileiisa w Wilnie
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ki ¿ycia Józefa Pi³sudskiego Wac³awa Jêdrzejewicza:
Osobiste ¿ycie Józefa Pi³sudskiego tych lat konspiracyjnych jest bardzo ma³o znane. Ukrywaj¹c siê stale, mieszkaj¹c coraz to w innym
mieszkaniu, pod coraz innym nazwiskiem, nie pozostawi³ ¿adnych elementów dla przysz³ego historyka do odtworzenia jego ¿ycia codziennego. Mieszkaj¹c w Wilnie nie móg³ siê widywaæ z rodzin¹, która by³a
pod obserwacj¹ policji.
W owym czasie przewa¿nie nie bywa³ w domu rodzinnym, a mieszka³
u sympatyków PPS (np. W³adys³awa Abramowicza) lub u innych znajomych. Gdy w lipcu 1899 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹
Juszkiewiczow¹, zamieszkali w Wilnie pod nazwiskiem D¹browskich,
korzystaj¹c z nielegalnego paszportu, wystawionego w Miñsku. Latem
1899 roku Pi³sudski prowadzi³ rozmowy z socjalistami litewskimi, wród
nich mia³ wielu znajomych. Pozna³ te¿ dzia³aczy litewskiego ruchu
wyzwoleñczego, mieszkaj¹cych w Wilnie, wród których byli cz³onkowie rodziny Vileiisów. Jeden z ich, Petras Vileiis (1851-1926), pod
koniec XIX wieku by³ wybitnym dzia³aczem ruchu narodowo-demokratycznego (varpininków). W 1899 w Tyl¿y powsta³o pismo dla inteligencji Varpas (Dzwon), z którym zwi¹zana jest olbrzymia wiêkszoæ wieckiej inteligencji litewskiej. W³anie z nimi, a nie socjalistami
litewskimi, Pi³sudski utrzymywa³ bliskie kontakty. Korzysta³ z ich pomocy podczas przekraczania granicy i przemytu druków partyjnych.
Pod wp³ywem Petrasa by³ jego brat Antanas, lekarz, dziêki niemu móg³
poznaæ Pi³sudskiego. I jeli na jego tropie byli ¿andarmi, móg³ on skorzystaæ z mo¿noci ukrycia siê w jego mieszkaniu.
Pamiêtam ¿ywo swoje pierwsze zetkniêcie siê z granic¹, gdym po
powrocie z wygnania jecha³ odwiedziæ ojca i rodzeñstwo, mieszkaj¹cych w owe czasy w maj¹tku na pograniczu pruskim. Czêæ drogi, któr¹
mia³em do zrobienia, le¿a³a tak blisko granicy, ¿e do s³upów granicznych od drogi by³o zaledwie kilka kroków  wspomina³ Józef Pi³sudski.
 Gdymy siê wlekli wolnym krokiem po piaszczystej drodze, z daleka z
lasu dobieg³o do nas echo wystrza³u karabinowego Wonica mój,
têgi barczysty ¯mudzin, splun¹³ pogardliwie i zaci¹³ konie.
Tak zapamiêta³ Józef Pi³sudski sw¹ pierwsz¹ podró¿ obok pruskiej
granicy. Z biegiem lat nic na lepsze siê nie zmieni³o, ale wyrobi³a siê, jak
siê wyrazi³, pewnego rodzaju solidarnoæ mieszkañców pogranicza: Istnieje tam nieustanny spisek, chocia¿ niezorganizowany i milcz¹cy, lecz
to obowi¹zuj¹cy do solidarnoci wszystkich przeciw tym, co pilnuj¹
granicê (Józef Pi³sudski, Pisma zbiorowe, t. II, Warszawa 1937).
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W Wilnie czy Petersburgu?
Zupe³nie odmienn¹ wersjê odnonie miejsca zdarzenia przedstawia
Paula Ancevièienë. Przed wojn¹ mieszka³a w Wilnie i po ukoñczeniu
studiów pedagogicznych podjê³a pracê w szkole klerykalnego Towarzystwa Rytas. Zosta³a jej kierowniczk¹. A poniewa¿ dzia³a³a w wieckim Towarzystwie Kultura, usuniêto j¹ z pracy. Innym powodem
tego by³y ró¿nice polityczne. Zwolenniczka ludowców, nie przystawa³a do chadeckiego Rytasa.
Wed³ug niej, wydarzenie nast¹pi³o w Petersburgu, gdzie Vileiisowie czêsto gocili u brata Emilii, z którym by³a bardzo zwi¹zana. Wyjazdy do stolicy imperium by³y niczym szczególnym, gdy¿ sieæ kolei
¿elaznych ³¹czy³a Wilno z rozleg³¹ Rosj¹. Przewodnik A. Kirkora po
Wilnie z 1880 roku podaje: Wilno odleg³e od Petersburga o 18 godzin
53 min. Droga prowadzi³a przez Bezdany, wiêciany, Dyneburg, Psków
i trasê tê niejednokrotnie przebywa³ Józef Pi³sudski w podró¿y do grodu nad New¹. Niektóre wyjazdy odnotowane s¹ wKronice Wac³awa
Jêdrzejewicza, w której czytamy: Zapewne w marcu (1899) by³ Pi³sudski w Petersburgu. Ale tam go ¿andarmi jednak nie cigali.
Mimo tego, ¿e historia ze spódnic¹ nie mog³a siê wydarzyæ w stolicy imperium, przedstawiê jej relacjê, ze wzglêdu na szczegó³y o póniejszym spotkaniu Vileiðienë z Pi³sudskim. Oto fragmenty o nim: Rok
1926 (sic!). Wczesna jesieñ. Normalny poranek ulicy wileñskiej. Urzêdnicy, nauczyciele, w³aciciele sklepów, piesz¹ siê do miejsc pracy, a
uczniowie do szkó³. Rozbrzmiewa polska mowa. Od strony Ostrej Bramy, szybko pod¹¿a postawna kobieta w
okularach, ubrana w strój ¿a³obny, podpieraj¹c siê parasolk¹.  Dok¹d idzie
pani tak wczenie?  zagadnê³a j¹ po
litewsku napotkana m³oda nauczycielka.  Ja poka¿ê mu, paskudnikowi temu.
Poka¿ê mu  grozi³a  i przypomnê jemu
(Pi³sudskiemu), jak go schowa³am pod
swoj¹ spódnic¹ przed rosyjsk¹ ochronk¹
(¿andarmami). I Emilija Vileiienë (a
by³a to ona), skierowa³a siê w kierunku
Katedry. Nauczycielka na moment przystanê³a. I wesz³a do w¹skiego Zau³ku
Literackiego. Przy drzwiach litewskiej
szko³y spotka³a Onê Juodelytë, siostrê Pomnik Petrasa Vileiisa w Kownie
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profesora uniwersytetu kowieñskiego Juodelisa, przezwan¹ przez Litwinów Telegrafem, bo wiedzia³a, kiedy i komu przekazaæ jakie
nowinki o stosunkach polsko-litewskich. Wrêczaj¹c nauczycielce
(gazetê) Lietuvos Rytas rzek³a: Poczytaj i schowaj (zosta³a skonfiskowana). Wczoraj przyby³ Józef Pi³sudski i w nocy by³y rewizje u naszych, a kilka osób jest (zatrzymanych) w ³ukiskim wiêzieniu. Sprz¹tnij
sama. Powiadomi³am (o tym) paniê Vileiðienë i ona obieca³a pójæ do
Marsza³ka (Pi³sudskiego).
Napotkan¹ dwudziestokilkoletni¹ nauczycielk¹, by³a niew¹tpliwie Paulina Ancevièienë, kierowniczka litewskiej 4-klasowej szko³y z Zau³ka Literackiego, o której wspomina³em w Komentarzach do Abecad³a Mi³osza. A przedstawione wydarzenie nie mia³o miejsca w 1926, a faktycznie
w 1927. Wynika to z dalszej relacji, ¿e wród aresztowanych by³ ks.
Krystupas Èibiras, d³ugoletni proboszcz parafii w. Miko³aja. Jak podaje
bostoñska Lietuviø Enciklopedija (t. 4): W trakcie likwidacji Seminarium Nauczycielskiego (ks. Èibiras) zosta³ zatrzymany i przebywa³ trzy
tygodnie na £ukiszkach. Drobna notka z encyklopedii, pozwala uciliæ
daty. Wed³ug Bronis³awa Makowskiego: W dniach 4-5 padziernika (1927)
zamkniêto Litewskie Seminarium Nauczycielskie w Wilnie oraz 48 szkó³
prywatnych na prowincji. W dniach 4-7 (padziernika) nast¹pi³y aresztowania i rewizje litewskich dzia³aczy owiatowych i narodowych. Objê³y
120 osób (Litwini w Polsce 1920-1939, Warszawa 1986).
Potwierdza to publicysta Jeronimas Cicënas, b. pracownik Instytutu Naukowo- Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (po wojnie
zamieszka³ w USA): W padzierniku 1927 roku represje dotknê³y 14
ksiê¿y i wielu wieckich
ks. K. Èibiras z wiêzienia ³ukiskiego w Wilnie, 6.10.1927 r. napisa³ protest do ministra sprawiedliwoci i do nuncjusza papieskiego Warszawie
5.10.1927 r. na mocy decyzji Kuratora Wileñskiego A. Ryniewicza seminarium zosta³o zamkniête (Wilno
wród burz, Chicago, 1953, lit.).
Historyk Regina epkaitë przypomnia³a, ¿e Litewskie Ministerstwo
Owiaty wyda³o (6 sierpnia 1927) rozporz¹dzenie przeciwko szko³om polskim na Litwie. W Polsce zareagowano ostro przeciwko og³oszonemu w
prasie litewskiej projektowi nowej konstytucji (wed³ug której), Wilno jest
stolic¹ Litwy. Rozpoczê³y siê represje przeciwko litewskim organizacjom
spo³ecznym i szko³om. 4 padziernika 1927 roku na Wileñszczynie zamkniêto 42 szko³y pocz¹tkowe, 5 padziernika  Seminarium Nauczycielskie. Aresztowano litewskich dzia³aczy kultury, nauczycieli Litewski rz¹d
11 padziernika wys³a³ notê do Ligi Narodów o przeladowaniu Litwinów
na Wileñszczynie, a 15 padziernika  umotywowan¹ skargê (Dyploma96
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cja w s³u¿bie imperializmu, Wilno 1980, lit.).
Jak to siê przedstawia z polskiego punktu widzenia: 8 padziernika
(1927) wieczorem Pi³sudski wyjecha³ do Wilna na uroczystoci, zwi¹zane
z siódm¹ rocznic¹ wyzwolenia Wilna. Towarzyszyli mu minister reform
rolnych (wilnianin) Witold Staniewicz, minister owiaty Dobrucki, pe³ni¹cy obowi¹zki ministra spraw zagranicznych Knoll, pp³k Beck, p³k
Prystor, adiutant kpt. Wenda i por. Stanis³aw Zaæwichowski ( z II Oddz.
Sztabu Gen.)  podaje Wac³aw Jêdrzejewicz.  Niew¹tpliwie powodem
wyjazdu Pi³sudskiego by³a, poza rocznic¹ wyzwolenia, sprawa zaognionych stosunków polsko-litewskich
(Pi³sudski) konferowa³ z wojewod¹
Raczkiewiczem, odnonie polityki administracyjnej w województwie wileñskim, przy czym zarz¹dzi³ wstrzymanie dalszych represji w stosunku do
dzia³aczy litewskich, co by³o odwetem za podobne postêpowanie rz¹du
kowieñskiego oraz odby³ konferencjê z arcybiskupem, metropolit¹ wileñskim, z którym omawia³ sprawê aresztowanych (litewskich) ksiê¿y (Kronika ¿ycia Józefa Pi³sudskiego, t.2, Londyn 1986).
Przedstawione fakty wiadcz¹ niezbicie, i¿ represje i areszty rozpoczê³y siê jeszcze przed przyjazdem marsza³ka do Wilna. A wczeniejsz¹
antylitewsk¹ akcjê przeprowadzi³y w³adze wojewódzkie, a Józef Pi³sudski ³agodzi³ sytuacjê. Czy czyni³ to pod wp³ywem pani Emilii? Jak
niektórzy przyjmuj¹, Vileiðienë skutecznie interweniowa³a u Marsza³ka.
Powracam do dalszej relacji Ancevièienë: Vileiisowie czêsto bywali
w Piotrogrodzie, gdzie bardzo czujni rosyjscy ¿andarmi stale urz¹dzali
ob³awy na studentów uniwersytetu  buntowników. Podczas nagonki w miasteczku uniwersyteckim m³ody Pi³sudski wbieg³ do domu, gdzie
zatrzymali siê Vileiisowie. Kobiety wtedy nosili bardzo d³ugie i szerokie spódnice. Wbiegaj¹c do przedpokoju, Pi³sudski przykucn¹³ za spódnic¹ pani Vileiienë i (w ten sposób) uratowa³ siê.
Józef Pi³sudski nie studiowa³ w Petersburgu i nie móg³ byæ cigany
w miasteczku uniwersyteckim. Studiowa³ medycynê w Charkowie. A
brat jego Bronis³aw w 1886 roku zapisa³ siê na wydzia³ prawa uniwersytetu w Petersburgu, ale aresztowano go w marcu 1887. Z zestawienia
dat wynika, ¿e ciganym nie móg³ byæ równie¿ Bronis³aw Pi³sudski.
Przedstawi³em powy¿szy fragment, gdy¿ dalsza relacja mo¿liwa jest
do weryfikacji: Nigdy (Vileiienë) nie opowiada³a szczegó³ów wizyty
u Pi³sudskiego  napisa³a,  ale po niej, nastêpnego dnia, ks. Èibiras,
opuszczaj¹c wiêzienie wczesnym rankiem, zdumia³ siê, ¿e przy bramie
pani Emilia pierwsza go spotka³a.
Musia³a wiedzieæ, kiedy znajomy ksi¹dz opuci wiêzienie, a o tym
mog³a siê dowiedzieæ dopiero po rozmowie z Marsza³kiem, o której
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wspomnia³a Ancevièienë.
Co do meritum wydarzenia. Obojêtnie jest, czy
dzia³o siê w Wilnie, czy te¿ w Petersburgu i czy
Pi³sudski schowa³ siê pod spódnic¹, czy przy niej
przykucn¹³ lub te¿ w inny sposób schroni³ siê u
Vileiisów. Legenda przewa¿nie nie opisuje dok³adnie prawdziwego lub wydumanego epizodu
z ¿ycia jej bohatera. Historia tu przedstawiona
zwi¹zana jest z konkretnym wydarzeniem, które
przedstawi³em mo¿liwie obiektywnie, z podaniem
Povilas Èibiras
róde³ wiarygodnych i nawet w¹tpliwych.
Aby przekonaæ siê, czy jest to mo¿liwe, aby doros³y mê¿czyzna
móg³ siê schowaæ pod damsk¹ spódnic¹, przypomnê opowieæ Katarzyny Lengren o ¿yciu jej ojca, twórcy legendarnego Filutka w krakowskim Przekroju. Przytoczy³a autentyczne wydarzenie, jak podczas wojny uciek³ z transportu do oflagu i wówczas schowa³ siê pod
spódnicami bab wiejskich, które nios³y kosze z jajkami (Wysokie obcasy, 11 kwietnia 2009). Przypomniany epizod wiadczy, ¿e spódnica
mo¿e staæ siê kryjówk¹ w trudnej ¿yciowej sytuacji.
Rozwa¿ania o nowej legendzie wileñskiej zakoñczy³em ze znakiem
zapytania. Nie pieszy³em siê z jej opublikowaniem. Trudno mi by³o odrzuciæ swoje ponad trzydziestoletnie dowiadczenie sêdziowskie. Zmusza³o do rozwa¿nego wyci¹gania wniosków, dochodzenia do prawdy
drog¹ gromadzenia faktów i ich konfrontacji. W danym przypadku mamy
do czynienia z relacjami ró¿nych osób. Poznalimy trzy wersje tego samego wydarzenia: dyplomaty Petrasa Vileiisa, pisarza i publicysty Rapolasa Mackonisa i nauczycielki Ancevièienë. Ka¿da z nich zawiera dolê
prawdy, ale mo¿e jest tylko cz¹stk¹ czyjego wymys³u i fragmentem
zas³yszanej plotki. Wydawa³o siê, ¿e bêdzie celowym zebranie dodatkowych materia³ów dla potwierdzenia, b¹d obalenia jakiejkolwiek wersji.
A jednak pod spódnic¹!
Dla uwiarygodnienia przedstawionej historii przedstawi³em charakterystyki osób, na relacji których ona siê opiera. Du¿e znaczenie ma tak¿e
ustalenie ich wiarygodnoci. Petras Vileiis i Paula Ancevièienë nie godzili
siê z fa³szem i ob³ud¹, nawet za cenê osobistych wyrzeczeñ. Niemniej
istotna jest sylwetka Rapolasa Mackonisa. O wydarzeniu tym dowiedzia³
siê od osób, z którymi siê spotyka³, g³ównie od Litwinów z Wileñszczyzny, gdzie siê urodzi³ w 1900 roku. W ich krêgu siê obraca³ i od nich
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czerpa³ wiedzê. Zdolny publicysta i pisarz, w dosyæ pónym wieku (1924)
ukoñczy³ Gimnazjum im. Witolda Wielkiego i po wojsku podj¹³ pracê w
litewskich pismach Wilna. By³ przeladowany za dzia³alnoæ patriotyczn¹.
W 1921 przebywa³ kilka miesiêcy w wiêzieniu na £ukiszkach, a w 1934
skazano go za prasowe przestêpstwo. Szykany czêsto bywa³y jego udzia³em. Po klêsce wrzeniowej i wkroczeniu do Wilna Armii Czerwonej
narazi³ siê Komisarzowi Owiaty Klimowowi i trafi³ do aresztu. Dziêki
traktatowi z 11 padziernika 1939 roku o przekazaniu Wilna Zwi¹zkowi
Sowieckiemu i staraniu rz¹du Litwy, zwolniono go z wiêzienia w Bia³ymstoku, dok¹d by³ wywieziony. Jako redaktor powsta³ej gazety Vilniaus
Balsas(G³os Wileñski), domaga³ siê odebrania Pi³sudskim ich maj¹tku
Zu³owa, który ze wzglêdu na powierzchniê nie podpada³ pod reformê
roln¹. Sk³óci³ siê z prezydentem Smeton¹, u którego interweniowa³ w tej
sprawie. Miano mu wytoczyæ jak¹ sprawê s¹dow¹. Uratowali go tym
razem Sowieci, przejmuj¹c w³adzê na Litwie. Od pierwszych dni hitlerowskiej okupacji w budynku redakcji S³owa wydawa³ dziennik Naujoji
Lietuva (Nowa Litwa). Po kilku latach szorstkiej wspó³pracy z Niemcami
na pocz¹tku 1943 wys³ano go do obozu w Sztutthofie. I tam nie bardzo siê
uk³ada³y mu stosunki z rodakami. Wybitny intelektualista, wspó³wiêzieñ,
ks. Stasys Yla, we wspomnieniach powiêci³ mu rozdzia³ pt. Dziwak:
Mackonis o Wilnie opowiada³ z ³zami w oczach. W jego wiadomoci powstawa³y obrazy dni trudnej walki, której by³ uczestnikiem. Setki pseudonimów, którymi siê pos³ugiwa³, w kilkudziesiêciu pismach, w których wydawa³ b¹d redagowa³  wspomina³.  By³ spokojnym dzieckiem, wiejskim
ch³opakiem, niczym siê ró¿ni¹cym od innych. Przyby³ takim do litewskiego
gimnazjum w Wilnie. Póniejsza droga go zmieni³a. Nale¿a³o stale walczyæ, pracowaæ, niepokoiæ siê. I tak powsta³a agresja Mackonisa, wybuchowoæ jego, miotanie siê Ale ostatecznie nale¿a³o ¿yæ, kochaæ, budowaæ rodzinê, staæ siê mieszczaninem (z wieniaka), przystosowaæ siê do
polskiego stylu (Litwinowi!). I w ten sposób Mackonis zosta³ dziwakiem...
(Ludzie i zwierzêta, Putnam Conn., USA, 1974, lit.).
Zwolniony z obozu przez Armiê Czerwon¹, ukrywa³ siê w Polsce.
W 1945 roku zosta³ aresztowany przez NKWD i skazany na d³ugoletnie
wiêzienie. Dopiero w 1956 zwolniony z obozu, zamieszka³ w Wilnie,
gdzie spisywa³ wspomnienia. Przedstawi³em dosyæ dok³adnie jego
¿yciorys, cz³owieka kontrowersyjnego, ale w gruncie rzeczy uczciwego. Nie przepada³ nigdy za Pi³sudskim i nie mia³ ¿adnych powodów,
aby wymyliæ historiê z jego ukrywaniem siê u doktorowej Vileiienë.
Odnieæ do niego mo¿na powiedzenie: Com s³ysza³, to powiadam. A
us³yszane jest w pe³ni zgodne z przesz³oci¹ Marsza³ka. W latach zabo99
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rów nieraz korzysta³ z pomocy Litwinów, aby
unikn¹æ spotkania z carskimi ¿andarmami. Z relacji polityków litewskich  b. prezydenta, ludowca, Kazysa Griniusa i lidera socjaldemokracji,
Alfonsasa Moravskisa wiemy o jego ucieczce
przed ¿andarmami zim¹ 1897 roku. Zamierza³
przekroczyæ granicê i dlatego wyjecha³ na prowincjê. Na stacji kolejowej Wy³kowyszki ¿andarm
Mackonis w lagrze so- poszukiwa³ go w poci¹gu, powiadomiony, ¿e bunwieckim w Kemero- townik jedzie w kierunku granicy. Zdo³a³ umkn¹æ
wie. 1944
i schroni³ siê w pobliskim domu nauczyciela Palukaitisa, do którego potem te¿ przyby³ ¿andarm, aby siê ogrzaæ i wy¿aliæ na nieudane ³owy. Mam bêkarcie szczêcie, mia³ powiedzieæ
Pi³sudski nauczycielowi, siedz¹c w pokoju obok kuchni, w której ¿andarm opija³ gorza³¹ niefart. Nie kusi³ jednak losu, przy pomocy Palukaitisa przekroczy³ granicê i niebawem pojawi³ siê w Londynie.
O tym wydarzeniu Marsza³ek nigdy nie wspomina³, a wyp³ynê³o
ono dopiero po jego mierci, we wspomnieniach Moravskisa, przeznaczonych dla Siegodnia, rosyjskiej gazety emigracyjnej, ukazuj¹cej siê
w Rydze. Potwierdzi³ to Grinius w t. 1 wspomnieñ, wydanych w 1947
w Niemczech (Atsiminimas ir mintys, Tubingen 1947, lit.). Mieszka³ i
pracowa³ jako lekarz na pograniczu, gdzie kontaktowa³ siê m. in. z
Polakami, którym pomaga³.
Powracamy do opowieci o spódnicy i do pewnej w¹tpliwoci 
Petras Vileiis powiedzia³, ¿e Pi³sudski ukry³ siê u jego matki Emilii,
podczas gdy dzia³o siê to u jego ciotki. Mo¿e siê przejêzyczy³. Mówi¹c,
¿e ukry³ siê u matki, chyba mia³ na wzglêdzie matulê, jak niekiedy pieszczotliwie nazywano pani¹ Emiliê. Mówi¹c o matce, zazwyczaj nie podaje siê jej imienia, jak to mia³o miejsce w danym przypadku.
Maj¹c ju¿ gotowy powy¿szy tekst, nie pieszy³em siê z jego publikacj¹. Mia³em wiadomoæ, ¿e odnosi siê do postaci historycznej,
zajmuj¹cej widne miejsce w historii. Uzna³em za po¿yteczne dok³adniejsze wyjanienie tej historii. Podczas bytnoci w Wilnie w padzierniku 2008, spotka³em siê z Red¹ Tursaitë, wnuczk¹ Jonasa Vileiisa, która powiedzia³a:
 Matka moja Birutë by³a siostr¹ dyplomaty Petrasa. W naszej rodzinie ¿yw¹ by³a i jest legenda o tym, ¿e Józef Pi³sudski, cigany przez
rosyjskich policjantów czy te¿ ¿andarmów, ukry³ siê pod spódnic¹ Emilii
Vileiienë. Matka mi o tym opowiedzia³a w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego stulecia. Nie pamiêtam szczegó³ów tej historii, ale kategorycznie
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stwierdzam, ¿e mia³a miejsce. Kolejne pokolenia przekazywa³y sobie wiadomoæ o tym wydarzeniu i zna
je równie¿ mieszkaj¹cy w Wilnie jeszcze inny potomek naszego rodu, obecnie przebywaj¹cy poza Litw¹.
W trakcie rozmowy poda³a interesuj¹cy szczegó³, a mianowicie, ¿e w ksi¹¿ce o pani Emilii i jej
mê¿u, pióra znanego historyka Jonasa Anièasa, brak
o tym wzmianki (Antanas i Emilija Vileiisowie 
zarys ¿ycia i dzia³alnoci, Wilno, 1999, s. 479, lit.). Stasys Yla
Ksi¹¿ka ta, wedle jej s³ów, spotka³a siê z zarzutem
Povilasa Èibirasa, ¿e autor pomin¹³ w swej obszernej monografii ten
epizod z ¿ycia Emilii Vileiðienë.
Kim jest Èibiras? Jest to postaæ znana jeszcze przed wojn¹ wród
Litwinów wileñskich, a potem i powszechnie na Litwie. By³ to uzdolniony wszechstronnie lekarz: wyk³adowca akademicki, uczony, poeta i
t³umacz. Przytoczê, co pisze o nim litewska encyklopedia: Èibiras Povilas (30. 06.1913 Czekiszki, pow. wiêciañski  17.03. 2003 Wilno),
lekarz, dr habilitowany, w 1937 ukoñczy³ Uniwersytet Wileñski, a w
latach 1942  92 tam¿e wyk³adowca. W 1947-1988 kierowa³ Klinik¹
Zakan¹
profesor, 1970 ... (Powszechna Encyklopedia Litewska, t.
IV, Wilno 2003, lit.). Pomijam podane tytu³y prac naukowych i zajmowane stanowiska akademickie i zawodowe.
Pani Reda poda³a interesuj¹cy szczegó³, ¿e Emilija Vileiienë przekaza³a mu pozosta³y po mê¿u-lekarzu sprzêt medyczny, co wiadczy o
komitywie. W autobiografii nie wspomnia³ o spódnicy, ani o Vileiienë,
a zaprezentowa³ wileñsk¹ placówkê, zajmuj¹c¹ siê badaniem mózgu
Józefa Pi³sudskiego i osobê jej kierownika  prof. Rose. S¹ w niej polonica o przebywaniu wiosn¹ 1939 w Lecznicy Litewskiej, w której
pracowa³, o hrabim Michale Tyszkiewiczu i operacji gard³a, dokonanej
przy jego udziale, o odwiedzinach jego ¿ony, Hanki Ordonówny. Informacje o hrabim i jego ma³¿once s¹ niedok³adne i wrêcz ba³amutne, jak
np. ¿e jej nazwisko rodowe by³o Gordon i by³a ¯ydówk¹, a on jesieni¹
1939, podczas pobytu Armii Czerwonej, w maj¹tku utworzy³ pañstwowe gospodarstwo rolne  sowchoz, jak je okrela, a podczas niemieckiej okupacji wróci³ do niego, mimo, ¿e wówczas by³ w niewoli sowieckiej (Wspomnienia rodzinne Nastazji i Franciszka Èibirasów. Poezja. T³umaczenia. Wilno 2005, lit.).
Mózgowi Marsza³ka powiêci³ kilka artyku³ów. Jeden w pimie
Diena( Dzieñ) 10 listopada 1995 roku, w którym pisze o zainteresowaniu siê NKWD zaginiêciem mózgu Pi³sudskiego. Drugi ukaza³ siê w
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1999 w pimie Voruta (nazwa od zamku, w którym broni³ siê ksi¹¿ê
Mindaugas / Mendog przed krzy¿akami  Z.P.), przedrukowany ze
skrótami w wydawanym w Wilnie dwutygodniku Czas (28 grudnia 
10 stycznia 2001) pt. Mo¿e to sro¿¹cy siê huragan czarnej legendy
uniós³ mózg Marsza³ka?
A teraz: jaki by³ stosunek Pi³sudskiego wobec tych, którzy w ró¿nych okresach jego ¿ycia pomagali mu i jego sprawie? Potrafi³ siê
odwdziêczyæ za przys³ugê lub pomoc, jak w przypadku Vileiðienë?
Pozna³em te¿ legendê, pozostaj¹c¹ w ludzkiej pamiêci, o wdziêcznoci Marsza³ka za okazywan¹ pomoc podczas akcji pod Bezdanami.
Napad na poci¹g z wagonem pocztowym by³ historycznym faktem,
aby zdobyæ rodki, niezbêdne dla pracy partyjnej (pomocy dla rodzin
wiêzionych bojowców, dzia³alnoæ wydawnicz¹ i itp.). W padzierniku 1907 Pi³sudski rozmawia³ o tym z Aleksandrem Prystorem, którego przewidywa³ na kierownika akcji. W koñcu postanowi³ osobicie
obj¹æ jej kierownictwo. Przygotowania przewleka³y siê i jej termin
wyznaczono na 19 wrzenia 1908 roku. Mia³o w niej uczestniczyæ 19
bojowców, których nale¿a³o sprowadziæ z ró¿nych miejscowoci,
przygotowaæ, aby w oznaczonym dniu i godzinie mogli siê znaleæ na
stacji Bezdany na drodze z Wilna do Petersburga. Nale¿a³o przygotowaæ odwrót, zabezpieczyæ wywiezienie i przechowanie zdobytych
sum. Do akcji dosz³o 28 wrzenia. W owym czasie powóz konny by³
g³ównym rodkiem lokomocji. W napadzie uczestniczy³ ponoæ wonica z Wilna  Zelik, syn Chony Bobki, znany jako twórca Zwi¹zku

Kaplica Petrasa Vileiisa i jego rodziny na wileñskiej Rossie nale¿y do najokazalszych miejsc pochówku na tym cmentarzu, ostatnio przy niej upamiêtniono jego
nazwisko jako sygnatariusza aktu niepodleg³oci Litwy w roku 1918
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Z³odziei Wileñskich, czyli organizacji Z³otego Sztandaru, która zmonopolizowa³a miejscowy z³odziejski fach: Zelig, syn Chony Bobki, po³owê swego ¿ywota spêdzi³ w wiêzieniach
i w zwi¹zku z jego udzia³em w historycznej
akcji w roku 1905 (sic!), Pi³sudski wyci¹ga³
go (z wiêzienia)  zapisa³ Herman Kruk.  Syn
Chony Bobki zamordowa³ szpicla i za to skazany na do¿ywocie. A gdy wyszed³ z wiêzienia, nie porzuci³ fachu ... bolszewicy, opuszczaj¹c Wilno, wywieli go do Mo³odeczna (w
padzierniku 1939), a po powrocie zmar³ Wspó³czesny plakat: Zbu(Ostatnie dni Jerozolimy Litwy. Kronika Wil- dujmy pomnik wielkim budzicielom (w dos³ownym
na i obozów 1939-1944, Wilno 2004, lit.).
Przypomnia³em powy¿sz¹ dykteryjkê z przek³adzie) Litwy, braciom
pocz¹tku XX wieku, która przetrwa³a lata Vileiisom, Rodzinie, Naromiêdzywojnia i dotrwa³a do czasów niemiec- dowi, Pañstwu
kiej okupacji. Nie znalaz³a ¿adnego potwierdzenia, a jednak mia³a pos³uch wród wileñskich ¯ydów. Jest rzecz¹ w¹tpliw¹, aby Pi³sudski
notorycznego kryminalistê wyci¹ga³ z wiêzienia.
Zupe³nie inaczej ma siê sprawa z wdziêcznoci¹ dla Vileiðienë. Jeli
Marsza³ek rzeczywicie pomóg³ jej w wydobyciu z wiêzienia ksiêdza,
mia³ wiadomoæ, ¿e trafi³ doñ z przyczyn politycznych. Nie uczyni³
nic nieetycznego, powoduj¹c zwolnienie z wiêniów politycznych, wród
których by³ ks. Èibiras (nota bene krewny dra Povilasa Èibirasa).
***
Przedstawione fakty i opinie niew¹tpliwie przemawiaj¹ za tym, aby
uznaæ za autentyczny fakt ukrycia siê Józefa Pi³sudskiego za czy te¿
pod spódnic¹ pani Emilii Vileiðienë. Historiê tê przedstawi³em dosyæ
szczegó³owo, jako pierwsze opracowanie, z ró¿nymi w¹tkami, które 
mo¿e siê wydawaæ  s¹ zbêdne. Pozwalaj¹ jednak poznaæ nie tylko
wydarzenia i osoby, które s¹ z nimi powi¹zane, atmosferê wokó³ tej
historii. Nale¿y wskazaæ, ¿e sta³o to siê dziêki Janinie Ponarskiej, która
przynios³a zza oceanu pierwsz¹ wieæ o legendarnej spódnicy, a tak¿e
Jûrate Burokaitë, dziêki której dotar³em do wielu róde³ i osób, zwi¹zanych z t¹ spraw¹. Nale¿y siê zastanowiæ nad w¹tpliwociami i zdecydowaæ: legenda to czy rzeczywistoæ?
Zenowiusz Ponarski
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JEDNOSTKI WOJSKA POLSKIEGO
W WILNIE I NA WILEÑSZCZYNIE
Mieczys³aw Jackiewicz
Pu³k 4 U³anów Zaniemeñskich
Stacjonowa³ w Wilnie od 1927 roku 1, przedtem mia³ 4 inne garnizony: Parafianów, wiêciany Podbrodzie i Berezwecz. Szwadron zapasowy stacjonowa³ w Wo³kowysku. Kontynuowa³ tradycje 4 Pu³ku
U³anów Królestwa Polskiego (wyró¿nienie Pu³k przed numerem posiada³a jeszcze jedna jednostka kawalerii, a by³ nim Pu³k 3 Strzelców Konnych). wiêto pu³kowe 9 lipca  rocznica szar¿y pod Hrebionk¹ w 1920.
Barwy pu³ku: proporczyk w kolorze chabrowo-bia³ym, czapka rogatywka
 otok chabrowy. Wiosn¹ 1918 gen. Józef Dowbor-Municki wyda³ rozkaz
jego utworzenia w ramach 1 Korpusu Polskiego w Rosji, jednak w zwi¹zku
z rozbrojeniem korpusu pu³k nie zosta³ utworzony. Ponowne jego sformowanie nast¹pi³o 1 listopada 1918 w Warszawie, przy czym poszczególne szwadrony tworzone by³y w £om¿y, M³awie, P³ocku, W³oc³awku, Bia³ymstoku i Koninie. Od stycznia 1919 bra³ udzia³ w dzia³aniach
bojowych przeciwko Ukraiñcom w rejonie Lwowa. 10 maja skierowany
zosta³ do Bia³egostoku, gdzie zosta³ uzupe³niony, a nastêpnie ju¿ w pe³nym sk³adzie skierowany w rejon Mosty  Lida, tam te¿ jako pierwszy
polski pu³k przekroczy³ liniê rzeki Niemen.
Nastêpnie uczestniczy³ w zajêciu Wilna i walkach na Bia³orusi. W lipcu
1920, w zwi¹zku z ofensyw¹ wojsk bolszewickich, prowadzi³ dzia³ania
opóniaj¹ce. W tym czasie stoczy³ szereg walk, m.in. pod Hrebionk¹ (9
lipca 1920), gdzie rozbi³ trzy pu³ki piechoty Armii Czerwonej. W walkach
odwrotowych dotar³ na przedpola Warszawy. Od 15 sierpnia 1920 bra³
udzia³ w polskiej kontrofensywie. W czasie tych walk ponownie doszed³
do Niemna, gdzie toczy³ walki tak¿e z wojskami litewskimi. Swój udzia³ w
wojnie zakoñczy³ na linii rzeki Berezyny, gdzie w rejonie Dokszyc zaj¹³
stanowiska do momentu zawarcia Traktatu Ryskiego w 1921.
Po zakoñczeniu dzia³añ bojowych pu³k skierowano do Wilna, które
sta³o siê jego garnizonem. W 1921 naczelne w³adze wojskowe zezwoli³y na u¿ywanie nazwy Zaniemeñskich. W 1927 oficjalnie otrzyma³
nazwê 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich. Do ciekawostek z nim zwi¹zanych nale¿y dodaæ, ¿e odbywa³ tutaj s³u¿bê (by³ dowódc¹ 3 Szwadro104
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nu) porucznik Zygmunt Szendzielarz, póniejszy £upaszko.
Podczas wojny obronnej 1939 pod dowództwem pp³ka Ludomira
Wysockiego walczy³ w sk³adzie Wileñskiej Brygady Kawalerii, dowodzonej przez p³ka dypl. Konstantego Druckiego-Lubeckiego. Zosta³ zmobilizowany 23 sierpnia 1939, lecz za³adunek do transportu kolejowego
nast¹pi³ dopiero 30 sierpnia na stacjach kolejowych Wilno i Porubanek.
W zwi¹zku z tym do rejonów koncentracji, przewidzianej dla Armii Prusy, dotar³ 2 wrzenia, koncentruj¹c siê w lesie na pó³nocny-wschód od
Piotrkowa Trybunalskiego, aby nastêpnie 3 wrzenia przegrupowaæ siê
w rejon miejscowoci Lubieñ. W nocy z 5 na 6 wrzenia przeszed³ do
rejonu Sulejowa, gdzie mia³ organizowaæ obronê na rzece Pilica. 7 wrzenia skoncentrowa³ siê w rejonie Przysuchy. 8-go zorganizowa³ obronê
na po³udnie od Radomia, gdzie po raz pierwszy toczy³ przez ca³y dzieñ
walkê z niemieckimi wojskami pancernymi. W nocy wycofa³ siê w rejon
przyczó³ka mostowego pod Maciejowicami, gdzie broni³ siê nastêpnego
dnia. W nocy z 9 na 10 wrzenia pu³k w czasie przeprawy przez Wis³ê w
rejonie Magnuszewa poniós³ du¿e straty i zosta³ rozproszony.
Skoncentrowa³ siê ponownie nad Wieprzem, gdzie nast¹pi³a jego
reorganizacja. Do³¹czy³ do niego szwadron z 13 Pu³ku U³anów Wileñskich. Tak zreorganizowany przemaszerowa³ w rejon widnika i wszed³
w sk³ad Brygady Kawalerii p³ka Jerzego Grobickiego z Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. W³adys³awa Andersa. 20 wrzenia w zaciêtych
walkach opanowa³ miejscowoæ Czeniki, a 22-go naciera³ na Komorów. 24-go podj¹³ wraz z pozosta³ymi jednostkami GO Kawalerii próbê
przedostania siê na Wêgry. 26-go zdo³a³ przebiæ siê przez szosê LwówPrzemyl, ale w nocy natrafi³ na oddzia³y Armii Czerwonej i musia³
wycofaæ siê w lasy. 27 wrzenia pu³k na czele z dowódc¹ z³o¿y³ ko³o
Medyki broñ, uzyskuj¹c od Niemców honorow¹ kapitulacjê.
Dzieje sztandaru pu³ku: otrzyma³ je dwa. Pierwszy  od Pogotowia
Wojennego Ziemi Kujawskiej we W³oc³awku. Drugi, przepisowy sztandar, zosta³ ufundowany przez mieszkañców Ziemi Lidzkiej, Miñskiej i
Ejszyskiej w 1920. Uroczystego wrêczenia sztandaru dokona³ marsza³ek
Józef Pi³sudski 14 kwietnia 1922 w Wilnie, w trzeci¹ rocznicê wyzwolenia miasta z r¹k bolszewików. Losy obu sztandarów pu³ku nie s¹ znane.
Dowódcy1918-1921  p³k Rawicz-Dziewulski; 1921-1932  mjr/
pp³k Czes³aw Kozierowski; 1932-1936  p³k dypl. Ludwik Schweitzer;
1936-1938  p³k dypl. Zdzis³aw Chrz¹stowski;1938-1939  pp³k Ludomir Wysocki.
Krótko o poruczniku Zygmuncie Szendzielarza, bardziej znanym jako
£upaszko. W 1943 przyby³ on z Wilna, do masywu lenego doko³a
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jeziora Narocz. Mia³ do³¹czyæ do oddzia³u partyzanckiego Antoniego
Burzyñskiego ps. Kmicic. Rozkazu nie wykona³  sowieccy partyzanci podstêpem rozbroili polski oddzia³, aby nastêpnie rozstrzelaæ jego
dowództwo i wiêkszoæ ¿o³nierzy. £upaszko zak³ada swój w³asny
oddzia³, który sta³ siê V Brygad¹ AK, bardziej znan¹ jako Brygada mierci,
walcz¹ca z Niemcami, policj¹ litewsk¹, a tak¿e z partyzantk¹ sowieck¹.
31 stycznia stoczy³a ona najwiêksz¹ sw¹ bitwê z Niemcami we wsi
Worziany. Partyzanci zostali zaskoczeni przez oddzia³ niemiecki. Polacy zadali mu niema³e straty i zdo³ali wydostaæ siê z tej pu³apki. Nadal
wzbudza wiele kontrowersji odwet brygady na mieszkañcach wsi Dubinki za zbrodnie oddzia³u litewskiej policji w Glinciszkach.
W operacji Ostra Brama V Brygada musia³a z rejonu wsi Suderwi
przemaszerowaæ do Wilna i zaatakowaæ oddzia³y niemieckie, znajduj¹ce siê na Zwierzyñcu. £upaszka, przez ca³y czas dzia³aj¹c na terenach, na których operowa³a partyzantka sowiecka, wietnie zna³ politykê sowieckich dowódców wzglêdem Polaków, dlatego V Brygada
jeszcze przed rozpoczêciem walk o Wilno, kieruje siê na zachód.
W latach 1944-1948 oddzia³ na czele z Zygmuntem Szendzielarzem
walczy z oddzia³ami NKWD i UB na terenie Kaszub. Organizuje napady
na ich placówki i organów w³adzy sowieckiej na terenie Polski. Celem
£upaszka by³ jeden cel  walka o niepodleg³oæ od wszystkich okupantów  hitlerowców i sowietów. Jego oddzia³ z czasem zacz¹³ siê
kurczyæ i partyzanci odst¹pili w kierunku Karpat, gdzie 26 czerwca
1948 s³awnego partyzanta aresztowa³o UB. 8 lutego 1951 Zygmunt
Szendzielarz zosta³ skazany na karê mierci, któr¹ wykonano natychmiast w wiêzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Nie zaniecha³ on
walki nawet wtedy, gdy wygl¹da³a ona zupe³nie beznadziejnie. Na pewno szko³¹ jego bezgranicznego patriotyzmu mo¿na te¿ nazwaæ s³u¿bê
w Pu³ku 4 U³anów Zaniemeñskich. Z ¿urawiejek pu³kowych:
A karciany i pijañski,
to jest czwarty pu³k u³añski.
Duszê w³asn¹ przegra w karty,
To u³anów pu³k jest czwarty.
Syny Marsa i Wenery,
Pu³k U³anów liczba cztery.
Szar¿¹ przeszli tych z Rokitny,
To u³anów pu³k b³êkitny.
Weneryczny i pijañski,
To jest Czwarty Pu³k U³añski.
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Pó³ z³odziejski pó³ pijañski,
to jest czwarty pu³ u³añski.
Czwarty nie jest taki g³upi,
Wrogów bije, swoich ³upi.
Ci¹gle brudny i obdarty,
to jest pu³k u³anów czwarty.
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13 Pu³k U³anów Wileñskich
Polski pu³k kawalerii okresu miêdzywojennego, odtworzony póniej w ramach Armii Krajowej. Miejsce stacjonowania  Nowa Wilejka, szwadron zapasowy stacjonowa³ w Wo³kowysku. Nazwa wileñskich zosta³a zatwierdzona przez MSWojsk. w 1928. Wchodzi³ w
sk³ad wojsk Litwy rodkowej. By³ jednym z najstarszych pu³ków
kawaleryjskich okresu II Rzeczypospolitej. Powsta³ w grudniu 1918
w Wilnie, jako formacja, bêd¹ca czêci¹ Samoobrony Wileñskiej pod
nazw¹ 1 Pu³ku U³anów Wileñskich. W czerwcu 1919 otrzyma³ numer i nazwê. By³ s³ynny ze s³u¿¹cych w nim wielu tzw. zagoñczyków, do których zalicza³ siê tak¿e jego pierwszy dowódca, mjr W³adys³aw D¹mbrowski, ps. D¹b. Po wcieleniu pu³ku do odrodzonego Wojska Polskiego, nadano mu nazwê 13 Pu³ku U³anów, pomijaj¹c przydomek wileñski. Pomimo tego, od pierwszych dni swego
istnienia nosi³ nieoficjalnie tê nazwê, podkrelaj¹c pochodzenie jego
¿o³nierzy. Nastêpnie wzi¹³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczaj¹c siê licznymi zagonami i rajdami na ty³y przeciwnika. 29
czerwca 1919 gen. Edward Rydz-mig³y wrêczy³ w Wilnie delegacji, przyby³ej z frontu, sztandar pu³kowy. Po wyprawie kijowskiej w
1920 w pu³ku znalaz³o siê wielu u³anów z rozwi¹zanego Tatarskiego
Pu³ku U³anów im. p³ka Mustafy Achmatowicza, st¹d przej¹³ on jego
tradycje. W koñcu 1921 pu³k pe³ni³ s³u¿bê na granicy z Litw¹, przez
krótki czas stacjonowa³ w G³êbokiem. Ostatecznie pod koniec 1922
zosta³ przeniesiony do Nowej Wilejki, gdzie przebywa³ do koñca istnienia II RP. Pu³k U³anów Wileñskich przodowa³ w wyszkoleniu bojowym, wykszta³ceniu obywatelskim i dyscyplinie wojskowej wród
formacji kawaleryjskich.
Minister Spraw Wojskowych, rozkazem z 9 czerwca 1936, nada³ 1
Szwadronowi nazwê Tatarskiego. Od tego roku zaczêto kierowaæ
do niego wszystkich poborowych Tatarów polskich. Podczas uroczystego sk³adania Serca marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na wileñskiej Rossie
1 Szwadron pe³ni³ honorow¹ asystê. Pierwszym jego dowódc¹ by³ rtm.
Micha³ Bohdanowicz; po nim dowodzili krótko rtm. Bazyli Marcisz i
rtm. Jan Tarnowski. Od 25 padziernika 1938 obj¹³ nad nim dowództwo rtm. Aleksander Jeliaszewicz.
W wojnie obronnej 1939 13 Pu³k U³anów Wileñskich pod dowództwem pp³a. dypl. Józefa Szostaka walczy³ w sk³adzie Wileñskiej Brygady Kawalerii p³ka dypl. Konstantego Druckiego-Lubeckiego. Bra³ udzia³ od 2 do 5 wrzenia w zaciêtych walkach pod
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Piotrkowem Trybunalskim. 9 i 10 wrzenia poniós³ dotkliwe straty
w czasie przeprawy przez Wis³ê, na przyczó³ku pod Maciejowicami. Nastêpnie walczy³ na Lubelszczynie. Rozbity zosta³ na przeprawie pod Tomaszowem Lubelskim ko³o wsi Suchowola. Sztandar pu³ku, schowany przez ¿o³nierzy, nie zosta³ odnaleziony do dnia
dzisiejszego.
Po bitwie czêæ u³anów przez jaki czas b³¹dzi³a po nieznanym
terenie, zachowuj¹c przy tym karnoæ i dyscyplinê. Wkrótce wesz³a w sk³ad Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie gen. Franciszka Kleeberga. Inna grupa, na czele z rtm. A. Jeliaszewiczem,
pod¹¿y³a ku granicy wêgierskiej. Poszczególne pododdzia³y pu³ku
zosta³y odtworzone w 1944 w Okrêgu Wileñskim AK, w kilku orodkach: dywizjon konny  na terenie Puszczy Rudnickiej, szwadron
konny  przy 3 Brygadzie Wileñskiej AK, pluton konny  przy 4
Brygadzie Wileñskiej AK oraz pluton konny  na terenie Puszczy
Kampinoskiej. Proporczyki na lancach i patkach mundurów by³y w
kolorze ró¿owym, z chabrowym w¹skim paskiem porodku. Na
czapkach-rogatywkach  otok ró¿owy. W 1 Szwadronie Tatarskim
na proporczykach mundurowych dodatkowo poz³acany emblemat
w formie pó³ksiê¿yca z gwiazd¹. wiêto pu³kowe: 25 lipca  rocznica boju pod Janowem w 1920.
Zawsze dzielny i bojowy,
To trzynasty pu³k ró¿owy.
Chocia¿ otok ma ró¿owy,
To jest jednak pu³k bojowy.
Otok jego jest ró¿owy,
Dawniej by³ to pu³k bojowy.
A trzynasty, choæ ró¿owy,
Jednak w boju jest morowy.
A trzynasty, ten ró¿owy,
Wielka granda, lecz bojowy.
A trzynasty, ten ró¿owy,
To naprawdê pu³k bojowy.
Kolor jego jest ró¿owy,
Wielka granda, lecz bojowy.
Wzrok ich dumny, mina pañska,
To trzynastka jest u³añska.
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Wzrok sokoli, mina pañska,
To trzynastka jest u³añska.
A trzynasty, to zasrañce,
Pod Wilejk¹ gubi¹ lance.
Swoich grabi, ¯ydów ³upi,
Pu³k trzynasty nie jest g³upi.
A trzynastka D¹mbrowskiego,
Bije ¯ydów, co strasznego.
Wrogów bije, swoich ³upi,
To trzynasty pu³k nieg³upi.
Ukraæ kury, uciec w zbo¿e,
Pu³k trzynasty tylko mo¿e.
A kto ch³opom gwa³ci wdowy,
To trzynasty pu³k morowy.
Weneryczny i pijañski,
To trzynasty pu³k u³añski.
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¯urawiejki, dotycz¹ce szwadronu tatarskiego:
Z przodu ksiê¿yc, z ty³u gwiazda,
To tatarska nasza jazda.
Na ³bie ksiê¿yc, wy¿ej gwiazda,
S³awna to tatarska jazda.
Z przodu ksiê¿yc, z ty³u gwiazda,
To s³ynna tatarska jazda.
Na ³bie ksiê¿yc, ni¿ej gwiazda,
To tatarska nasza jazda.
Ksiê¿yc w czole, w dupie gwiazda,
To tatarska nasza jazda.
W dupie ksiê¿yc, w sercu gwiazda,
To tatarska nasza jazda.
Z przodu ksiê¿yc, w dupie gwiazda,
Oto jest tatarska jazda.
Na dupie plaster, na ³bie gwiazda,
To tatarska s³awna jazda.
Pó³ Tatarów, pó³ Polanów,
To trzynasty pu³k u³anów.
W latach 1918-1921 na melodiê Marsza Pierwszej Brygady piewano:
Nie formowali nas w koszarach.
Nie znalimy ¿o³nierski znój.
Nie spalimy na twardych narach,
Lecz poszlimy od razu w bój.

Refren:
My, wileñska jazda,
Pó³ksiê¿yc i gwiazda.
Walczymy ca³y czas,
Choæ ma³o nas, choæ ma³o nas.

I ¿uwawiejka:
Ukraæ kury, uciec w zbo¿e,
Pu³k trzynasty tylko mo¿e.
Wzrok sokoli, mina pañska,
To trzynastka jest u³añska!
A trzynasty pu³k nieg³upi,
Wrogów ³upi, swoich ³upi.
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W momencie kapitulacji, na rozkaz dowódcy 4 szwadronu, por.
Batorowicz zakopa³ sztandar przy drodze Medyka- Przemyl. W latach
1971-1973 aktywn¹ akcjê poszukiwania sztandaru pu³ku podj¹³ mjr
Norbert Binder, syn podoficera pu³ku. 20 padziernika 1979 odnalaz³
on pod Medyk¹ puszkê grotu sztandaru 13 p.u³., z numerem 13 na
przedniej ciance podstawy. Jedyny relikt z tego sztandaru trafi³ do
zbiorów Muzeum Wojska Polskiego.
Tradycje pu³ku kultywuje 25 Warszawska Dru¿yna Kawalerii Harcerskiej ZHP im. 13 Pu³ku U³anów Wileñskich.
23 Pu³k U³anów Grodzieñskich i 211 Pu³k U³anów
W latach 1921-1927 stacjonowa³ w Wilnie, 1927-1935  w Podbrodziu, a od 1935, po zbudowaniu nowoczesnych koszar w Postawach. Na jego miejsce do Podbrodzia przyszed³ z Wilna 3 DAK. Szwadron zapasowy stacjonowa³ w Grodnie. Nawi¹zywa³ do tradycji 23
Pu³ku U³anów Litewskich z Powstania Listopadowego. Odtworzenie
pu³ku nast¹pi³o poprzez po³¹czenie 3 Dywizjonu Strzelców Konnych,
211 Pu³ku U³anów i 2 Dywizjonu Huzarów Litwy rodkowej. Numer 3
otrzyma³ 1 czerwca 1921.
Kampaniê wrzeniow¹ pu³k odby³ w ramach Wileñskiej Brygady
Kawalerii. Pierwsz¹ walkê stoczy³ w okolicach m. Lubieñ. 6 wrzenia
otrzyma³ rozkaz uchwycenia mostów na Pilicy, gdy okaza³o siê to niemo¿liwe, a kontakt z brygad¹ by³ niemo¿liwy, skierowa³ siê na Opoczno. 9 wrzenia zosta³ otoczony w lasach w okolicy Przysuchy. Gdy
próba przebicia siê przez okr¹¿enie siê nie powiod³a, dowódca wyda³
rozkaz rozproszenia jednostki i przebijania siê ma³ymi grupami do rej.
w. Katarzyny.
Pu³k zosta³ odtworzony w Armii Krajowej przez por. Jaros³awa
G¹siewskiego w lutym 1944. Walczy³ na Wileñszczynie oraz Nowogródczynie, w Puszczy Kampinoskiej. Rozbity przez Niemców 27-29
wrzenia 1944.
Dowódcy pu³ku: p³k Franciszek Kaczkowski (1920-1921); p³k Witold £ada-Zab³ocki (1921-1922); p³k Marian Zaruski (1922-1923); pp³k
Aleksander Zelio (1923-1928); p³k Kazimierz Duchnowski (1928-1931);
p³k dypl. Józef wierczyñski (1931-1938); pp³k dypl. Zygmunt Mi³kowski (1938-1939); por. AK Jaros³aw G¹siewski Jar (1943-1944).
211 Pu³k U³anów  ochotniczy pu³k, sformowany na Polu Mokotowskim miêdzy 26 lipca a 12 sierpnia 1920, w trakcie wojny polskobolszewickiej. Dowódc¹ by³ mjr W³adys³aw D¹mbrowski £upaszka.
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Korpus oficerski sk³ada³ siê w czêci ze starych frontowych oficerów,
s³u¿¹cych wczeniej pod W³adys³awem D¹mbrowskim w Samoobronie Litwy i Bia³orusi w Wilnie i okolicy oraz w 13 Pu³ku U³anów Wileñskich, a w czêci z oficerów rezerwy by³ej armii rosyjskiej. Pierwszy
szwadron sformowano z resztek rozbitej jazdy rotmistrza Jerzego D¹mbrowskiego. Drugi szwadron tworzyli ochotnicy. W pu³ku znajdowa³
siê równie¿ szwadron karabinów maszynowych i techniczny.
Pu³k wyruszy³ na liniê frontu 12 sierpnia 1920. Bra³ udzia³ w bitwach pod P³ockiem, M³aw¹, Chorzelami, Druskienikami, Sto³pcami,
Kojdanowem. Na pocz¹tku padziernika 1920 przemienionego na 23
Pu³k U³anów Nadniemeñskich. Pod tak¹ nazw¹ 15 listopada 1920 w³¹czono do wojsk Litwy rodkowej, a 1 czerwca 23 po³¹czono z 23
Pu³kiem U³anów Grodzieñskich.
Z uwagi, ¿e s³u¿y³o w nim wielu prawos³awnych Bia³orusinów,
nazywano go pu³kiem prawos³awnym, co mia³o odzwierciedlenie w
¿urawiejkach:
W boju krepkij, w mirze s³awnyj,
Dwadcat tretij, prawos³awnyj.
Wodku pjot, w boju s³awnyj,
dwadcat tretij, prawos³awnyj.
Wileñska Brygada Kawalerii
Wielka jednostka kawalerii, stacjonuj¹ca w Wilnie. 1 kwietnia 1937
 3 Samodzielna Brygada Kawalerii zosta³a przemianowana na Wileñsk¹
Brygadê Kawalerii. Jej sk³ad: 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich  Wilno;
13 Pu³k U³anów Wileñskich  Nowa Wilejka; 23 Pu³k U³anów Grodzieñskich  Postawy; 3 Dywizjon Artylerii Konnej  Podbrodzie; 7
Szwadron Pionierów  Wilno; 3 Szwadron £¹cznoci  Wilno.
Wileñska Brygada Kawalerii pod dowództwem p³ka dypl. Konstantego Druckiego-Lubeckiego wchodzi³a w sk³ad Pó³nocnego Zgrupowania Armii Prusy. W nocy z 31 sierpnia na 1 wrzenia wy³adowa³a
siê w Koluszkach i Rogowie z transportu kolejowego. W dniach 2-5
wrzenia os³ania³a Piotrków Trybunalski. Nastêpnie wraz z innymi jednostkami wycofa³a siê na przeprawy na Wile. 8 wrzenia po po³udniu
4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich zosta³ zaatakowany pod Jedlni¹ przez
niemieck¹ 1 Dywizjê Lekk¹ gen. mjra Friedricha Wilhelma von Loepera. Po godzinnej walce i stracie dwóch czo³gów Niemcy zrezygnowali
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z ataków czo³owych i zaczêli obchodziæ skrzyd³o pu³ku, który w zwi¹zku
z grob¹ okr¹¿enia musia³ siê wycofaæ. Na drugiej linii obrony pu³k
stawia³ opór a¿ do wieczora, niszcz¹c kolejne trzy niemieckie czo³gi.
Nastêpnie oddzia³y brygady wycofa³y siê do rejonu Maciejowic, prowadz¹c po drodze dzia³ania, os³aniaj¹ce odwrót 13, 19 i 29 Dywizji
Piechoty oraz przeprawy przez Wis³ê. 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich
broni³ tej pozycji do popo³udnia 9 wrzenia i po stracie dzia³ przeciwpancernych ust¹pi³. Brygada nie wykona³a zadania obrony przedmocia w Maciejowicach i wycofa³a siê przedwczenie na pó³noc. Pu³ki
otrzyma³y rozkaz do przeprawy w rejonie Magnuszewa na w³asn¹ rêkê
i nie dysponuj¹c rodkami przeprawowymi. W rezultacie Wileñska Brygada Kawalerii przesta³a siê liczyæ jako zwi¹zek taktyczny. W ten sposób bez walki poniesiono bardzo du¿e straty. Wielu ¿o³nierzy utonê³o, a
ciê¿ki sprzêt pozosta³ na drugim brzegu. Jednoczenie 23 Pu³k U³anów
Grodzieñskich zosta³ odciêty od reszty brygady i rozpocz¹³ walkê partyzanck¹ w Górach wiêtokrzyskich. 10 wrzenia Wileñska Brygada
Kawalerii, po przeprawie mia³a siê zerodkowaæ w lesie pod £askarzewem. Przyby³ tam dowódca brygady tylko z dowódc¹ ³¹cznoci, poniewa¿ nie mia³ ju¿ swojego sztabu. O wicie tego samego dnia dowódca 4 Pu³ku U³anów Zaniemeñskich z 2 szwadronem przemieci³
siê do lasu pod £askarzewem. Wobec nie napotkania pozosta³ych pododdzia³ów pu³ku ani innych oddzia³ów brygady, ruszy³ w rejon zerodkowania Armii Prusy w pobli¿u Lubartowa.
Z kolei pp³k dypl. Józef Szostak po przeprawieniu 13 Pu³ku U³anów
Wileñskich przez Wis³ê nie uformowa³ go w kolumnê i nie poprowadzi³
do £askarzewa, lecz rozkaza³ dowódcom szwadronów maszerowaæ
samodzielnie do Garwolina. Czêæ pododdzia³ów do³¹czy³a 13 wrzenia do pozosta³ych jednostek na czele z pp³kiem Eugeniuszem wiêcickim, który zbiera³ rozproszone pododdzia³y brygady. Nastêpnego
dnia podporz¹dkowano je dowódcy Kombinowanej Brygady Kawalerii
p³kowi Adamowi Zakrzewskiemu. Stoczy³a ona walki na szlaku od
Lubartowa do Majdanu Sopockiego, gdzie wesz³a nastêpnie w sk³ad
Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. bryg. W³adys³awa Andersa. Podczas przebijania siê na Wêgry oddzia³y tej grupy zosta³y rozbite 26 wrzenia. Inna czêæ Wileñskiej Brygady Kawalerii trafi³a do brygady p³ka
Zakrzewskiego i wziê³a udzia³ w II bitwie tomaszowskiej, podczas której skapitulowa³a.
Dowództwo i sztab: dowódca Brygady  p³k dypl. Konstanty Drucki-Lubecki, szef sztabu  mjr dypl. Jan Stanis³aw Schaitter, kwatermistrz  kpt. dypl. Zenon W³adys³aw Kropiñski, komendant Kwatery
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G³ównej  mjr Tadeusz Nowakowski; Szwadron Sztabowy  dowódca rtm. rez. Witold Pruszyñski; 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich  dowódca pp³k Ludomir Wysocki; 13 Pu³k U³anów Wileñskich  dowódca
pp³k dypl. Józef Szostak; 23 Pu³k U³anów Grodzieñskich  dowódca
pp³k dypl. Zygmunt Mi³kowski; 3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej
im. p³ka W³odzimierza Potockiego  dowódca pp³k Józef Stanis³aw
Droba; 33 Dywizjon Pancerny  dowódca kpt. W³adys³aw £ubieñski;
3 Szwadron Kolarzy  dowódca ppor. Jerzy Majewski; 7 Szwadron
Pionierów  dowódca rtm. Józef Lichtarowicz; 3 Szwadron £¹cznoci Konnej  dowódca kpt. Orzechowski; Bateria Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa Nr 83  dowódca ppor. Henryk Szperka; Samodzielny Pluton Karabinów Maszynowych Nr 3  dowódca NN; Pluton Konny ¯andarmerii Nr 3  dowódca NN. Ponadto: Poczta Polowa Nr 88;
S¹d Polowy Nr 43 Dru¿yna Parkowa Uzbrojenia Nr 34; 2 Park Intententury Nr 342; Pluton Sanitarny Konny Nr 83; Kolumna Taborowa
Kawalerii Nr 347; Kolumna Taborowa Kawalerii Nr 348; Kolumna Taborowa Kawalerii Nr 349; Kolumna Taborowa Kawalerii Nr 350; Kolumna Taborowa Kawalerii Nr 35;1 Kolumna Taborowa Kawalerii Nr
352; Warsztat Taborowy Nr 342; Orodek Zapasowy Wileñskiej Brygady Kawalerii w Nowej Wilejce  dowódca pp³k Józef Soniñski-Gred.
33 Dywizjon Pancerny i 3 Szwadron £¹cznoci
To pododdzia³ rozpoznawczy w Wojnie Obronnej 1939. Na uzbrojeniu TKS  czo³g podstawowy dywizjonu. Sformowany w sierpniu
1939 przez 7 Batalion Pancerny z Grodna dla Wileñskiej Brygady Kawalerii. Odznaka macierzystego batalionu  7 bpanc. Dowództwo (poczet dowódcy); szwadron samochodów pancernych (8 wozów bojowych wzór 34-II); szwadron czo³gów rozpoznawczych (13 czo³gów
TKS); szwadron techniczno-gospodarczy; dowódca  kpt. W³adys³aw
£ubieñski; adiutant  por. Wac³aw Stradomski; dowódca szwadronu
czo³gów  por. Wiktor Szyksznel; dowódca 1 plutonu  por. S³awomir
Iwiñski; dowódca 2 plutonu  chor. Walenty liwiñski; dowódca szwadronu samochodów pancernych  por. Karol Smolak; dowódca 1 plutonu  por. Wiktor Sosiñski; dowódca szwadronu techniczno-gospodarczego  por. Gracjan Fróg, póniejszy dowódca 3 Brygady Armii
Krajowej na Wileñszczynie.
3 Szwadron £¹cznoci stacjonowa³ w Wilnie, mieci³ siê na Zarzeczu, przy ulicy Po³ockiej 13 i wchodzi³ w sk³ad Wileñskiej Brygady
Kawalerii.
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Jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza
Nazwa Batalionu (Baon) KOP Berezwecz  od miejscowoci, znajduj¹cej siê wówczas na obszarze województwa wileñskiego i bêd¹cej
macierzystym garnizonem batalionu. Zmobilizowany batalion zosta³
w³¹czony w struktury 1 Brygady Górskiej jako 1 batalion 2 pu³ku piechoty KOP, dziel¹c losy innych jednostek Armii Kraków (bitwa pod
Wêgiersk¹ Górk¹). Po odejciu batalionu, przeznaczonego dla 1 Brygady Górskiej, garnizon i kadra jednostki w Berezweczu nie odtworzy³a
batalionu i skoncentrowa³a siê na wsparciu organizacyjnym dla odtwarzanych batalionów £u¿ki i Podwile. Dowódc¹ by³ mjr Kazimierz
Czarkowski.
Batalion KOP Buds³aw (baon). Nazwa  od miejscowoci. Zmobilizowany batalion zosta³ w³¹czony w struktury rezerwowej 35 Dywizji
Piechoty jako 1 Batalion 107 Pu³ku Piechoty, dziel¹c losy innych jednostek, broni¹cych Lwowa. Po odejciu batalionu przeznaczonego dywizji garnizon jednostki w Buds³awiu skadrowa³, wyposa¿y³ i doprowadzi³ do stanu etatowego (poprzez wcielenie nowych rekrutów i rezerwistów) jednostkê na nowo od podstaw. Batalion wszed³ w sk³ad Pu³ku KOP Wklejka i po 17 wrzenia 1939 bra³ udzia³ w obronie ówczesnej wschodniej granicy pañstwa przed radzieckim agresorem. Dowódc¹ by³ mjr Mieczys³aw Baczkowski.
Batalion (Baon) KOP Iwieniec. Nazwa  od miasta, znajduj¹cego
siê wówczas na obszarze województwa nowogródzkiego i bêd¹cego
macierzystym garnizonem batalionu. Zmobilizowany batalion zosta³
w³¹czony w struktury rezerwowej 35 Dywizji Piechoty jako 3 Batalion
207 Pu³ku Piechoty, dziel¹c losy innych jednostek, broni¹cych Lwowa. Po odejciu batalionu, przeznaczonego dla 35 Dywizji Piechoty,
garnizon jednostki w Iwieñcu skadrowa³, wyposa¿y³ i doprowadzi³ do
stanu etatowego (poprzez wcielenie rekrutów i rezerwistów) jednostkê
na nowo od podstaw. Batalion wszed³ w sk³ad Pu³ku KOP Wilejka i
po 17 wrzenia 1939 bra³ udzia³ w obronie wschodniej granicy pañstwa przed radzieckim agresorem. Dowódca  kpt Edward Nowrat.
Batalion (Baon) Korpusu Ochrony Pogranicza Krasne. Nazwa 
od le¿¹cego na pograniczu Wileñszczyzny i Miñszczyzny miasta Krasne nad Usz¹, znajduj¹cego siê wówczas na obszarze województwa
wileñskiego i bêd¹cego macierzystym garnizonem batalionu. Zmobilizowany batalion zosta³ w³¹czony w struktury rezerwowej 35 Dywizji
Piechoty jako 2 Batalion 207 Pu³ku Piechoty, dziel¹c losy innych jednostek, broni¹cych Lwowa. Po odejciu batalionu przeznaczonego dla 35
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Dywizji Piechoty garnizon skadrowa³ (poprzez wcielenie nowych rekrutów i rezerwistów) jednostkê na nowo od podstaw i wszed³ w sk³ad
Pu³ku KOP Wilejka i po 17 wrzenia 1939 bra³ udzia³ w obronie
wschodniej granicy pañstwa przed radzieckim agresorem. Dowódca 
mjr Stanis³aw Starzyñski
Batalion (Baon) KOP £u¿ki. Nazwa  od le¿¹cej na pó³nocnej
Wileñszczynie miejscowoci. W sierpniu 1939 wszed³ jako II Batalion
w sk³ad sformowanego 3 Pu³ku Piechoty KOP. Do 13 wrzenia 1939 3
Pu³k Piechoty KOP uczestniczy³ w walkach z wrogiem na Suwalszczynie, kiedy to z 3 Pu³kiem Piechoty KOP zosta³ przetransportowany
na Wo³yñ w rejon Równe-Kostopol, gdzie uczestniczy³ w walkach z
wojskami sowieckimi. Bra³ udzia³ w walkach z sowietami 21-22 kwietnia 1939 w rejonie wsi Borowicze, a 23 wrzenia  w rejonie wsi Radoszyn, gdzie po walce z przewa¿aj¹cymi si³ami agresora sowieckiego
3 Pu³k Piechoty KOP skapitulowa³. Po odejciu batalionu przeznaczonego dla 3 Pu³ku Piechoty KOP garnizon jednostki w £u¿kach skadrowa³ jednostkê na nowo od podstaw. Batalion wszed³ w sk³ad Pu³ku
KOP G³êbokie i po 17 wrzenia 1939 bra³ udzia³ w obronie wschodniej granicy pañstwa przed radzieckim agresorem.
Batalion (Baon) KO Niemenczyn. Nazwa  od le¿¹cego pod Wilnem miasteczka, które by³o garnizonem jednostki. Zmobilizowany batalion zosta³ w³¹czony w struktury rezerwowej 33 Dywizji Piechoty
jako 2 Batalion 133 Pu³ku Piechoty, dziel¹c losy innych jednostek SGO
Narew. Po odejciu batalionu przeznaczonego dla 33 Dywizji Piechoty garnizon skadrowa³ jednostkê na nowo i wszed³ w sk³ad Pu³ku
KOP Wilno, a 18 wrzenia 1939 bra³ udzia³ w obronie miasta.
Batalion (Baon) KOP Nowe wiêcany. Nazwa  od miasteczka
na obszarze powiatu wiêciañskiego i bêd¹cego macierzystym garnizonem batalionu. Zmobilizowany batalion zosta³ w³¹czony w struktury
rezerwowej 33 Dywizji Piechoty jako 1 Batalion 133 Pu³ku Piechoty,
dziel¹c losy innych jednostek SGO Narew. Po odejciu batalionu,
przeznaczonego dla 33 Dywizji Piechoty, garnizon  jak inne na Wileñszczynie  skadrowa³, wyposa¿y³ i doprowadzi³ do stanu etatowego (poprzez wcielenie nowych rekrutów i rezerwistów) jednostkê na
nowo od podstaw. Wszed³ w sk³ad Pu³ku KOP Wilno i 18 wrzenia
1939 broni³ miasta.
Batalion (Baon) KOP Orany. Nazwa jednostki  od miasta Orany
(lit. Varena). Zmobilizowany batalion zosta³ w³¹czony w struktury rezerwowej 33 Dywizji Piechoty jako 1 Batalion 134 Pu³ku Piechoty,
dziel¹c losy innych jednostek SGO Narew. Garnizon doprowadzi³ do
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stanu etatowego jednostkê na nowo od podstaw. Wszed³ w sk³ad Pu³ku KOP Wilno i 18 wrzenia próbowa³ broniæ miasta, nastêpnie przekroczy³ granicê litewsk¹ i na Litwie zosta³ internowany.
Batalion (Baon) KOP Podwile. Nazwa  od le¿¹cej na pó³nocnej
Wileñszczynie miejscowoci. W sierpniu 1939 wszed³ jako I Batalion w
sk³ad sformowanego 3 Pu³ku Piechoty KOP. Do 13 wrzenia uczestniczy³ w walkach z wrogiem na Suwalszczynie. Potem z 3 Pu³kiem Piechoty KOP zosta³ przetransportowany na Wo³yñ w rejon Równe-Kostopol, gdzie uczestniczy³ w walkach z wojskami sowieckimi. Bra³ udzia³ w
walkach z sowietami 21-22 kwietnia 1939 w rejonie wsi Borowicze, a 23
wrzenia  w rejonie wsi Radoszyn, gdzie po walce z przewa¿aj¹cymi
si³ami agresora sowieckiego skapitulowa³. Po odejciu batalionu przeznaczonego dla 3 Pu³ku Piechoty KOP garnizon doprowadzi³ do stanu
etatowego jednostkê na nowo od podstaw. Wszed³ w sk³ad Pu³ku KOP
G³êbokie i po 17 wrzenia podj¹³ walkê z wojskami sowieckimi.
Batalion (Baon) KOP Troki. Nazwa  od miasta. Zosta³ w³¹czony
w struktury rezerwowej 33 Dywizji Piechoty jako 3 Batalion 133 Pu³ku
Piechoty, dziel¹c losy innych jednostek SGO Narew. Po odejciu
batalionu garnizon jednostki w Trokach skadrowa³, wyposa¿y³ i doprowadzi³ do stanu etatowego jednostkê na nowo. Wszed³ w sk³ad
Pu³ku KOP Wilno i po 18 wrzenia próbowa³ broniæ miasta, po kapitulacji przekroczy³ granicê litewsk¹ i zosta³ internowany na Litwie.
Batalion (Baon) KOP Wilejka. Nazwa  od miasta. Batalion podlega³ dowództwu Pu³ku KOP Wilejka. Zmobilizowany, zosta³ skierowany w kwietniu 1939 na po³udnie kraju i w³¹czony w struktury 1
Brygady Górskiej jako 2 Batalion 2 Pu³ku Piechoty KOP, dziel¹c losy
innych jednostek Armii Kraków. Po jego odejciu garnizon i kadra
jednostki w Wilejce nie odtworzy³a batalionu i skoncentrowa³a siê na
wsparciu organizacyjnym dla odtwarzanych batalionów Buds³aw i
Krasne. Dowódc¹ by³ mjr Wac³aw Kuferski.
Pu³ki Korpusu Ochrony Pogranicza na Wileñszczynie
Pu³k KOP G³êbokie by³ podporz¹dkowany Brygadzie KOP Wilno. Jego dowództwo znajdowa³o siê w miejscowoci G³êbokie (obecnie w obwodzie witebskim Bia³orusi). Dowódc¹ by³ pp³k Jan wiatkowski  1939. Po mobilizacji w sk³ad pu³ku wchodzi³y jednostki: bataliony KOP £u¿ki i Podwile, Dzinieñska Pó³brygada Obrony
Narodowej; Bataliony Obrony Narodowej Postawy(dowódca kpt.
Józef Cader) i Ras³aw (dowódca  kpt. Eugeniusz Tokarski); Stacja
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Go³êbi Pocztowych Postawy. Po 18 wrzenia 1939 pu³k zosta³ rozbity, ¿o³nierze i oficerowie dostali siê do niewoli sowieckiej.
Pu³k KOP Wilejka by³ podporz¹dkowany Brygadzie KOP Wilno.
Jego dowództwo znajdowa³o siê w Wilejce (obecnie w obwodzie miñskim Bia³orusi). Dowódc¹ by³ pp³k Józef Krawczyñski (1939). Struktura pu³ku w 1931: 1 i 10 Bataliony Graniczne; 1 i 8 Szwadrony Kawalerii. Struktura po mobilizacji w 1939: Bataliony KOP  Buds³aw (mjr
Mieczys³aw Baczkowski), Krasne (mjr Stanis³aw Starzyñski), Iwieniec (kpt. Edward Nowrat); Szwadrony Kawalerii  Iwieniec (rtm.
Ksawery Wejtko) i Krasne (rtm. Konstanty Anton, tymczasowo por.
Ryszard Cieliñski); Stacja Go³êbi Pocztowych Smorgonie.
Pu³k KOP Wilno. Dowódca: pp³k Kazimierz Kardaszewicz (1939).
Struktura po mobilizacji w 1939: Bataliony KOP  Orany (dowódca 
kpt. Stanis³aw Gettem), Troki; Niemenczyn (dowódca  mjr Czes³aw Mierzejewski) i Nowe wiêciany.
Brygada KOP Wilno  zwi¹zek taktyczny KOP. Jej struktura w
1931: Pu³ki KOP  G³êbokie i Wilejka; 1, 10, 19, 20, 21 i 22 Bataliony Graniczne; 1 i 8 Szwadrony Kawalerii; Kompania Saperów.
Baon KOP S³obódka wchodzi³ w okresie pokojowym w sk³ad
pu³ku G³êbokie, a po mobilizacji  w sk³ad 3 pp KOP. Po mobilizacji
Baon nie zosta³ odtworzony.
Na Wileñszczynie stacjonowa³y równie¿ szwadrony kawalerii KOP
Olkieniki (po mobilizacji Kawaleria Dywizyjna 33 DP rez.), Nowe
wiêciany (po mob. Kaw. Dyw. 35 DP rez.), Druja (po mob. 1 p.kaw.
KOP), £u¿ki (po mob. 1 p.kaw. KOP), Podwile (po mob. 1 p.kaw.
KOP) Buds³aw (po mob. 1 p. kaw. KOP), Krasne  pozosta³ na
Wileñszczynie, kompania saperów KOP. Wilejka po mobilizacji wesz³a w sk³ad 8 DP. W pu³kach KOP G³êbokie i Wilejka by³y stacje
go³êbi pocztowych (Postawy i Smorgonie) oraz posterunki meteorologiczne. 10 grudnia 1938 utworzono Dziesieñsk¹ Pó³brygadê Obrony
Narodowej w sk³adzie: Baon ON Postawy oraz Baon ON Bras³aw.
Dowódc¹ Pó³brygady zosta³ pp³k. dypl. Edward Perkowicz. By³a ona
podporz¹dkowana pu³kowi KOP G³êbokie. Brygada KOP Wilno
zosta³a rozwi¹zana rozkazem d-cy KOP z 23 lutego 1937 roku.
(Dokoñczenie, pocz¹tek  37/2009)
Opracowa³: M. J.
Konsultacja: Jacek Marczyñski
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Z PAMIÊTNIKA
JADZI Z PIOTRASZEWSKICH FILIPIAKOWEJ  3
Przesz³o lato, nadesz³a mrona i nie¿na zima. Ojciec nawi¹za³
znajomoæ z jezuitami z Kochañczy i zaprosi³ dwóch na Wigiliê. Stara³ymy siê z Maciu³ow¹, jak tylko mog³ymy, by tradycyjnie przyrz¹dziæ Wieczerzê. Ksiê¿a przyszli z panem Stanis³awem, polskim porucznikiem, który ukrywa³ siê, by³ furmanem w klasztorze. Nigdy nie
dowiedzia³am siê jego nazwiska. Po kolacji posz³am do swego pokoju, ¿eby robiæ paczki do Oflagu dla Zenona Dorociaka, te¿ porucznika. Kiedy jecha³am ze Lwowa, w poci¹gu naprzeciw siedzia³a starsza pani i p³aka³a. Spyta³am o przyczynê jej smutku. Okaza³o siê, ¿e
ma syna w Oflagu, który prosi o paczki, a ona nie ma co mu pos³aæ.
Obieca³am, ¿e wylê mu, co bêdê mog³a. A mo¿na by³o wysy³aæ jednorazowo tylko jeden kilogram. Wtedy w³anie, gdy wysz³am pakowaæ paczki, wszed³ Stanis³aw, spojrza³ na adres i krzykn¹³: Bo¿e,
sk¹d pani zna Zenona? Walczylimy razem pod Kutnem i wpadlimy
razem do niewoli, mnie uda³o siê uciec z transportu.
Jedzi³am na pocztê, zawo¿¹c paczki i listy, saniami  linijk¹. Raz
zerwa³a siê okropna nie¿yca, trudno by³o dostrzec drogê. Na poczcie
za³amywano rêce z podziwu, ¿e
wybra³am siê w tak¹ pogodê  dla
nich by³o to niezrozumia³e, ¿e dla
mnie to wielka frajda! W powrotnej
drodze koñ rwa³ siê jak szalony,
mog³oby siê zdawaæ  na olep, bo
drogi nie by³o widaæ. Wtem zauwa¿y³am sylwetkê, kobietê, opatulon¹
kraciastym pledem. Zatrzyma³am
konia i proponujê, ¿e podwiozê do
wioski. A tu nieoczekiwanie zabrzmia³ tubalny g³os: Dziêkujê, pani
taka dobra, mi³a. Zaczê³am siê
miaæ i pytam: Czy pan to pan, czy
pani? Przyjechalimy, zaprosi³am
nieznajomego na herbatê. Okaza³o Jadwiga z matk¹ w Zaleszczykach, na
siê, ¿e ojciec zna³ tego pana, by³ to granicy polsko-rumuñskiej
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lekarz z wioski Ruda, który leczy³ wielu biednych za darmo. Bywa³ u
nas, kiedy owiadczy³ mi siê, a gosposia w te pêdy przeprowadzi³a
wywiad drog¹ pantoflow¹ i powiedzia³a: To nie dla panienki kawaler,
chodzi opatulony w chucie, jego matka stawia diagnozy, a on zapisuje
bardzo tanie lekarstwa, pchi! Tam taki lekarz! Kiedy te¿ zwróci³a mi
uwagê: Niech tylko panienka nie zadurzy siê w tym, jak mu tam,
Mundku, bo w tym kapeluszu, co mu siê opiera na uszach, wygl¹da jak
strach na wróble! Trzeba czekaæ, jak nasi ch³opcy z wojny wróc¹!
Prawda, Boksiu?  zwróci³a siê do pieska, mieszañca jamnika z pekiñczykiem. Uczy³a go tañczyæ na stole i opowiada³a, jakie to bêdzie panienki wesele.
W £owczycach nie mieszkalimy d³ugo. Przeniesiono nas do ¯urawna, sprowadzono z³ociste kasztany ost-prusy. By³ to typ koni ciê¿kich,
jedn¹ parê mielimy do wyjazdu. Na razie zamieszkalimy w starym spichlerzu, a za parê tygodni mielimy siê przenieæ do domu, w którym
mieszka³ przed wojn¹ dzier¿awca Czartoryskich, w³acicieli tego maj¹tku. Mieszkalimy na piêtrze, a pod nami na parterze mieci³y siê biura
administracji. Z pomoc¹ gosposi i jej mê¿a urz¹dzi³am doæ przytulne
mieszkanko: trzy pokoje i kuchniê. Niedaleko w parku o bogatym drzewostanie znajdowa³ siê pa³ac Czartoryskich. By³ tam szpital niemiecki.
Z niecierpliwoci¹ czeka³am, ¿eby pewien Czech wyprowadzi³ siê z
du¿ego domu, gdzie mielimy siê wkrótce wprowadziæ  nêci³a mnie
weranda. Tymczasem zbiera³am od ludzi szczepki ró¿nych kwiatów i
wyobra¿a³am sobie, jak piêknie bêd¹ ros³y na tej werandzie. Dom by³
obsadzony bzem i jaminem szczepionym, o du¿ych kwiatach.
Pewnego dnia Wernikowie przynieli swoje najm³odsze dziecko, jednoroczn¹ Renatkê. Prosili, ¿ebym siê zaopiekowa³a, bo oni musz¹ na
jaki miesi¹c wyjechaæ do Austrii. Polecili mi urz¹dziæ elegancko mieszkanie we dworze Ruda, gdzie ostatnio siê sprowadzili. Mieli do mnie
zaufanie. Teraz wszystko by³o na mojej g³owie. Czwórka dzieci i urz¹dzenie mieszkania tak, aby jak przyjad¹, wygl¹da³o, jak od dawna zamieszka³e. Zostawili kartki, na podstawie których mog³am wybieraæ
meble z magazynów wed³ug mego uznania i gustu. Dzi dziwiê siê, jak
umia³am radziæ sobie z tym wszystkim. Gdy wrócili, wychwalali mnie
za moje trudy, rewan¿owali siê, jak mogli. Kobiety, z których sk³ada³
siê personel s³u¿by, by³y wdziêczne, ¿e dosta³y siê w dobre miejsce. Z
Wernikow¹ by³am zaprzyjaniona, mimo ró¿nicy wieku.
Czêsto jedzi³am koñmi z ojcem na przeja¿d¿ki, przewa¿nie, gdy je
uje¿d¿a³. Z pomoc¹ Wernikiego ojciec zacz¹³ sprowadzaæ z Osowiec
nasze konie ze stadniny  angloaraby, chwilowo znajduj¹ce siê u ch³o119
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pów, zamienia³ je na
konie robocze, ch³opom bardziej u¿yteczne.
Najczêciej przyje¿d¿a³
Zacharko, g³ówny koniuszy w naszej stadninie sprzed wojny. Kiedy zasta³ mnie myj¹c¹
pod³ogê, zap³aka³: ¯e
te¿ przysz³o panience
takimi delikatnymi r¹czkami tak ciê¿ko pracowaæ! Ci ludzie byli dla
mnie niczym rodzina  W latach póniejszych. Eugeniusz Filipiak (ps.
tacy dobrzy, naiwni, Gigol), m¹¿ Jadwigi z psem D¿ekiem
szczerzy, dobroduszni. Dziwili siê, ¿e tak uros³am i wspó³czuli, ¿e zosta³am bez matki.
W ¯urawnie, od strony po³udniowej, znajdowa³a siê góra, zwana
Bahocyn, u podnó¿a której z nastaniem wiosny zakwita³y liliowe kwiaty. Ludzie opowiadali o nich legendy. Na polanie rós³ roz³o¿ysty d¹b,
pod którym podobno odpoczywa³ król Jan III Sobieski.
Od czasu do czasu przyje¿d¿a³ genera³ Karp z Krakowa, zastêpca
Goeringa ze wit¹ na inspekcjê stadniny. Wizyta by³a zapowiadana na
parê dni wczeniej. Dostawa³am kartki na ró¿ne wiktua³y na ich przyjêcie. Raz tylko jedli obiad, a tak chcieli tylko kawê. Piek³ymy wiêc
ciasta do oflagów dla naszych w niewoli. Genera³ by³ ciekawy, jak
wygl¹dam i zleci³ Wernikowi, ¿eby zaprosi³ mnie do sto³u  ja przygotowywa³am dania w kuchni, a gosposia donosi³a do sto³u. Wernike
zaprasza³ mnie, ¿ebym przysz³a, bo to mo¿e ojcu zaszkodziæ. By³am
z³a: Od brata nie mam ¿adnych wiadomoci, mo¿e pad³ od kuli niemieckiej, a ja tu bêdê siedzia³a przy jednym stole z wrogiem! I Wernike musia³ t³umaczyæ, ¿e jestem taka dzika, ¿e bardzo siê wstydzê.
Nastêpnym razem nie zd¹¿y³am uciec i natknê³am siê na Karpa. Ten
wzi¹³ mnie pod rêkê i co zagada³. Krew uderzy³a mi do g³owy, plunê³am na rêkê. Obejrza³ siê, wyj¹³ chusteczkê, wytar³ rêkê i powiedzia³:
Masz wielkie szczêcie, ¿e tego nikt nie widzia³.
Mieszkanie mielimy przytulne, trzy pokoje i przy koñcu domu 
dwa gocinne, wyposa¿one ¿ydowskimi meblami. Na szczêcie, nie
nocowali tu czêsto gocie. Pamiêtam, wiosna by³a w ca³ej pe³ni. Zajê³am siê ogrodem, który prowadzi³am wzorowo  nieraz Niemcy robili
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zdjêcia do czasopism ogrodniczych. Kwit³y bzy i jaminy, powietrze
by³o przepe³nione ich zapachem.
Mundek trafi³ do wiêzienia w ¯urawnie. Ojca nie by³o, wyjecha³ z
Wernikiem po konie. Wiedzia³am, ¿e na drugi dzieñ ma przyjechaæ do
wiêzienia oficer niemiecki w celu przeprowadzenia egzekucji. Konie mia³y
byæ po niego wys³ane rano na dworzec. Porozumia³am siê z ksiêgowym.
Ustalilimy, ¿e po Niemca wyjedzie sam P³oszczyca i w moim imieniu
zaprosi go na niadanie. Przygotowa³ymy z gosposi¹ co mog³ymy, ale
najwa¿niejszy by³ ajerkoniak. P³oszczyca mówi³ wietnie po niemiecku.
By³am w strachu, w co siê pakujê. Niemiec by³ g³odny, wiêc wszystko
pa³aszowa³ i zachwyca³ siê wódk¹. Ja stara³am siê p³akaæ. Gdy zapyta³ o
powód mego smutku, powiedzia³am, ¿e w³anie mój narzeczony podlega
egzekucji, ¿e on nie jest winien, ¿e kto z zazdroci zrobi³ mi na z³oæ i
z³o¿y³ fa³szywy donos. Proszê, ¿eby go zwolni³. Niemiec pali³ papierosa
i co mamrota³ pod nosem. Wyjechali, a my z gosposi¹ modli³ymy siê,
nie wiedz¹c, co siê stanie. Po pewnym czasie P³oszczyca wróci³ i oznajmi³, ¿e Mundka zwolniono. Nieraz wspomina³, jakie mia³ szczêcie, ale
do dzi nie wie, komu mo¿e to zawdziêczaæ. Powodem uwiêzienia by³o
to, ¿e zabi³ cielaka na folwarku dla jakiego Niemca.
Pewnej niedzieli majowej rano, gdy bylimy jeszcze w ³ó¿kach,
Niemcy robili ob³awê na ¯ydów. Du¿o ich chcia³o siê ukryæ w parku
pod naszym domem. Rozleg³y siê krzyki, strza³y, wycie, dzieci wo³a³y
matki. Nakry³am g³owê poduszk¹ i g³ono siê modli³am, bo przecie¿
nic nie mog³am na to poradziæ. £apanka trwa³a krótko. Do pokoju wesz³a
gosposia i powiedzia³a: Ju¿ po wszystkim, proszê siê umyæ, bo mo¿e
wejæ jaki Niemiec i le bêdzie, jak zobaczy, ¿e panienka p³acze. Trupy zabrali, jest ju¿ jak dawniej.
Podesz³am do okna. Na jaminach lni³y krople rosy, by³a przejmuj¹ca cisza, zawirowa³o wszystko wokó³ mnie i upad³am na ³ó¿ko. Ca³y
dzieñ nie s³ysza³am, co do mnie mówiono, domownicy zdawali siê byæ
widmami, czu³am okropn¹ pustkê  jakbym nie ¿y³a. Potem ten stan
min¹³ i znowu dni potoczy³y siê jak zwykle. Pracowa³am w ogrodzie,
du¿o czyta³am, k¹pa³am siê w Dniestrze. Pozna³am Krysiê Zeman, a z
jej bratem zaprzyjani³ siê Leszek, który mieszka³ u nas. Pewnego dnia
zjawi³ siê u nas Jan Tyszkiewicz. Wysoki dr¹gal w gumiakach, kraciastej kurcie i miesznym kapeluszu. Wygl¹da³ jak strach na wróble, zachudzony, ale pa³a³ optymizmem. Nadleniczy Zeman zatrudni³ go w
lesie, a na obiady przychodzi³ do nas, ¿ali³ siê, ¿e namalowa³ na cianie
arcydzie³o pierwszej klasy  dwie boginie naturalnej wielkoci, a jaki
wandal wyd³uba³ im oczy. Ojciec pojecha³ zobaczyæ tê jego krzywdê i
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okaza³o siê, ¿e to ja z Krysi¹ by³ymy namalowane nago, wiec zbeszta³
malarza, a jego dzie³o kaza³ zamalowaæ.
Jan by³ utalentowany, mia³am kilka portretów, malowanych przez
niego pastelami. By³ te¿ na³ogowym pijakiem. Wiedzia³, gdzie przechowujemy samogon w spi¿arni. Wpada³ tam i wypija³ pó³ szklanki, jak
mawia³  dla kura¿u. Raz siê pomyli³ i wypi³ esencjê octow¹. Mylelimy, ¿e wykituje, ale nie. Tylko zemdla³ z bólu, potem rycza³ okropnie,
wypi³ mnóstwo mleka i jako przesz³o.
Którego dnia Wernike przyjecha³ z gociem: by³ to profesor, doktor
historii Koch, niemiecka s³awa. Jecha³ do Rosji, by zbadaæ naukowo
tereny, potrzebne mu do napisania ksi¹¿ki. By³ to zaszczyt  Niemcy
uwa¿ali, ¿e w³anie mój ojciec jest odpowiednim towarzystwem dla takiej naukowej gwiazdy. Zajecha³ na jedn¹ noc, a siedzia³ ca³y tydzieñ. By³
zachwycony ojca opowiadaniami i znajomoci¹ Rosji. Robi³ du¿o notatek, ze mn¹ rozmawia³ po polsku. Opowiada³ o przygodach z ró¿nych
podró¿y. Po jego wyjedzie Niemcy ³agodniej ustosunkowali siê do ojca.
Maciu³owa hodowa³a sporo kur, co by³o zabronione. Wytresowa³a
tak ptactwo, ¿e kury jak oszala³e pêdzi³y do parku w krzaki, gdy zaje¿d¿a³ samochód. Zwo³ywa³a je, sypi¹c ziarno, gdy zagro¿enie minê³o.
Wernike nazywa³ to cyrkus Maciu³owej. W ciep³e wieczory letnie
siadywalimy z ojcem na ³awce w ogrodzie. Nieraz by³o tak cicho, ¿e
mo¿na by³o us³yszeæ g³osy z lasu. Tam by³o tajemnicze ¿ycie partyzantów, czasami s³ysza³am r¿enie koni, turkot kó³ ciê¿kich wozów. Bardzo
mnie kusi³o, ¿eby tam pójæ, ale by³o mi te¿ ¿al zostawiæ ojca samego,
który w³aciwie dla mnie ¿y³ i ponosi³ trudy codziennego ¿ycia.
Wróci³ ze Lwowa Wernike, gdzie dosta³ pierwsz¹ nagrodê w powo¿eniu koñmi, uje¿d¿anymi przez ojca i opowiada³, ¿e by³a tam mowa o
koniach lipicanerach, zrabowanych przez Niemców Królowi Jugos³awii, ¿e je przywieli
do Polski i szukaj¹
kogo, kto by poprowadzi³ stadninê,
bo z tymi koñmi
trzeba inaczej siê
obchodziæ i pyta³
ojca, czy podj¹³by
siê tego. Ojciec zgodzi³ siê i przenielimy siê pod Skolem, w 5 km ko³o Skole  Groedlów na starej pocztówce. Widok ogólny
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Dêbiny, w okolicê górsk¹, bo na nizinie te konie zatraca³y swój typ.
Po¿ydowski maj¹tek by³ bardzo brzydki, z piêtrow¹ kamienic¹, ale za
to otacza³y j¹ piêkne ³¹ki tu¿ przy domu, na których ros³y dêby. By³a
rzeka, w lasach przebywali partyzanci i bandy ukraiñskie, które napada³y na ludnoæ i bestialsko j¹ mordowa³y.
I tak pewnego lipcowego dnia zajechalimy ze wszystkimi rzeczami
do Stryja, do Maciu³owej, zostawilimy tam na parê dni babciê, a sami z
ojcem pojechalimy poci¹giem do Dêbiny. Ojciec uwa¿a³, ¿e na razie
bêdzie nam z babci¹ bezpieczniej zamieszkaæ w Skolem. Pojecha³am tam,
by wynaj¹æ jaki pokoik. W pierwszym domu, do którego zapuka³am,
dowiedzia³am siê, ¿e obok ca³y domek jest wolny, w³acicieli wywieziono na roboty do Niemiec. I tak zupe³nie darmowo dosta³am czteroizbowy domek do dyspozycji. Zaraz zadomowi³am siê, zagospodarzy³am i
przywioz³am babciê. U Maciu³ów zostawi³am wszystkie rzeczy, przywiezione z ¯urawna i zaczê³am organizowaæ wszystko na nowo.
Opiekunka domu, 50-letnia Barbara, mieszka³a obok, w takim samym domku góralskim, jak mój. Mia³a stajenkê, krowê, kozê, parê
kurek i przyjaciela Janka, m³odszego od niej o 15 lat, który siê ni¹
opiekowa³ i by³ na posy³ki. By³a bardzo uczynna. Przed wojn¹ kucharka w Budapeszcie, zna³a dobrze wêgierski, przydawa³a mi siê jako t³umaczka. By³a volksdeustcherk¹, mia³a karty ¿ywnociowe, cukrem i
smalcem dzieli³a siê z nami. Nasze domki by³y pod lasem, przy g³ównej
szosie. Do najbli¿szych zabudowañ  kilometr drogi. Obok domku, za
siatk¹, mieci³a siê szko³a, obecnie by³ tam szpital wêgierski. Przywo¿ono rannych z frontu, po wyleczeniu wracali na front, a ciê¿ko chorzy byli zabierani ambulansem do Budapesztu.
Ojciec z Leszkiem mieszkali w Dêbinie. Nieraz przyje¿d¿ali do Skole i zostawali na noc. Wpada³ Tyszkiewicz i b³aga³, ¿ebym go skontaktowa³a z Wêgrami, bo chcia³ nawiaæ.
Babcia czu³a siê s³aba, ju¿ wcale nie wstawa³a z ³ó¿ka. Mia³am chwilowo du¿o czasu na naukê i czytanie ksi¹¿ek. Chodzi³am na korepetycje, na komplety, w czerwcu mia³am zdawaæ egzamin w Stryju. W
Wielki Pi¹tek odwiedzi³ nas ojca przyjaciel, pan Mys³owski-Nuna. Jecha³ do rodziny na wiêta i wst¹pi³, ¿eby podzieliæ siê z nami kawa³kiem zdobytej kie³basy.
W niedzielê rano nakrylimy z Leszkiem stó³ do wiêconego. By³o
du¿o kwiatów, ale ma³o jedzenia. Chleb ¿o³nierski od Wêgrów wymieniono na solone rydze, mas³o  za kiszone ogórki, jaja  za musztardê i
ser  za mietanê. Barbara z Jankiem przynieli babkê i ptysie.
Zasiedlimy do sto³u, a tu kto puka. Otwieram drzwi, a tu stoi
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¿o³nierz wêgierski i mówi, ¿e pu³kownik zapytuje, czy mo¿e przyjæ do
nas. Przyszed³ m³odziutki oficer, k³ania³ siê w pas, przeprasza³, ¿e tak
siê zaprosi³. A my przepraszalimy, ¿e tak skromnie go przyjmujemy.
Za parê minut przyszed³ ordynans z ogromn¹ tac¹, na której by³ paprykarz z kury, salami, szynka, jab³ka, pomarañcze. Potem przyszed³ adiutant i przyniós³ wódkê oraz wino. wiêcone bardzo siê przeci¹gnê³o,
wspominam te wiêta z prawdziw¹ przyjemnoci¹.
Zachorowa³am na ¿ó³taczkê, wi³am siê w bólach do nieprzytomnoci. Barbara pobieg³a do szpitala po wêgierskiego lekarza. Przysz³o
trzech, pocmokali, ogl¹dnêli, dali zastrzyk znieczulaj¹cy i poszli. Potem
ka¿dego dnia przychodzi³ jeden z nich, mierzy³ gor¹czkê i co doradza³.
Barbara siedzia³a przy mnie, karmi³a kartoflami pure i herbat¹. Leszek
czyta³ mi ksi¹¿ki. Na wschodzie, na froncie, nie powiod³o siê Niemcom i wojska wêgierskie wraca³y do domu. ¯o³nierze wygl¹dali okropnie, byli wychudzeni, brudni, niektórzy jak widma. Zachodzili do naszej chatki, ¿eby czego ciep³ego siê napiæ. Ojciec wzi¹³ urlop i ca³ymi
dniami, a nawet nocami gotowa³ w du¿ych kot³ach wodê, zaprawion¹
cukrem karmelem i tak¹ herbat¹ czêstowa³ ¿o³nierzy.
Dni by³y zimne, deszczowe. Wtedy to pewnego wieczora stan mojego zdrowia siê pogorszy³, by³am nieprzytomna. Lekarze byli zajêci ewakuowaniem chorych ¿o³nierzy na Wêgry. W pokoju panowa³ pó³mrok,
przy ³ó¿ku na nocnej szafce pali³a siê gromnica. ¯o³nierze zaciekawieni
zaszli do pokoju, uklêkli i zaczêli siê g³ono modliæ. Potem zapiewali
jak¹ pieñ kocieln¹ i wyszli. Ojciec usiad³ przy mnie, uj¹³ mnie za rêkê.
Podano mi jak¹ zio³ow¹ herbatê, wypi³am kilka ³yków i nagle zaczê³o mi
siê robiæ tak lekko, odzyskiwa³am przytomnoæ. Przyszed³ lekarz i stwierdzi³ polepszenie, dziwi³ siê, ¿e tak nagle to postêpuje i powiedzia³, ¿e
chyba to modlitwa tych biednych, cierpi¹cych ¿o³nierzy to sprawi³a.
Lekarze namawiali ojca, ¿ebymy wyjechali z nimi do Budapesztu, tam
odpoczniemy od tego ucisku okupacji, ale ojciec nie zgodzi³ siê.
W tym czasie pozna³am Joszkê Poldê. Niski czarny Cygan by³ grajkiem Hortiego, przebywa³ z nim na froncie, by³ ranny i znalaz³ siê w
Skole w szpitalu. Przed wojn¹ by³ bardzo bogaty, grywa³ z powodzeniem w najelegantszych lokalach, sam mia³ wytworn¹ kawiarniê. Gra
jego by³a przepiêkna, gdy wykonywa³ Ave Maria, s³uchalimy tego
klêcz¹c. Nie wolno by³o jemu opuszczaæ szpitala. Barbara chodzi³a do
kuchni wojskowej z workiem po obierzyny, zabiera³a skrzypce do worka,
a w parê minut potem zjawia³ siê Poldy i odbywa³ siê koncert, na który
przychodzili znajomi lekarze, oficerowie, przyje¿d¿ali z Dêbiny ojciec,
Leszek i Zbyszek. Barbara zjawia³a siê jak dobry duch, przynosi³a ciastka
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i parzy³a herbatê. Kiedy przyjecha³ z ojcem nawet Niemiec, jego
zwierzchnik, który s³uchaj¹c gry Poldiego p³aka³.
Najczêciej odwiedza³ nas lekarz Mercel Istvan. Zna³ niemiecki,
ucina³ z babci¹ pogawêdki i przynosi³ ³akocie. Kiedy zauwa¿y³, ¿e mam
podarte buty, zabra³ je do szewca, a na drugi dzieñ przyniós³ starannie
opakowane. Dziwi³am siê, czemu to tak, ale w jednej cholewie by³y
piêkne jab³ka, a w drugiej  wino i czekolada.
W miêdzyczasie jedzi³am do ojca i tam pozna³am Zbyszka, który
by³ ksiêgowym w biurze Betriebsleitungu. Do Dêbiny sprowadzono
piêkne lipicanery, oko³o 50 koni. Bia³e, trochê masywne, mo¿na by³o je
widzieæ w Wiedniu, gdzie by³y szkolone w jedzieckiej szkole, albo
przed wojn¹ w filmach kowbojskich. To zasadniczo rasa koni hiszpañskich. Niebawem sprowadzono te¿ ekipê budowlan¹ z firmy Padlewskiego z Warszawy. Przyjecha³o kilku in¿ynierów, miêdzy innymi Bernacki, ps. Melko. Urz¹dzono sto³ówkê w du¿ym pokoju. Po kolacji
trwa³y rozmowy na bardzo ciekawe tematy, opowiadano o swoich przejciach. A po okolicy zaczê³y kr¹¿yæ wieci o bandach ukraiñskich.
Niemcy przys³ali kilku ¿o³nierzy do obrony stadniny.
Wróci³am z Dêbiny do Skolego. Babci¹ opiekowa³a siê Barbara. Od
niej dowiedzia³am siê, ¿e czêæ ludnoci Skolego posz³a do lasu w góry,
bo podobno w nocy ma byæ napad na miasteczko. Szpital by³ pusty,
rannych ju¿ wywieziono do Budapesztu. Posz³am na pocztê. Na ulicach by³o pusto, jakby cisza przed burz¹. Nie wiem, sk¹d wst¹pi³ we
mnie duch bojowy. Na poczcie podesz³am do okienka, akurat jaka
góralka nadawa³a paczkê z miodem dla Hitlera i mówi³a, ¿e nareszcie
znalaz³ siê kto, kto robi porz¹dek i dyscyplinê w tej Polsce. Poczu³am
tak¹ wciek³oæ, ¿e ju¿ nic nie mog³o mnie powstrzymaæ. Poprosi³am
urzêdnika, który para³ siê z t¹ paczk¹, ¿eby zameldowa³ mnie u kierownika, gdy¿ chcê z nim mówiæ w sprawie prywatnej. Kiedy kierownik
zaprosi³ mnie do swego biura, poprosi³am go, ¿eby zadzwoni³ na komendê niemieck¹ w Stryju. Ten przerazi³ siê i zacz¹³ mnie namawiaæ,
abym zrezygnowa³a z tego pomys³u, ¿ebym siê do tego nie miesza³a.
Na to ja: Bêdê odpowiada³a za to, co powiem, a pan odpowie za wymordowan¹ bezbronn¹ ludnoæ. Trochê zmiesza³ siê, nie wiedzia³, z
czyjego ramienia jestem wys³ana. Po³¹czy³ mnie, opowiedzia³am, jak
sprawa wygl¹da i zapyta³am, czy wyl¹ jak¹ obronê. Obiecali przys³aæ ¿o³nierzy i s³owa dotrzymali, bo za godzinê przyjechali oni du¿ym
samochodem i kilku na motorach. Uciekinierzy z lasu przed noc¹ mogli
wróciæ do domów. By³am szczêliwa, a Barbara p³aka³a z radoci.
Na drugi dzieñ, gdy sz³am przez miasto, jaki pan powiedzia³: Na tê
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noc Ukraiñcy szykowali siê na nas, ale Bóg mi³osierny uratowa³. Spotka³am te¿ kierownika poczty, z daleka wo³a³: Co takiego, co takiego! Po wojnie mieszka³am w Wiêcborku i tam pozna³am jego brata,
który pracowa³ w PGR w ksiêgowoci.
Nadesz³a s³otna jesieñ. In¿ynier Melko z Dêbiny przeniós³ siê do nas
do Skolego i zamieszka³ w jednym pokoju, oddzielonym od nas drzwiami i szaf¹, maj¹c osobne wejcie. Jako cz³onek AK, móg³ prowadziæ
korespondencjê z zagranic¹ przez lekarzy wêgierskich, którzy w ambulansach przemycali bibu³ê.
W parê dni po przygodzie na poczcie, jak zwykle posz³am do studni
po wodê. Wracaj¹c, zobaczy³am kartkê na moich drzwiach. To Ukraiñcy oznajmiali, ¿e tego dnia o 10 wieczorem mam po¿egnaæ siê z moim
m³odym ¿yciem. By³o deszczowe popo³udnie, nie mog³am skontaktowaæ siê z ojcem, a dom by³ obserwowany. Melko nie przyjecha³ z Dêbiny, babcia wci¹¿ zasypia³a, nie mog³am jej zostawiæ samej. Szpital pozostawa³ pusty. Zbli¿a³a siê godzina, wymieniona na kartce. Nie wieci³am
lampy, tylko grub¹ woskow¹ wiecê na szafce przy ³ó¿ku. Zbudzi³am
babciê, poda³am jej ró¿aniec, uklêk³am i odmawia³am g³ono modlitwê.
Deszcz dzwoni³ o szyby, wia³ wiatr, prawdziwy nastrój wisielczy. Us³ysza³am kroki, cz³api¹ce po b³ocie, potem pukanie do drzwi od podwórza.
Poczu³am mocne bicie serca. Podesz³am do drzwi i zapyta³am: Kto tam?
To my, swoi, nie bojsia, odkroj!  us³ysza³am. Wziê³am siekierê do rêki
i jeszcze raz zapyta³am. Odpowied by³a jak poprzednio, zebra³am wszystkie si³y i otworzy³am. Dwóch wêgierskich ¿o³nierzy w mundurach wesz³o do kuchni. Byli bardzo zdziwieni, ¿e jestem tak wystraszona i wyjanili, ¿e s¹ tu przys³ani do sprz¹tania szpitala, bo pojutrze przywioz¹ transporty rannych. Przyjê³am ich gor¹c¹ herbat¹ i ostatnim kawa³kiem chleba. Przenocowali w kuchni i o wicie wyszli do szpitala. Zostawili mi
spory zapas myd³a i proszków, a dla ojca papierosy.
Potem zjecha³y ambulansy z rannymi, a w Skolem zapanowa³ wzglêdny spokój. Dwaj kwatermistrze zarekwirowali czêæ domku, któr¹ zajmowa³ Melko i ten chwilowo wyprowadzi³ siê do Dêbiny. Prosi³am ich,
¿e je¿eli maj¹ tu mieszkaæ wojskowi, niech dadz¹ przystojnych ch³opaków, a nie staruszków. S³owa dotrzymali  zjawili siê dwaj porucznicy
lekarze, za nimi ordynansi z baga¿em. Opowiedzieli dowcipnie, jak to
wybrano ich na moje ¿¹danie  jeden brunet, a drugi  blondyn, bo kwatermistrz nie pamiêta³, o jakiego mi chodzi³o. Brunet by³ wysoki, dumny
i zarozumia³y, nazywa³ siê Józef Feses-Toth. Drugi, te¿ wysoki blondyn,
bardzo bezporedni, weso³y i dowcipny  Tony Freimut. Jedzi³ on czêsto do lasu po drzewo dla szpitala, zawsze przywozi³ mi ma³¹ choineczkê
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i opowiada³, jak musia³ wysoko wspinaæ siê na ogromny wierk, ¿eby
u³amaæ dla mnie ten jego wierzcho³ek. Jo¿i studiowa³ medycynê w Wiedniu i by³ ginekologiem, Tony  jego asystentem. Wykorzystywa³am ich
w okropny sposób. Stale mia³am kogo na wsi i w miasteczku chorego,
którego leczyli i jeszcze dawali zapas lekarstw. Nieraz mówili, ¿e przeze
mnie nogi wyci¹gn¹.
Pewnego dnia wprowadzili siê do mnie ¿o³nierze z radiostacj¹
nadawcz¹, ca³ymi dniami mia³am w kuchni towarzystwo. Wszyscy
gorszyli siê, ¿e nie mamy wygódki, a my korzystalimy z niej u Barbary. Którego dnia patrzê przez okno, a tu nios¹ ¿o³nierze na dr¹gach ju¿
gotowy, elegancko wykoñczony klozecik. Drzwi na klucz zamykane,
wyciête serduszko i napis po francusku: Pour vous madame  mademoiselle. By³o du¿o miechu, a wieczorem  oblewanie.
Którego dnia ch³opcy z radiostacji zapolowali na kozio³ka, a by³o to
zabronione pod kar¹ mierci. Odarli go w lesie i przynieli do nas. Prosili,
¿ebym to upiek³a, albo ugotowa³a do podzia³u. Nie bardzo wiedzia³am, co
z tym zrobiæ, wsadzilimy miêso do kot³a od bielizny, w³o¿y³am lici
laurowych i gotujê. Widzê, jak pu³kownik idzie do naszego domku. ¯o³nierze uciekli na strych, zosta³am sama w kuchni. Wchodzi têgi oficer, z
nog¹ obanda¿owan¹ w gipsie, pyta, co gotujê, choæ zapach zdradza. Na
to z mi³ym umiechem informujê, ¿e bieliznê i ¿e na drugi raz, jak bêdê
robi³a pranie, to mu zameldujê. Widzê, ¿e jest niezadowolony, wiêc zaprosi³am go na herbatê do pokoju. Przedstawi³am babci, która w³ada³a
niemieckim. Jak siê rozgadali, to trudno mu by³o wyjæ od nas. W radiu
da³y siê s³yszeæ sygna³y, musia³am ci¹gn¹æ z góry ¿o³nierzy. miesznie
wygl¹dali du¿e draby, mocno wystraszeni. Pu³kownik, odchodz¹c elegancko po¿egna³ siê ze
mn¹ i zgromi³ spojrzeniem wojaków.
Za parê dni wpad³
do nas podchor¹¿y i
prosi, ¿ebym posz³a
ub³agaæ pu³kownika o
litoæ nad m³odym ¿o³nierzem, którego kaza³
powiesiæ za jakie tam
przewinienie, ¿e go ju¿
drugi raz cuc¹, bo mdle- Dworek w £oskoniu, gdzie po wojnie odby³ siê lub
je. Tak by³am tym prze- Jadwigi Piotraszewskiej z Eugeniuszem Filipiara¿ona, ¿e pobieg³am, kiem. Malowa³a autorka wspomnieñ
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jak sta³am, w fartuchu. P³aka³am i co zmyla³am, dobieraj¹c s³owa
niemieckie i wêgierskie. Argumentowa³am, ¿e ten ¿o³nierz ma ma³e dzieci
i chor¹ ¿onê. Biedaka zwolniono. Po zajciu pu³kownik powiedzia³: To
kawaler, mo¿e pani go sobie zabraæ, do wojska siê nie nadaje, darujê go
pani jako talizman na szczêcie.
Raz Barbara przyprowadzi³a pani¹ w ¿a³obie i prosi³a, ¿ebym zrobi³a
kwiaty z papieru. Kobieta przyjecha³a tu pochowaæ syna. Wêgierka
by³a u nas parê dni, zostawi³a adres i zaprasza³a do siebie. Czêsto robi³am kwiaty dla potrzebuj¹cych.
Przyszed³ pu³kownik po¿egnaæ siê. Prosi³ nas z babci¹, abymy na
drugi dzieñ by³y przed domem. On z pu³kiem bêdzie tu przeje¿d¿aæ i chce
przed nami odbyæ paradê. Nastêpnego dnia przeje¿d¿a³a ko³o nas konnica wêgierska. Widok by³ wspania³y! Ch³opcy, jak malowani na koniach,
w galowych mundurach, w czakach, w bia³ych rêkawicach z szerokimi
mankietami. Jechali: pierwszy oddzia³ na piêknych szkapach, drugi  na
kasztanach, trzeci  na lni¹cych karych... Trudno by³o uwierzyæ, ¿e tak
uroczycie jad¹ na front do Rosji. Babciê ubra³am w czarn¹, aksamitn¹
sukniê z bia³ym ¿abotem. Ja mia³am na sobie zielon¹, któr¹ nosi³am na co
dzieñ i od wiêta. We w³osy wpiê³am bia³e kwiaty. Nadjecha³ pu³kownik,
zszed³ z konia, podszed³ do babci, ukl¹k³ na jedno kolano, poca³owa³ w
rêkê i prosi³ o b³ogos³awieñstwo. Babcia ró¿añcem, z którym nigdy siê
nie rozstawa³a, zrobi³a potrójny znak krzy¿a i ¿yczy³a szczêliwego powrotu do domu. Do mnie podszed³ adiutant, te¿ ukl¹k³ i poca³owa³ w
rêkê. Zdjê³am medalik z szyi i poda³am mu, p³aka³am.
Którego dnia rano sprz¹ta³am przy otwartym oknie. S³yszê rozmowê na drodze, kobieta skar¿y siê, ¿e nie mo¿e ju¿ iæ, bo jej za ciê¿ko,
a mê¿czyzna uspokaja, ¿e zaraz odpoczn¹, ¿e ju¿ niedaleko. Wyjrza³am, a tu para niesie pakunki, widaæ bardzo ciê¿kie. Pobieg³am do wartownika pod szpitalem i powiedzia³am, ¿e ta para jest podejrzana i nale¿y ich zrewidowaæ. Zaalarmowali kogo nale¿y, dogoniono bandytów,
odebrano im broñ i natychmiast rozstrzelano.
W³anie wtedy bandyci ci¹gali broñ do Skolego, mieli napaæ. Zaczê³y kr¹¿yæ straszne pog³oski. Wieczorem przysz³a Barbara z Jankiem
nocowaæ, ¿e niby u nas bezpieczniej, bo tu s¹ wojskowi. Janek spa³ w
kuchni, a Barbara na kanapce, któr¹ by³y zastawione drzwi do pokoju
Jo¿ego i Toniego. Pod Barbar¹ zarwa³a siê owa kanapa, powsta³ rumor,
krzycza³a ona na Janka, ¿eby naprawi³ ³o¿e. Janek szuka³ m³otka, biegaj¹c po mieszkaniu w pi¿amie. Tymczasem przybieg³ do Toniego ¿o³nierz i oznajmi³, ¿e bandy wysz³y z lasu i ¿e zarz¹dzono alarm. Jo¿i
wpad³ do nas, da³ mi parê granatów i pouczy³, ¿e gdy bêd¹ szli od lewej
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strony, to ich podpuciæ i wtedy
dopiero mam rzucaæ granaty. Otworzy³am okno na ocie¿ i u³o¿y³am
broñ na parapecie. Kaza³am Barbarze i Jankowi po³o¿yæ siê pod oknem,
a sama chodzi³am po mieszkaniu od
okna do okna i czatowa³am. W pewnej chwili zobaczy³am ciemne postaci, wychodz¹ce z lewej strony
lasu i czeka³am, a¿ siê zbli¿¹. W³anie w tej chwili pokaza³a siê grupa
¿o³nierzy wêgierskich, zaczêli strzelaæ i bandyci uciekli. Dosz³o do strzelaniny, z³apano dwóch bandytów,
których powieszono. Bardzo ¿a³owa³am, ¿e nie mog³am u¿yæ moich
granatów, ale zosta³y one ju¿ moj¹
Dzieje powojenne: m³oda para  Jaw³asnoci¹. Nie spalimy do rana. dwiga i Eugeniusz Filipiakowie
Rankiem przyjecha³ ojciec i uradzilimy, ¿e przeprowadzimy siê z babci¹ do Dêbiny. Ojciec przys³a³ furmankê i bryczkê i pojecha³ymy. S¹siedzi mnie odprowadzili: Barbara
jecha³a z Tonim motorem w przyczepie, a Jo¿i na motorze wióz³ kota
w woreczku...
W Dêbinie mia³am do towarzystwa Zbyszka, chodzilimy na spacery, ofiarowywa³ mi pachn¹ce storczyki. Jedzilimy do Skolego po
sprawunki. Ojca zwierzchnikiem by³ Niemiec, rotmistrz Brizemeister.
Mieszka³ w tym samym domu, co my. Gdy wyje¿d¿a³, zostawia³ specjalnie w³¹czone radio i g³ono proponowa³, ¿ebymy potañczyli, a
w³aciwie pos³uchali wiadomoci politycznych. By³ dobry dla Polaków, mia³ ¿onê Polkê i tym siê szczyci³.
Zakocha³am siê w Jo¿im z wzajemnoci¹, przyje¿d¿a³ co dzieñ, jedzilimy samochodem albo motorem na spacery. Zgadzalimy siê bardzo. Kochalimy przyrodê, zwierzêta i nielimy pomoc ludziom chorym, cierpi¹cym. Kiedy przeje¿d¿alimy motorem ko³o lasu, kule zagwizda³y nam nad g³owami. Jo¿i od razu domyli³ siê, kto móg³ do nas
strzelaæ. Pojechalimy wprost do Skolego do szpitala. Zaczekalimy mo¿e
pó³ godziny. Od lasu sz³a wysoka pielêgniarka. Jo¿i przywo³a³ j¹, odebra³
rewolwer i wieczorem odes³a³ do Budapesztu. By³a to baronówna wêgierska, która kocha³a siê w Jo¿im i nie mog³a znieæ mojej osoby.
Odwiedza³a nas Barbara, przywo¿¹c co s³odkiego i pó³ litra. W
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Dêbinie mia³am wiele przyjemnoci, poniewa¿ mog³am powoziæ dzikimi koñmi nieuje¿d¿onymi, mia³am psa Burka, koty, star¹ koby³ê Myszkê, która wchodzi³a przez holl do kuchni, aby wy¿ebraæ chleb i cukier.
Tu by³o l¿ej z wy¿ywieniem, bo by³a sto³ówka. Kuchark¹ by³a pani
Helena, której brat by³ w bandzie ukraiñskiej. Mia³a polskie nazwisko,
nie pamiêtam jakie, ale mój ojciec mówi³ jej, ¿e to nazwisko staropolskie, szlacheckie, wiêc poczu³a siê patriotk¹ i ostrzega³a przed napadami, a tak¿e dostarcza³a nam tajnych wiadomoci. Jo¿i coraz czêciej
przywozi³ broñ, lekarstwa, papierosy.
Pewnego razu jeden wojskowy mia³ problemy z motocyklem, posz³am do kowala i poprosi³am, aby zaj¹³ siê nim, a gocia zaprosi³am na
herbatê. Lajos Kertes by³ przystojny, w rozmowie wspomnia³, ¿e w tych
dniach jedzie do Krakowa, wiêc babcia prosi³a, ¿eby zabra³ list do Gogów. Lajos pokazywa³ nam zdjêcia z domu, przy okazji ukrad³ moje 
naj³adniejsze. Wtem wchodzi Jo¿i, dos³ownie  wciek³ siê. Zagryz³ wargi,
usiad³ naprzeciw Lajosa, po³o¿y³ pistolet na stole i zacz¹³ liczyæ: ed, kete,
harum... Lajos wsta³, uk³oni³ siê i wyszed³. Czu³am siê, jakbym pope³ni³a
jak¹ zbrodnie, a babcia t³umaczy³a obecnoæ Lajosa. Jo¿i spojrza³ na
mnie karc¹co i zapyta³: Wolisz mnie, czy tego porucznika? Powiedzia³am: Ciebie, idioto! Tak pozna³am charakter wêgierski i temperament.
Przysz³a wiadomoæ, ¿e generalicja z Krakowa przyjedzie obejrzeæ
stadninê lipicanerów. By³o du¿o sprz¹tania, przygotowywania, ale wreszcie przylecieli samolotem i wyl¹dowali na du¿ym pastwisku. Byli zachwyceni porz¹dkiem, zadowoleni, ¿e mog¹ siê dogadaæ z ojcem po
niemiecku. Genera³ mu wrêczy³ paczkê papierosów. Ojciec podziêkowa³ i powiedzia³, ¿e zaraz poczêstuje burszów  stajennych. Genera³
zrozumia³ ten gest i powiedzia³: Przepraszam, nie chcia³em uraziæ, proszê t¹ paczk¹ poczêstowaæ burszów, ale tê nastêpn¹ paczkê ofiarujê
panu. Jestem ¿o³nierzem na froncie i nie mam nic innego, a chcia³em
podkreliæ moje uznanie za pana pracê, w³o¿on¹ w stadninê. Ta wizyta by³a dla mnie pomylna, bo by³o du¿o przygotowanego jad³a, ale
gocie wyjechali, nie jedz¹c, bo pieszyli siê, albo popêdzi³ ich ten incydent z papierosami.
Ten czerwiec by³ dla mnie najbardziej owocny. Pozna³am kilku
Wêgrów, którzy dostarczyli du¿o broni i amunicji, wina i lekarstw.
Przyjecha³ znowu genera³ Karp z Krakowa i oznajmi³, ¿e my z ca³¹
za³og¹ i ze stadnin¹ zostaniemy przekazani w prezencie Goringowi od
Hitlera i natychmiast pod lasem zaczn¹ budowaæ wspania³y pa³ac. Na
drugi tydzieñ zaczêto zwoziæ budulec. W tym czasie Niemcy wywozili
wiele m³odzie¿y do Niemiec, na wsi brali rocznikami ze spisu u so³ty130
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sów  Polaków i Ukraiñców. Ojciec stara³ siê jak najwiêcej zatrudniæ
Polaków, by ich uchroniæ i zostawiæ w kraju. W Dêbinie do sto³u siada³o kilkanacie osób, z kuchark¹ Halink¹ musia³ymy kombinowaæ,
czym ich nakarmiæ.
Czasami ojciec posy³a³ mnie do Skolego w ró¿nych sprawach, naturalnie koñmi, które nie by³y ca³kowicie uje¿d¿one i zatrzymywa³y siê
tylko ko³o stajni. Pewnego dnia pos³a³ mnie do weterynarza, który mieszka³ w rynku, w ma³ym domku z matk¹ staruszk¹. Koni nie mog³am
zatrzymaæ, mijaj¹c domek, zawo³a³am jak najg³oniej: Hallo! Bez rezultatu. Podjecha³am drugi raz, uderzy³am batem w szybê. Wysz³a matka.
Zawo³a³am, ¿e przyjecha³am po lekarza, proszê, ¿eby siê popieszy³, a ja
jedzi³am, ko³uj¹c po miecie. Zobaczy³am z daleka, ¿e lekarz stoi przed
domem z walizeczk¹ i p³aszczem na rêce. Wo³a³am: Proszê prêdko wskakiwaæ, bo nie mogê siê zatrzymaæ! Nie mia³ innego wyjcia i za drugim,
czy trzecim podjazdem wskoczy³. Mia³ oko³o czterdziestki i by³ wysportowany. Usiad³ obok mnie, a ch³opak stajenny z ty³u. Jak ruszylimy w
tempie przypieszonym, mój pasa¿er zblad³. Zawsze czu³am siê pewna,
je¿d¿¹c t¹ bryczk¹, bo by³a zrobiona masywnie, specjalnie na obstalunek, do uje¿d¿ania koni. Zapiera³am siê nogami w przodek i wtedy mog³am jechaæ z najwiêksz¹ szybkoci¹. Przeje¿d¿a³am ko³o szpitala, w
którym pracowa³ Jo¿i, a on nie znosi³ mojej jazdy i mówi³, ¿e gdy s³yszy
turkot mojej bryczki, robi mu siê gor¹co i widzi mnie przylepion¹ na
drzewie. Niemcy wybiegali z lornetkami z kwater i mówili: ju¿ jedzie ta
Verukte!  zwariowana. Blady weterynarz by³ b³aga³: Panie Piotraszewski, nie przysy³aj pan po mnie takimi wariatami! Niech bêd¹ najgorsze
woziwody, albo przyjdê pieszo, ale takiej jazdy wiêcej nie prze¿yjê...
Po wojnie w Wiêcborku pozna³am Urbañskich, którzy pochodzili ze
Skolego. Urbañski spyta³ mnie, czy zna³am w Skolem tak¹ pannê, co
jak szatan jedzi³a dzikimi koñmi? Trudno mu by³o uwierzyæ, ¿e to
by³am ja, teraz stateczna ¿ona dyrektora.
By³ lipiec i smutek  rozstanie z Jo¿im. Na folwark zajecha³a ¿andarmeria, szeciu ¿o³nierzy na rowerach i oficer na motorze. Zameldowano ojcu: pojutrze wyje¿d¿amy ze stadnin¹ przez Wêgry do po³udniowych Sudetów, do Austrii, trzeba przygotowaæ konie do podró¿y i
personel wed³ug spisu, wzi¹æ zapas ¿ywnoci  konie pójd¹ za wozem.
Z miejsca zaczê³y siê przygotowania. Wszyscy biegali po folwarku,
czego szukali, nawo³ywali, ojciec wydawa³ g³ono dyspozycje fornalom, przywi¹zywano m³ode konie do wozów. Biedne zwierzêta ba³y
siê, k³ad³y na ziemiê, szarpa³y na uwiêzi. Ojciec podchodzi³ do ka¿dego
rebaka i klepa³, g³aska³, ob³askawia³, a¿ wszystkie dobrowolnie zaczê131
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³y kroczyæ wolno za wozem. Spakowa³am nasze rzeczy, wiele tego nie
by³o. Posz³am na obchód po¿egnalny nad rzekê, potem pod dêby pos³uchaæ szumu lici, czy mi co powiedz¹, co z nami bêdzie. Gdy wróci³am, zasta³am ojca, in¿. Melkê i jak¹ oty³¹ pani¹ przy herbacie. Pani
Darska przyjecha³a ze Stryja, chcia³a przy³¹czyæ siê do stadniny, by
móc przedostaæ siê na Wêgry. Od tego dnia bêdzie dzieli³a nasz los.
Potem przyjecha³a Barbara z Jo¿im na motorze, przywioz³a babkê i
wódkê na po¿egnanie. Bylimy zdenerwowani. Jo¿i da³ nam kilka adresów na Wêgrzech i zaklina³, ¿ebymy starali siê dostaæ pod Budapeszt
do jego matki. Tej nocy nie spa³am. Ojciec czuwa³ nad wszystkim 
mia³ zmys³ organizacyjny, z jakim nigdy potem ju¿ siê nie spotka³am.
Kiedy wyje¿d¿alimy, ch³opi wychodzili z cha³up, ¿egnali krzy¿em,
machali chusteczkami, chorzy wygl¹dali oknem. Na przedzie jechali
konno Leszek i stró¿, najstarszy masztalerz  postawny, wspaniale trzymaj¹cy siê w siodle. W czarnej pelerynie na bia³ym ogierze przypomina³ postaæ rycerza. Leszek jecha³ obok niego te¿ na bia³ym koniu. Za
nimi sz³y konie luzem, dalej  furmanki, kuchnia polowa, ca³y tren
zamyka³ ojciec na bia³ym ogierze Fawori Santo. Po obu stronach byli
ludzie z ¿andarmerii na rowerach. W pierwszej furmance by³am ja. W
Skole zastalimy niespodziankê: przed domkiem, w którym mieszkalimy, sta³a Barbara z Jankiem, z t³umoczkami i walizkami, obok  Jo¿i z
motorkiem. Barbara oznajmi³a, ¿e bez nas nie by³oby dla nich ¿ycia i ¿e
ona musi siê mn¹ opiekowaæ. Wgramolili siê na moj¹ furmankê. Jo¿i
jecha³ obok wolno motorem i stale robi³ do mnie oko, tak dla kura¿u i
towarzyszy³ nam do granicy. Przy po¿egnaniu wyj¹³ mi parê szpilek z
w³osów, da³ mi bukiet polnych kwiatów i odjecha³ na zawsze.
Pierwszy popas mielimy pod £awocznem. Na du¿ej ³¹ce rozstawiono
sto³y i ³awy, kucharka uwija³a siê sprawnie i zasiedlimy do obiadu. By³a
grochówka z miêsem. Stara Myszka by³a z nami, chodzi³a wko³o sto³ów i
zagl¹da³a do talerzy. Najd³u¿ej sta³a przy mnie, w¹cha³a i dmucha³a we
w³osy, zjada³a mi chleb. Lubi³am te koñskie odruchy przyjani, by³y mi
pociech¹ w chwilach smutku. Po obiedzie posz³am rozejrzeæ siê po okolicy, kupi³am barack  palinkê (morelówkê), któr¹ wieczorem pilimy z
Leszkiem i z Jurkiem Michalewiczem, który by³ wysportowanym m³odzieñcem i popisywa³ siê cyrkowymi sztuczkami na koniu. Nocowalimy
na ³¹ce pod wozami. W nocy zacz¹³ rosiæ deszcz, a tu budzi mnie ch³opak,
który powozi³ moj¹ furmank¹ i mówi: w tym lesie jest partyzantka. Po¿egna³ siê i poszed³. Wczesnym rankiem by³a pobudka, zauwa¿ono jego nieobecnoæ, ojciec mia³ nieprzyjemnoci ze strony ¿andarmów, ale zwierzchnik ojca, rotmistrz, jako to za³agodzi³. Musia³am t¹ furmank¹ powoziæ.
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Meldowa³am na ka¿dym punkcie kontrolnym, ¿e jest przemarsz stadniny i
¿eby dzwonili do nastêpnej placówki, aby zatrzymano ruch samochodowy, bo konie w pop³ochu mog¹ rozproszyæ siê po górach.
Nastêpny postój by³ pod Perecen¹. Konie umieszczono na folwarku, a ludzi  na wygodnych kwaterach. Rano jechalimy dalej, tu zaczê³a siê dopiero mêczarnia, bo jechalimy górskimi serpentynami. Nagle
dogoni³ mnie Leszek i oznajmi³, ¿e bryczka, któr¹ jecha³y babcia i Darska, przechyli³a siê na zakrêcie i wpad³y w przepaæ, co prawda, nie
bardzo g³êbok¹ i poroniêt¹ grubo mchem, ale dozna³y wstrz¹su mózgu. Plecy Darskiej by³y pokiereszowane. Na mój wóz, na³adowany
¿elaziwem zapasowym, jak: podkowy, fufnale i itp., po³o¿ono babciê
na ¿elaznej siatce, tak przytwierdzonej, ¿eby siê nie zsunê³a. Konie umia³y
ci¹gn¹æ pod górê, ale nie trzyma³y z góry. Bata nie mog³am u¿yæ, bo
fika³y tylnymi nogami. Odmawia³am na g³os pacierz, miesza³am go na
przemian z przekleñstwami... Hamulec nie by³ doskona³y, konie przysiada³y na zadach, przednie nogi wyci¹ga³y do przodu i zelizgiwa³y siê
po asfalcie, wypolerowanym jak szk³o przez samochody, kwicza³y ze
strachu  po obu stronach by³a przepaæ.
Teraz, gdy doje¿d¿alimy do nastêpnego postoju, sprawdza³am w
lustrze, co dzieje siê z moj¹ g³ow¹: czy nie wy³ysia³am, bo chwilami
czu³am, ¿e w³osy s¹ naje¿one ze strachu. I znowu by³ popas, nie pamiêtam jak nazywa³a siê ta wioska, tu zatrzymalimy siê na dwa dni dla
wypoczynku. Pada³ deszcz. Nocowalimy w schludnej cha³upie. Przyjecha³ lekarz, zbada³ obie panie i zaleci³ le¿enie w szpitalu. W tej sytuacji
ojciec nie móg³ dalej prowadziæ stadniny. Uradzono, ¿e dojedziemy do
Ungwaru i tam za³aduje siê konie do wagonów, pod opiek¹ rotmistrza
odjad¹ one do Austrii, w Sudety.
Ruszylimy w dalsz¹ drogê, znowu serpentyny. Jeden ¿andarm
wk³ada³ gruby kij w szprychy ko³a i tak hamowa³ mój wóz. Nie doje¿d¿aj¹c do Ungwaru, konie sp³oszy³y siê i posz³y w las. Ojciec, Leszek i starszy masztalerz popêdzili za nimi. Jako szczêliwie wróci³y,
id¹c za ogierem masztalerza, zaganiane przez ojca i Leszka. Obozowalimy dwa dni na du¿ej ³¹ce. Zauwa¿ylimy tu zmianê klimatu  ³agodne ciep³o i przyjemny, orzewiaj¹cy wietrzyk. Tu nast¹pi³o odprê¿enie
nerwowe, bo skoñczy³y siê karko³omne serpentyny. Ojciec zdecydowa³, ¿e zostaniemy z babci¹ na Wêgrzech, oddamy j¹ do szpitala na tak
d³ugo, jak bêdziemy w tej okolicy. Konie bêd¹ tu ³adowane do poci¹gu
i st¹d odjad¹. Rotmistrz nie chcia³ zostawiæ Leszka, twierdzi³, ¿e pomo¿e mu, bo orientuje siê, jak obchodziæ siê i karmiæ lipicenery  nawet nie skusi³ siê na bi¿uteriê.
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Stadnina odjecha³a do Austrii. Umówilimy siê z Niemcem, ¿e gdy dojad¹ do miejsca przeznaczenia, to Leszka odele pod adres matki Jo¿ka i
bêdziemy utrzymywali kontakt. Darska zosta³a z nami. Zosta³y nam dwie
krowy, cztery konie robocze i dwa wozy, abymy mogli, zarabiaj¹c nimi,
utrzymaæ siê przy ¿yciu. Na stacji poznalimy nauczyciela, który pomóg³
nam siê chwilowo urz¹dziæ w jego skromnym gospodarstwie. Po kilkudniowym odpoczynku i polepszeniu siê babci zdrowia, przenielimy siê
do Pereceny. Od gminy dostalimy dwa pokoje z kuchni¹, mieszkanie
umeblowane, z którego uciekli gospodarze. Dom by³ na wysokiej podmurówce, pod oknem kuchni przep³ywa³ górski strumyk, który szumia³, a w
nocy srebrzy³ siê w blasku ksiê¿yca  na jego dnie le¿a³y du¿e, p³askie
kamienie, omsza³e i pokryte wodorostami. To by³a moja ³azienka. Lubi³am le¿eæ na takim kamieniu, patrzeæ w niebo i marzyæ, a po mnie p³ynê³a
kryszta³owa, pachn¹ca woda. Potem nigdy takiej przyjemnoci nie zazna³am. Naprzeciw domu, po drugiej stronie ulicy z kocich ³bów, znajdowa³a
siê komenda wêgierska. A tam piêkny porucznik Lajos sprawowa³ niepodzielne rz¹dy, by³ wszechw³adz¹ na ca³¹ okolicê. Zaopiekowa³ siê troskliwie i nami. Pewnej niedzieli, gdy zosta³am z babci¹, a reszta posz³a do
kocio³a, prze¿y³am strach pierwszych bomb w moim ¿yciu. Dwie bomby redniego kalibru spad³y na drugim koñcu miasteczka, ale huk by³ niema³y. W kuchni by³o otwarte okno, przelatywa³y dwa mig³owce. Podesz³am, ¿eby zamkn¹æ okno. W tym momencie przelecia³ bardzo nisko mi-

Z córeczk¹ Izabel¹ i psem D¿ekiem; córka  malarka z ojcem po latach
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g³owiec, powiew by³ tak silny, ¿e sukienka znalaz³a siê na mojej g³owie.
Przyszed³ ojciec z Darsk¹ i Barbara z Jankiem, wszyscy wystraszeni.
Nie wiem, co mnie stuknê³o, odsunê³am du¿e, dêbowe biurko, postawi³am
za nim sto³ki i b³aga³am ca³e towarzystwo, ¿eby tam usiedli. Ponalewa³am
w g³êbokie talerze paprykarz, rozda³am wszystkim i tak jedlimy obiad. Co
chwila nadlatywa³y samoloty lekkie i ostrzeliwa³y ze szmejserów, niemi³e
wra¿enie robi³ ³oskot odbijaj¹cych siê kul o kocie ³by na drodze.
Po godzinie by³ nastêpny nalot i znowu zrzucili dwie bomby, trochê
bli¿ej. Nie koñcz¹c jednej modlitwy, zaczyna³am drug¹. Zorientowa³am
siê, ¿e to s¹ ataki na gmach komendy. Po pewnym czasie, gdy strza³y
ucich³y, dosta³am takiego apetytu, ¿e jad³am co popad³o: chleb z kie³bas¹ i serem, jab³ka z kie³bas¹, a wszystko to popija³am kwanym mlekiem, potem winem.
Naloty nastêpowa³y co godzinê trzy razy. Babcia, nie wiedz¹c, o co
chodzi, gniewa³a siê, ¿e tak ha³asujemy, ¿e nie mo¿e spaæ. Pod wieczór
przyszed³ Lajos i pyta³, czy nie chcielibymy przenieæ siê w bezpieczniejsze miejsce, ale ojciec wola³ zostaæ. Na drugi dzieñ oko³o po³udnia
¿o³nierz przyniós³ du¿y kosz, pe³en jedzenia: bu³ki, kie³basa, szynka,
jab³ka. Powiedzia³, ¿e to przysy³a komendant dla mnie, ¿ebym nie zg³odnia³a, bo dzwoniono, ¿e za dwadziecia minut bêdzie nalot. Modli³am
siê, a potem upi³am winem tokajskim.
Tu mieszkalimy dwa tygodnie. Wreszcie Darska ruszy³a konceptem. Opowiada³a, ¿e mieszkaj¹c jeszcze w Stryju, mia³a znajom¹ Wojcikowsk¹, u której pozna³a kilku Wêgrów i ¿e Wojcikowskiej syn jest
na Wêgrzech o¿eniony z córk¹ znanego pu³kownika von Jany, który na
po³udniu kraju posiada rozleg³e w³oci ziemskie. Otó¿ Darska napisa³a
do Zbigniewa Wojcikowskiego, ¿eby po nas przyjecha³ i zabra³ nas z
inwentarzem na który folwark, gdzie bêdziemy mogli dostaæ pracê,
aby prze¿yæ jako ten krytyczny czas. Czekalimy niecierpliwie na odpowied. Darska prosi³a jeszcze w tym licie, aby jak bêdzie w Budapeszcie, zajecha³ do Lajosa Czerwenki, ¿eby go od niej pozdrowi³ i
powiedzia³, ¿eby j¹ odwiedzi³. Opowiada³a, ¿e to wielka mi³oæ i na
pewno zaraz po ni¹ przyjedzie, bo tak zapewnia³ w listach.
W czasie wojny Darska prowadzi³a w Stryju fabrykê mebli, któr¹
odziedziczy³a po ciotce. Niemcy pozwolili jej tam pracowaæ, byæ nawet kierowniczk¹. Zatrudnia³a ¯ydów za bi¿uteriê i us³ugi. Dosta³a pewnego dnia polecenie od Niemców, ¿eby zlikwidowa³a fabrykê, maszyny i sprzêt mia³a wys³aæ do Austrii. Uradzili interes z Czerwenk¹, ¿e on
jako ranny pojedzie na Wêgry i tam na pewnej stacyjce bêdzie maszyny
odbiera³ i instalowa³ fabryczkê, czeka³ na Darsk¹, zbij¹ forsê i bêd¹ ¿yli
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d³ugo i szczêliwie.
Wojcikowski otrzyma³ list Darskiej i pewnego dnia rzeczywicie
przyjecha³ po nas. Blondyn o nieciekawej prezencji, nie wzbudza³ zaufania. Opowiada³ o niebezpiecznej podró¿y, przeje¿d¿a³ przez bombardowany Budapeszt, odwiedzi³ Czerwenkê, niestety, Jadwiga i Eugeniusz w rocznicê 30-lecia lubu
nie zasta³ go w domu, tylko ¿onê i dzieci. Gospodarz zjawi³ siê dopiero
wieczorem. Prosi³ pozdrowiæ Darsk¹ i  o ile chcia³aby  to mo¿e j¹
zaprosiæ nad Balaton w rewan¿u mile spêdzonego czasu w jej domu, i
¿e nie poczuwa siê do ¿adnych zobowi¹zañ. Darska s³ucha³a tego blada, a po skoñczonych relacjach zaczê³a mdleæ. Zdecydowa³a, ¿e pojedzie ze Zbigniewem do Simontornii, sk¹d przyjecha³. O nic Zbigniewa
nie pytalimy, on nie by³ wylewny, tak, ¿e dok³adnie nie wiedzielimy,
jak przedstawia siê nasza przysz³oæ. Wa¿ne, ¿e bêdziemy mieli jakie
lokum. Ojciec ze Zbigniewem u³o¿y³ plan naszej przeprowadzki.
Na drugi dzieñ poszli na komendê za³atwiæ papiery, wyjechalimy
do stacji Czop. Gdy ¿egnalimy siê z komendantem Lajosem, na wszelki wypadek da³ nam list polecaj¹cy nas i adres swoich rodziców w
Zalegerseg. Powiedzia³, ¿e Zbigniew nie podoba mu siê, ¿e co krêci,
wygl¹da podejrzanie. Na drugi dzieñ Darska pojecha³a ze Zbigniewem,
a my z Barbar¹, Jankiem i ca³ym dobytkiem ruszylimy do Czopu.
Ledwo dojechalimy do miasteczka, zacz¹³ siê nalot. Biedne krowy
by³y tak wystraszone, ¿e nie chcia³y iæ naprzód. Sz³am miêdzy nimi,
myla³am, ¿e mnie zadusz¹, tak silnie przytula³y siê do mnie i dr¿a³y,
jakby przeczuwa³y niebezpieczeñstwo. Na stacji wojsko pakowa³o siê
do poci¹gów, pomogli nam siê za³adowaæ w dwa wagony towarowe,
na odjazd czekalimy d³ugo, a¿ przyczepili nas do jakiego poci¹gu,
jad¹cego na po³udnie.
Cdn, pocz¹tek  w nr 37i 38/2009
Do druku przekaza³a: Ella Hyciek
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l 1 lipca Valdas Adamkus, obok Wiktora Juszczenki, na zaproszenie
prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego uczestniczy³ w Lublinie w uroczystociach z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej i wyró¿niony zosta³
tytu³em honoris causa KUL-u.
l 2 lipca uczestnicz¹cy w obradach OBWE w Wilnie Knut Vollebaek, komisarz ds. mniejszoci narodowych Organizacji Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie, popar³ d¹¿enia litewskich Polaków do uprawomocnienia pisowni nazwisk polskich. Rozmawia³ o tym z Vygaudasem Uackasem, ministrem spraw zagranicznych RL. Zadowolenie z
tego powodu wyrazi³ Pawe³ Poncyliusz, szef delegacji polskiej.
l 3 lipca w Warszawie odby³o siê uroczyste posiedzenie Senatu RP
z okazji XX-lecia odrodzenia jego dzia³alnoci. Prowadzi³ je marsza³ek
Bogdan Borusewicz, uczestniczyli senatorowie wszystkich kadencji,
g³os zabrali m.in. Lech Wa³êsa, Aleksander Kwaniewski. W gronie
zaproszonych goci z dziewiêciu pañstw by³ Romuald Mieczkowski.
l 5 lipca, z okazji 65. rocznicy rozpoczêcia operacji AK Ostra Brama, Janusz Skolimowski, ambasador RP w Wilnie, dla 15 litewskich
Polaków, uczestników walk na frontach II wojny wiatowej, osób zas³u¿onych w walce o niepodleg³oæ Polski, wrêczy³ medal okolicznociowy Pro Memoria. Z³o¿ono kwiaty przy p³ycie Serca Józefa Pi³sudskiego
i kwaterach ¿o³nierzy AK na Rossie. Nie zwa¿aj¹c na przewagê si³ niemieckich, ¿o³nierzom polskim uda³o siê wyzwoliæ znaczn¹ czêæ Wilna. 13
lipca na Górze Zamkowej wywiesili oni bia³o-czerwon¹ flagê, która wisia³a
kilka godzin. ¯o³nierze sowieccy wywiesili czerwon¹, rozbroili dowództwo i ¿o³nierzy AK. Wiêkszoæ trafi³a do wiêzieñ lub na Syberiê.
l 6 lipca, w ramach obchodów Jubileuszu Tysi¹clecia pierwszej
wzmianki pisemnej o Litwie, dokonano otwarcia Pa³acu W³adców w
odbudowanym Zamku Dolnym. Symbolicznego, poniewa¿ zabrak³o
pieniêdzy na zakoñczenie prac. Prawda, nie zachowa³y siê materia³y,
które pozwoli³yby odtworzyæ wygl¹d rozebranej przez samych wilnian
na prze³omie XVIII/XIX w. budowli. Podczas budowy znaleziono sporo kafli, wyrobów metalowych, skórzanych i drewnianych, bi¿uteriê,
fragmenty architektoniczne. Ok. tysi¹ca znalezisk wystawiono w muzeum na wystawie, powiêconej Zamkowi Dolnemu.
l 7 lipca Lech Kaczyñski wyrazi³ nadziejê, ¿e Polacy i Litwini maj¹
mnóstwo wspólnych interesów. Polski prezydent wraz z ma³¿onk¹ Mari¹
uczestniczy³ w obchodach Jubileuszu Tysi¹clecia i przemawia³ na Placu Katedralnym. Mo¿ecie byæ dumni ze swojej historii  powiedzia³ i
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doda³, ¿e mo¿emy byæ dumni z tego, ¿e nasza historia przez wieki ³¹czy³a siê z wasz¹. By³a to 15 wizyta Kaczyñskiego na Litwie.
l 7 maja, z okazji Jubileuszu Tysi¹clecia, w Ambasadzie RL w Warszawie odby³o siê uroczyste przyjêcie, na które przybyli gocie z ca³ej Polski.
l 9 lipca w Centrum im. Jana Nowaka Jeziorañskiego w debacie
My i Oni, zorganizowanej przez Res Publica Nowa wzi¹³ udzia³ Romuald Mieczkowski  obok przedstawicieli mniejszoci ¿ydowskiej,
bia³oruskiej, ukraiñskiej i wietnamskiej w Polsce, za 13 lipca debata
znalaz³a ci¹g dalszy w eterze Programu I Polskiego Radia, transmitowana na ¿ywo z Teatru Kamienica.
l TVP Polonia, jedyny polski kana³, nadawany drog¹ naziemn¹ w
Wilnie i okolicach, nie zniknie z ekranów  poinformowano po negocjacjach z litewskim Centrum Radia i Telewizji. Umowa o retransmisji
wygas³a 22 lipca. G³ównym obiektem negocjacji jest cena  3 mln z³ za
okres kolejnych trzech lat za przesy³anie sygna³u.
l 12 lipca 53-letni¹ Daliê Grybauskaitë zaprzysiê¿ono na prezydenta
Litwy. Przyrzek³a ona byæ aktywn¹, sprawiedliw¹, broniæ interesów obywateli. Zapowiedzia³a walkê z oligarchami i przywrócenie sprawiedliwoci w s¹downictwie. Zobowi¹za³a siê do kontynuowania polityki zagranicznej, priorytetem której bêd¹ dobre stosunki z s¹siadami.
l 12 lipca w portalu Delfi Vytautas Landsbergis stwierdzi³, ¿e Karta
Rosjanina mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu Litwy. W jego ocenie w tym
przypadku za wzór mog³a pos³u¿yæ Karta Polaka.
l 13 lipca w podwileñskich Krawczunach odby³ siê apel pamiêci,
odprawiono mszê w. w intencji ¿o³nierzy AK. 65 lat temu stoczyli oni tu
krwaw¹ bitwê z oddzia³ami Wehrmachtu, w której poleg³o 71 partyzantów, ok. 100 zosta³o rannych. Prócz piechoty i artylerii, w sile ok. 17 tys.
¿o³nierzy, Niemcy wyprowadzili do walki broñ pancern¹ i si³y lotnicze.
Okrêgi Wileñski i Nowogródzki AK przeciwstawi³y ok. 10 tys. ¿o³nierzy.
l 13 lipca rz¹d RL podj¹³ decyzjê zwiêkszenia odszkodowania za nieruchomoci ¿ydowskie. Do proponowanej kwoty 113 mln litów (33 mln
euro) postanowi³ do³¹czyæ zwrot dwóch budynków w Wilnie  Muzeum
¯ydowskiego i b. biblioteki ¿ydowskiej, których wartoæ szacuje siê na
17 mln litów. Polacy rozwa¿aj¹, czy ten precedens pozwoli im równie¿
zwróciæ niektóre gmachy, zbudowane ze sk³adek spo³ecznych.
l Kandydatura Jerzego Buzka na przewodnicz¹cego PE korzystna dla
Litwy, regionu pañstw pokomunistycznych, które maj¹ specyficzn¹ historiê
i dowiadczenia  stwierdzi³ 14 lipca agencji BNS Vytautas Landsbergis.
l Za sterem PE  Polak; Polak szefem Europarlamentu; Cz³owiek
z naszego regionu  takie tytu³y mia³y litewskie dzienniki 15 lipca. Zdaniem pos³a PE Leonidasa Donskisa, Polak jako przewodnicz¹cy PE
zawsze lepiej zrozumie pañstwa ba³tyckie, a w szczególnoci Litwê.
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l 15 lipca na Górze Giedymina, w rocznicê bitwy pod Grunwaldem, po¿egnano ¿o³nierzy i cz³onków bractwa rycerskiego Pos³owie
redniowiecza, którzy 18 lipca wziêli udzia³ w inscenizacji bitwy na
Polach Grunwaldzkich. 10 ¿o³nierzy Kompanii Honorowej Wojska Litewskiego, w kostiumach z czasów WKL i 25 cz³onków bractwa otrzyma³o sztandar i rozkaz powrotu z honorem.
l 17 lipca, po 10 dniach, do Wilna dotar³a XIX Pielgrzymka z Suwa³k, w liczbie ok.1260 osób z Polski, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Niemiec, Albanii. Od granicy pilotowa³a j¹ policja powiatu olickiego, policjanci powiatu wileñskiego za¿¹dali op³aty 170 litów za godzinê za jeden wóz, ale pielgrzymów nie by³o staæ na zap³acenie takiej op³aty.
l Litewska m³odzie¿ z solecznickiej dru¿yny jazdy konnej przyjecha³a
na zawody do Czerwonego Dworu w rejonie wileñskim z napisami na
koszulkach Wilnia nae (tak nazwali dru¿ynê). Jeden z inicjatorów t³umaczy³, ¿e w ten sposób chcia³ wywo³aæ dyskusjê o sytuacji pokrzywdzonych Litwinów w Solecznikach  Polacy w tym rejonie stanowi¹
ponad 80 proc.
l 23 lipca w³adze Wilna nie wyrazi³y zgody na to, by jedna z polskich szkó³ w tym miecie nosi³a imiê Tadeusza Kociuszki. Nie przekona³ ich argument, i¿ na pomniku, zw. Drzewem Jednoci Tysi¹clecia
w parku w Zakrecie, imiê tego bohatera jest wyryte wród najwybitniejszych postaci w dziejach kraju. Na decyzji zawa¿y³ apel lidera znanej z antypolskiej dzia³alnoci organizacji Vilnija Kazimierasa Garvy,
rozes³any do radnych. Podobny incydent zaistnia³ z Emili¹ Plater  chodzi³o o zlitewszczon¹ pisowniê nazwiska bohaterki.
l W Bibliotece AN Litwy, d. Wróblewskich, zebrano ponad 5 tys.
podpisów przeciwko planom Ministerstwa Owiaty RL likwidacji placówki i rozparcelowania jej zbiorów. Stworzy³ j¹ wileñski adwokat, kolekcjoner i bibliofil Tadeusz Wróblewski w 1912, skupuj¹c ksiêgozbiory
polskie i obce (m.in. Bieliñskich, Ciechanowskich, Fedorowiczów, Gru¿ewskich, Platerów, Weyssenhoffów). W 1926 bibliotekê upañstwowiono, dla jej potrzeb zakupiony zosta³ Pa³ac Tyszkiewiczów. Dzi liczy
ponad 4 mln pozycji, a najstarszy egzemplarz pochodzi z XII wieku.
l Pod koniec lipca Prokuratura Generalna RL potwierdzi³a, ¿e Jonas
Basanavièius, ojciec niepodleg³oci litewskiej, w 1927 zmar³ na zapalenie p³uc, a nie zgin¹³ od kul Polaka, szpiega. Okolicznoci te wyjaniono na wniosek szeciu mieszkañców Mariampola, domagaj¹cych siê
wszczêcia dochodzenia ...na podstawie ksi¹¿ki Vytautasa Petkevièiusa
Przeklêci i pomazañcy (Prakeiktieji ir pateptieji).
l 2 sierpnia w kociele w. Rafa³a odby³a siê msza w. w intencji
pamiêci uczestników  akcji AK Ostra Brama z dzielnicy kalwaryjskiej,
dziêki którym ta dzielnica zosta³a jako pierwsza wyzwolona w Wilnie.
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l 10 sierpnia trzej obywatele Litwy zostali zatrzymani na polskolitewskim przejciu granicznym w Budzisku. Polscy funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej ujawnili im przemyt ponad 30 litrów substancji BMK,
u¿ywanej do produkcji amfetaminy.
l 14 sierpnia na wileñskiej Rossie, w przeddzieñ wiêta Wojska Polskiego, z³o¿ono kwiaty, oddano ho³d Marsza³kowi i poleg³ym ¿o³nierzom polskim. Udzia³ wziêli pracownicy Ambasady
RP i jej Attachatu Obrony, kombatanci, przedstawiciele spo³ecznoci polskiej.
l 17 sierpnia opublikowano wyniki sonda¿u agencji prasowej BNS
wg którego ok. 26 proc. ankietowanych zgodzi³o siê ze stwierdzeniem,
¿e Karta Polaka i Karta Rosjanina s¹ równoznaczne z zobowi¹zaniami
wobec obcego pañstwa. 24 proc.  z opini¹, ¿e sprzeczne z zobowi¹zaniami, wynikaj¹cymi z obywatelstwa litewskiego.
l 20 sierpnia PKN Orlen potwierdzi³, i¿ zabiega o udzia³y w litewskim terminalu naftowym w K³ajpedzie  Klaipëdos Nafta.
l 21-23 sierpnia mieszkañcy Sejn oraz Suwa³k obchodzili 90. rocznicê Powstania Sejneñskiego, którego celem by³o odbicie Sejn, zajmowanych w sierpniu 1919 przez Litwinów, którzy wycofali siê z Suwa³k.
Podczas obchodów odtworzono m.in. historyczn¹ wizytê Józefa Pi³sudskiego, inscenizacjê, przedstawiaj¹c¹ wydarzenia z tamtych lat.
l 22-24 sierpnia w XI Do¿ynkach Powiatowych w Kobylanach
uczestniczy³a delegacja Samorz¹du Rejonu Wileñskiego, m.in. w uroczystociach ods³oniêcia pomnika Wrota Wolnoci z udzia³em Lecha
Wa³êsy przy trasie, prowadz¹cej do przejcia granicznego z Bia³orusi¹.
l Od 24 sierpnia w ci¹gu omiu dni w Wilnie trwa³ III wiatowy
Kongres Litwaków, z udzia³em ok. 100 goci z 15 pañstw, m.in. izraelskiego ministra ds. diaspory Juli Edelsteina, Josepha Malovanego, kantora z Nowego Jorku. W inauguracji uczestniczy³a Dalia Grybauskaitë.
Litwakami okrelano ¯ydów, przybywaj¹cych do Królestwa Polskiego
z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, obecnie tak nazywa siê
¯ydów, pochodz¹cych z terenów dzisiejszej Litwy, na których przed
wojn¹ by³o ich ponad 200 tys. Spora czêæ zna³a dobrze i pos³ugiwa³a
siê jêzykiem polskim, w czasie wojny wiêkszoæ zosta³a wymordowana. Obecnie mniejszoæ ¿ydowska na Litwie, w du¿ym stopniu nap³ywowa z b. ZSRR, liczy ok. 5 tys. osób.
l 26 sierpnia Rz¹d Litwy postanowi³ utworzyæ Komisjê ds. Koordynacji Mniejszoci Narodowych oraz zlikwidowaæ od 1 stycznia 2010
Departament Mniejszoci Narodowych i Wychodstwa. Ok. 90 proc.
ca³ego bud¿etu placówka kierowa³a na wspieranie Litwinów zagranic¹
i na Wileñszczynie. Nowa komisja ma zajmowaæ siê integracj¹ mniejszoci narodowych w ¿ycie polityczne, spo³eczne i kulturalne Litwy, a
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funkcje likwidowanego departamentu zostan¹ przekazane ministerstwom: Owiaty i Nauki, Kultury, Spraw Zagranicznych.
l 28 sierpnia Lech Kaczyñski i Dalia Grybauskaitë potwierdzili w Warszawie wolê utrwalania strategicznego partnerstwa. Prezydent Litwy zadeklarowa³a chêæ rozwi¹zania wszystkich problemów w relacjach polskolitewskich, tak¿e dotycz¹cych polskiej mniejszoci na Litwie, m.in. w pisowni polskich nazwisk. Zapewni³a te¿, ¿e Litwa pozostaje przy politycznej decyzji posiadania energetyki atomowej. Chodzi o projekt zbudowania
do 2018 elektrowni Ignalina II  wraz z £otw¹, Estoni¹ i Polsk¹, która
chcia³aby uzyskaæ z 1200 MW. Ostatnio s³ab³y zainteresowania w kontekcie powstania tu¿ przy litewskiej granicy takich elektowni na Bia³orusi, w
odleg³oci 50 km od Wilna i w obwodzie kaliningradzkim Rosji.
l Tego samego dnia o problemach polskiej mniejszoci na Litwie,
polsko-litewskiej wspó³pracy gospodarczej i politycznej oraz o wspólnych projektach energetycznych z Grybauskaitë rozmawia³ premier
Donald Tusk. Prezydent pogratulowa³a Polsce wyników gospodarczych
za II kwarta³ (o 1,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ub.
wzros³o PKB, na Litwie ten wskanik pomniejszy³ siê o 22,4 proc.).
l Od 29 sierpnia trwa³ IX Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd
Katyñski. Podczas 17-dniowej wyprawy ponad stu motocyklistów z
ca³ej Polski pokona³o ponat 6 tys. kilometrów, a trasa przebiega³a przez
Polskê, Ukrainê, Rosjê, Litwê, £otwê i Estoniê.
l 29-30 sierpnia Akcja Wyborcza Polaków na Litwie obchodzi³a jubileusz
15-lecia. Partiê powo³ano, gdy ustawa rz¹dowa przekreli³a istnienie organizacji spo³eczno-politycznych i Zwi¹zek Polaków nie móg³ uczestniczyæ w wyborach do Sejmu. Z okazji jubileuszu mia³y miejsce uroczysta gala w hotelu
Le Meridien Villon z udzia³em ok. tysi¹ca osób, w kocio³ach Wileñszczyzny
odby³y siê nabo¿eñstwa dziêkczynne. Kierownictwo AWPL po mszy w. w
Mejszagole odwiedzi³o ks. pra³ata Józefa Obrembskiego. Gratulacje przys³ali
prezydent i premier RP. AWPL liczy 1400 cz³onków i posiada trzech pos³ów w
sejmie RL, jednego w PE i 53 radnych w samorz¹dach.
l Pod koniec sierpnia poinformowano, ¿e w rejonie solecznickim
95 proc. spadkobierców odzyska³o swe ojcowizny.
l 1 wrzenia przy Krzy¿u Ponarskim, upamiêtniaj¹cym miejsce
mordu pod Wilnem, odby³y siê uroczystoci, powiêcone 70. rocznicy
wybuchu II wojny wiatowej  z udzia³em przedstawicieli Ambasady
RP oraz spo³ecznoci polskiej. Zginê³o tutaj ok. 100 tys. ludzi, przede
wszystkim ¯ydów  obywateli polskich, Polaków  ok. dwóch tysiêcy, g³ównie sporód inteligencji: profesorów USB, ksiê¿y i m³odzie¿y,
zaanga¿owanej w dzia³alnoæ konspiracyjn¹. W intencji pomordowanych odby³o siê nabo¿eñstwo.
l Od 1 wrzenia Rafineria Maþeikiø nafta nazywa siê Orlen Lietuva.
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l 3 i 4 wrzenia w Wilnie trwa³y uroczystoci po¿egnalne szcz¹tków omiu przedstawicieli rodu Radziwi³³ów (potwierdzi³y to badania
DNA m.in. w Instytucie Medycyny S¹dowej Uniwersytetu Wroc³awskiego), które w 2004 znaleziono podczas prac archeologicznych na
terenie kocio³a ewangelickiego w Dubinkach. Sarkofag ze szcz¹tkami
m.in. Miko³aja Radziwi³³a Czarnego i Miko³aja Radziwi³³a Rudego, który by³ bratem Barbary Radziwi³³ówny, zosta³ wystawiony w Litewskim
Muzeum Sztuki, dawnym pa³acu tego rodu.
l 5 wrzenia w Szczecinku (Pomorze rodkowe) spotkali siê dawcy i
ci, którym zosta³ przeszczepiony szpik kostny. Przyby³ Rajmundas Talbevièius z Wilna, by poznaæ Filipa Maciborskiego, który uratowa³ mu ¿ycie.
l 7 wrzenia koció³ pw. Nawiedzenia NMP w Trokach obchodzi³
600-lecie swego istnienia.
l 7 wrzenia litewski tygodnik Veidas, nawi¹zuj¹c do obchodów
w Gdañsku 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej napisa³, ¿e Polska nie wykorzysta³a okazji, by zostaæ liderem regionu, poniewa¿ nie
mówi³a w imieniu wszystkich s¹siadów, którzy ucierpieli w rezultacie
paktu Ribbentrop-Mo³otow, a zda³a siê tylko na w³asne interesy. Tragedia Litwy, £otwy, Estonii, znacznej czêci narodu bia³oruskiego, ukraiñskiego, mo³dawskiego pozosta³a na marginesie historii  czytamy.
l 7 i 8 wrzenia ¿egnano siê z Jadwig¹ Kudirko z Dowborów, pedagogiem, dziennikarzem, przewodnikiem po Wilnie, autork¹ ksi¹¿ek, która
zmar³a w wieku 79 lat. Jej ostatnia ksi¹¿ka Królowie te¿ w Wilnie kochali (Znad Wilii 37/2009) zosta³a przet³umaczona na jêzyk litewski.
l 8 wrzenia S¹d Dzielnicowy w Wilnie postanowi³ zwróciæ siê do
Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich w sprawie pisowni
polskich nazwisk, po rozpatrzeniu wniosku Polaka z Polski i jego ¿ony z
Litwy o zmianê wpisu do akt stanu cywilnego. Po zawarciu zwi¹zku
ma³¿eñskiego ich nazwisko zosta³o zlitewszczone, chocia¿ ma³¿onkowie
prosili o niezmienianie imion i nazwisk. S¹d ma wyjaniæ, czy taki zapis
w jêzyku pañstwowym nie jest sprzeczny z dyrektyw¹ RWE z 2000.
l W dru¿ynie przewodnicz¹cego PE, jako doradca Jerzego Buzka,
rozpocz¹³ pracê b. doradca Valdasa Adamkusa, 29-letni Arnoldas Pranckevièius, m.in.przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Litwinów w Belgii.
l 8 wrzenia pose³ PE Waldemar Tomaszewski poinformowa³ ubiegaj¹cemu siê o reelekcjê przewodnicz¹cemu KE Jose Manuelowi Barroso o sytuacji polskiej mniejszoci narodowej, stwierdzaj¹c, i¿ Polacy
s¹ na Litwie dyskryminowani. Barroso wyrazi³ przekonanie, ¿e w³adze
Polski i Litwy rozwi¹¿¹ ten problem.
l Litewska Pañstwowa Inspekcja Podatkowa owiadczy³a, i¿ podejrzewa Akcjê Wyborcz¹ Polaków na Litwie o pranie pieniêdzy podczas
kampanii wyborczej do PE. Ma ona zastrze¿enia co do kwoty, któr¹
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partia wyda³a na paliwo  390 tys. litów. AWPL na czas kampanii, która
trwa³a miesi¹c, naby³a ok. 100 tys. litrów paliwa, z którego korzysta³o
477 samochodów. Wed³ug obliczeñ partii, za te pieni¹dze jeden samochód w ci¹gu 30 dni kampanii przejecha³ rednio ok. 2 tys. km.
l Powo³ana na pocz¹tku br. przez Valdasa Adamkusa grupa robocza do redakcji ustawy o obywatelstwie przedstawi³a ideê tzw. Karty
Litwina, do której urzeczywistnienia prawdopodobnie nie dojdzie, gdy¿
pomys³ spotka³ siê z negatywnym nastawieniem na Litwie i na emigracji, m.in. z powodu istnienia Karty Polaka.
l 11 wrzenia zarejestrowano kolejny projekt ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk i imion, m.in. polskich w dokumentach z u¿ywaniem znaków diakrytycznych, autorstwa pos³a partii konserwatywnej
Èeslovasa Vytautasa Stankevièiusa. Inny przygotowa³ pose³ tej¿e partii
Rytas Kupèinskas. Zak³ada on pisanie wszystkich nazwisk wy³¹cznie
w jêzyku litewskim i litewsk¹ czcionk¹, co ju¿ by³o stosowane.
l Samorz¹d Rejonu Solecznickiego do 14 padziernika powinien usun¹æ
tablice z polskimi nazwami ulic, umieszczonymi obok litewskich. Je¿eli tego
nie uczyni, sprawa zostanie przekazana do komornika, poniewa¿ Najwy¿szy
S¹d Administracyjny RL odrzuci³ apelacjê administracji samorz¹du.
l 17 wrzenia w Wilnie, na cianie budynku, w którym znajdowa³a siê
Rozg³onia Polskiego Radia w 1927-1935, z któr¹ wspó³pracowali m.in.
Konstanty Ga³czyñski, Teodor Bujnicki i Czes³aw Mi³osz, na Zwierzyñcu,
przy ul. Witolda (Vytauto), ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹. Otwarto te¿
minimuzeum, w którym prezentowane s¹ zdjêcia wspó³pracowników rozg³oni oraz wycinki z prasy okresu miêdzywojennego. S¹ tu te¿ stare odbiorniki radiowe Elektrit, produkowane przed wojn¹ w Wilnie. Z inicjatyw¹ upamiêtnienia wyst¹pi³a Wspólnota Mieszkañców Zwierzyñca.
l 17 wrzenia wystawê, powiêcon¹ 70. rocznicy napaci ZSRR
na Polskê z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólnota Polska i IPN otwarto w Solecznikach. Na 26 du¿ych planszach w centrum miasta zaprezentowano reprodukcje map z 1939, zdjêcia, kopie dokumentów, w
tym Paktu Ribbentrop-Mo³otow, rozkazów dowódców Armii Czerwonej, odezwy radzieckie i niemieckie do mieszkañców. Wystawie towarzyszy³y warsztaty na temat wydarzeñ 17 wrzenia 1939. Minister owiaty Litwy Gintaras Steponavièius wyrazi³ opiniê, by w przysz³oci strona polska zamiary organizowania takich przedsiêwziêæ uzgadnia³a z litewsk¹. Warsztaty prowadzili pracownicy IPN oraz wolontariusze z
Bia³egostoku, Gdañska, Katowic, Szczecina i Wroc³awia, wziê³o w nich
udzia³ ok. 1200 osób. 25 pos³ów z partii konserwatywnej Zwi¹zek Ojczyzny  Litewscy Chrzecijañscy Demokraci zaapelowa³o do litewskiego MSZ o podjêcie kroków dyplomatycznych w celu zapobie¿enia
wtr¹caniu siê instytucji obcych pañstw do systemu owiaty Litwy. Napi143
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sali oni, ¿e Litwa i Polska w ró¿ny sposób interpretuj¹ niektóre karty
historii, chocia¿by fakt okupacji przez Polskê przed 90 laty Litwy
Wschodniej i jej aneksjê i ¿e s¹ przeciwni nieuwzglêdniania litewskich
priorytetów w historii.
l 22 wrzenia ambasador RP Janusz Skolimowski wyrazi³ ubolewanie z powodu warsztatów Stowarzyszenia Wspólnota Polska i IPN
i stwierdzi³, ¿e zapoznanie m³odzie¿y polskiej na Litwie z wydarzeniami
17 wrzenia 1939 roku zosta³o nieodpowiednio przygotowane. To by³a
wspania³a idea, tylko zosta³a le zrealizowana, czego bardzo ¿a³ujê 
zaznaczy³ ambasador.
l 23 wrzenia biuro poselskie przewodnicz¹cego AWPL, eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego poinformowa³o, i¿ 10 polskich
pos³ów do PE zaapelowa³o do przewodnicz¹cego Jerzego Buzka o obronê praw mniejszoci polskiej na Litwie. W licie zaznacza siê, ¿e wraz z
procesem akcesyjnym Polacy na Litwie oczekiwali, ¿e prawa mniejszoci narodowych bêd¹ respektowane i poszerzane. Podkrelono, ¿e polska mniejszoæ na Litwie nie tylko nie uzyska³a nowych praw zgodnie
ze standardami unijnymi, ale nast¹pi³ ich regres.
l S¹siedzi ponownie gro¿¹ sprzeda¿¹ akcji rafinerii Mo¿ejek, je¿eli
terminal Klaipedos Nafta nie zostanie sprzedany PKN Orlen  napisa³ 23 wrzenia na pierwszej stronie dziennik Vilniaus Diena w publikacji pt. Otwarty szanta¿ w biznesie naftowym. Wg gazety, w³adze Litwy obawiaj¹ siê, ¿e rafineria mo¿e przejæ na w³asnoæ Rosjan. Jak
twierdzi dziennik, wiceprezes Lukoilu Leonid Fedun otwarcie powiedzia³, ¿e jego firma jest zainteresowana litewskimi przedsiêbiorstwami
naftowymi, ale strona litewska nie zamierza ulegaæ szanta¿owi Polaków. Beata Karpiñska, koordynator biura prasowego PKN Orlen,
poproszona przez PAP o komentarz, przypomnia³a, i¿ p³ocki koncern
spe³ni³ wszystkie stawiane warunki. PKN Orlen posiada sto proc. udzia³ów w litewskiej rafinerii, za terminal Klaipedos Nafta jest g³ównym
punktem eksportowym jej produktów. W Rzeczpospolitej wiceminister skarbu RP Miko³aj Budzanowski stwierdzi³ m.in., ¿e polsko-litewskie strategiczne partnerstwo na forum UE nie przek³ada siê na relacje
na poziomie spó³ek w kluczowej kwestii dla PKN Orlen i dalej, ¿e jeli
sytuacja nie ulegnie zmianie, to mo¿liwe, ¿e PKN Orlen bêdzie musia³
rozwa¿yæ inne scenariusze realizacji tego projektu. Zauwa¿y³, ¿e nie po
to Skarb Pañstwa jako g³ówny w³aciciel PKN da³ przyzwolenie na
transakcjê wart¹ 3,5 mld dolarów na Litwie, by polska firma mia³a
tylko dop³acaæ do spó³ki w Mo¿ejkach.
l 24 wrzenia minister energetyki Litwy Arvydas Sekmokas, reaguj¹c na publikacjê w Rzeczypospolitej powiedzia³, ¿e skoro PKN
Orlen mówi o mo¿liwoci sprzeda¿y rafinerii Orlen Lietuva, taka ewen144
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tualnoæ wiadczy o tym, ¿e koncern nie jest w stanie utrzymaæ siê na
rynku. Rozbie¿noci wynik³y z ubiegania siê polskiego koncernu o
uzyskanie udzia³ów w litewskim terminalu naftowym w Klaipedos
Nafta, na co litewski rz¹d siê nie zgadza.
W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
l 40 tys. osób z Litwy i zagranicy ( w tym Litwini z Polski) wziê³o
udzia³ w wiêcie Pieni Tysi¹clecia, które w Wilnie i innych miastach
odbywa³o siê 1-6 lipca. Pierwsze wiêto Pieni odby³o siê w Kownie w
1924. W 2003 tradycje wiêta Pieni na Litwie, £otwie i Estonii zosta³y wci¹gniête na listê niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
l 1 lipca Radio Znad Wilii, jedyna poza wschodni¹ granic¹ Polski
muzyczno-informacyjna rozg³onia polska, nadaj¹ca 24 godziny na dobê
w promieniu ok. 100 km wokó³ Wilna, obchodzi³a swe 17-lecie.
l 16 lipca w Druskienikach rozpoczêto budowê zamkniêtego stoku
narciarskiego. Od 2012 turyci nie tylko z Litwy, ale te¿ z Polski i
pañstw ba³tyckich bêd¹ mogli tam jedziæ na nartach przez ca³y rok.
l 31 lipca w Centrum Kultury w Solecznikach odby³ siê wernisa¿
prac malarskich, powsta³ych podczas warsztatów m³odzie¿y Letniej
Szko³y Artystycznej, pod kier. Anny Szpadziñskiej-Koss z Gdañska.
l 1 sierpnia zespó³ folklorystyczny Su¿anianka obchodzi³ 20-lecie
swej dzia³alnoci. Zespó³ z Su¿an wyst¹pi³ m.in. podczas majówki w
ramach XVI Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹.
l 3 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odby³ siê wernisa¿ wystawy Stasysa Eidrigevièiusa ciana ciszy. Smutki.
l Diana Varnaitë, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
Ministerstwa Kultury RL, stwierdzi³a, ¿e stan cmentarza na Rossie zagra¿a
bezpieczeñstwu go odwiedzaj¹cych. Czêæ pomników zosta³o uszkodzonych pod koniec lipca podczas wycinania starych drzew. 26 lipca przedstawiciele Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP, departamentu, wraz ze
Spo³ecznym Komitetem Opieki nad Star¹ Ross¹ prowadzili rozmowê na
temat poprawy sytuacji. Szacuje siê, ¿e natychmiastowej renowacji wymaga ponad sto pomników. Na Rossie pochowanych jest ok. 20 tys. osób.
51 pomników jest wpisanych do rejestru zabytków o szczególnej wartoci
artystycznej. 6 sierpnia do pracy przyst¹pi³ tu zespó³ konserwatorów z
ASP w Warszawie, który w ci¹gu miesi¹ca odrestaurowa³ nagrobki ojca
Juliusza S³owackiego  Euzebiusza S³owackiego i jego ojczyma  Augusta
Becu. Z okazji Roku S³owackiego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odnowi³o jeszcze pomnik Salomei Becu w Krzemieñcu na
Ukrainie. Ogólny koszt renowacji wyniós³ ok. 50 tys. z³. Praktycznie
wszystkie pieni¹dze na ratowanie Rossy pochodz¹ z Polski.
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l 7 sierpnia s. Michaela Rak, prze³o¿ona Domu Zgromadzenia Sióstr
Jezusa Mi³osiernego (faustynek) w Wilnie, poinformowa³a, powo³uj¹c
siê na ekspertyzê konserwatorki dzie³ sztuki Edyty Hankowskiej-Czerwiñskiej, ¿e obraz Jezu, ufam Tobie, który w 2005 umieszczony zosta³
potajemnie w sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, jest autentyczny.
l 7-9 sierpnia w Mr¹gowie, w XV Festiwalu Kultury Kresowej
uczestniczy³a 150-osobowa ekipa artystyczno-poetycko-plastyczna z Litwy, utworzona przez Apoloniê Skakowsk¹, prezesa Centrum
Kultury Polskiej im. St. Moniuszki. W jej sk³adzie znalaz³y siê m.in.
zespo³y Wilia, Zgoda, Kapela Wileñska, plastycy-amatorzy. Literaturê polsk¹ na Litwie reprezentowali: prezes Skakowska, Aleksander Soko³owski, Aleksander nie¿ko, siostry Regina i Renata
Pszczo³owskie. Fotografiê  Jerzy Karpowicz, podczas konferencji
wyst¹pi³ Jerzy Surwi³o. Wród prezenterów obok Anny Popek byli
Anna Adamowicz i Dominik Kuziniewicz.
l Podczas XIV wiatowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Toruniu, zakoñczonych 9 sierpnia, Polacy z Litwy zajêli III miejsce.
l 9 sierpnia z okazji 650-lecia bazyliki katedralnej w. Jerzego w
Kêtrzynie odby³ siê koncert muzyki sakralnej. Wykonawcami byli Natalia Sosnowska (sopran) i Algirdas Biveinis (organy).
l Rz¹d RL podj¹³ uchwa³ê, na mocy której tylko w rejonie wileñskim
ma byæ zlikwidowanych 107 polskich klas ma³okompletowych. Zmniejszy³o siê wynagrodzenie dla nauczycieli, tzw. koszyczek ucznia, natomiast
szko³y litewskie na Wileñszczynie zachowa³y 10-procentowy dodatek.
l 1 wrzenia, z okazji rozpoczêcia nowego roku szkolnego, Dalia
Grybauskaitë odwiedzi³a dwie szko³y w Solecznikach: litewsk¹  im.
Tysi¹clecia Litwy i polsk¹  im. Jana niadeckiego.
l W br. szkolnym na Litwie przyst¹pi³o do nauki ok. 430 tys. uczniów, w
tym 29 tys. pierwszaków. W 122 szko³ach z polskim jêzykiem nauczania
uczy siê ok. 16 tys. uczniów, w tym ok. 1100 pierwszaków. 80 proc. ubieg³orocznych maturzystów polskich szkó³ dosta³o siê na wy¿sze uczelnie.
l Ponad 3,3 mln litów otrzyma Samorz¹d Rejonu Wileñskiego na
remont polskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. 85 proc.  z funduszy unijnych, 15  z bud¿etu pañstwa.
l 4 wrzenia Rada Samorz¹du Rejonu Solecznickiego podjê³a decyzjê o rekonstrukcji pa³acu Baliñskich w Jaszunach, który zostanie wyposa¿ony w muzeum, dwie sale konferencyjne, kawiarnie, bar, basen z
³ani¹ oraz pokoje gocinne na 30 osób.
l Od 7 do 14 wrzenia przedstawiciel Znad Wilii  Maciej Mieczkowski uczestniczy³ w XVII Forum Mediów Polonijnych, promuj¹cych w tym roku Wojedztwo l¹skie.
l 12 wrzenia w siedzibie Ambasady RP odby³ siê koncert zespo-
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³ów folklorystycznych Jarzêbina, Kapela Braci Byrtków i Kapela
Rodziny Brodów z Polski.
l W dniach 14-17 wrzenia w miejscowoci Mosedis na ¯mudzi
odby³o siê miêdzynarodowe seminarium, zorganizowane przez Zrzeszenie (Asocjacjê) Centrów Kultury Litwy, z udzia³em m.in. ministra
kultury RL Remigijusa Vikaitisa, doradcy prezydenta Rûty Kaèkutë, kierowniczych pracowników i specjalistów w zakresie kultury z Litwy,
£otwy i Polski. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
reprezentowa³ Romuald Mieczkowski.
l Do 30 wrzenia trwa³a wystawa prac Ireny i Wojciecha Weissów
pt. Piêkno do mnie przysz³o, w odrestaurowanym pa³acu Tyszkiewicza
w Zatroczu. By³ on w ruinie, usi³owa³ go odzyskaæ potomek rodziny z
USA, ale w³adze litewskie postanowi³y zachowaæ pa³ac i jesieni¹ ub.
roku dokonano jego otwarcia i udostêpniono zwiedzaj¹cym. Maj¹ byæ
tu organizowane koncerty, wystawy, konferencje, szkolenia.
l W dniach 12-27 wrzenia na Dolnym l¹sku odby³y siê VIII Legnickie Dni Kultury Kresowej z udzia³em artystów z Bia³orusi, Ukrainy,
Litwy (literatura , historia i prelekcje) i Polski.
W DOMU KULTURY POLSKIEJ
I NIE TYLKO
l 5-31 sierpnia w Ratuszu Wileñskim czynna by³a wystawa Slendziñscy  wileñscy malarze  w ramach I wiatowego Zjazdu Wilniuków. Zosta³y wyeksponowane prace malarskie i rysunkowe Aleksandra, Wincentego i Ludomira Slendziñskich. Wystawa zosta³a zorganizowana przy wspó³pracy z Galeri¹ im. Slendziñskich w Bia³ymstoku.
l W dniach 9-16 sierpnia pod has³em £¹czy nad Wilno odby³ siê I
wiatowy Zjazd Wilniuków, w ramach którego odby³y siê liczne spotkania, konferencje, wystawy, koncerty, przegl¹dy filmów, prezentacja rzemios³a ludowego, wycieczki. Przedsiêwziêcie odby³o siê w ramach projektu Wilno  Europejsk¹ Stolic¹ Kultury 2009 i finansowane g³ównie
poprzez Senat RP, przypuszcza siê, ¿e uczestniczy³o w nim ok. tysi¹ca
goci z zagranicy. Od 10 sierpnia w ci¹gu miesi¹ca w DKP czynna by³a
wystawa Co kry³y walizki repatriantów? Edycja wileñska z Oddzia³u
Etnografii Muzeum Narodowego w Gdañsku. Na otwarcie wystawy, które by³o równie¿ oficjalnym otwarciem I wiatowego Zjazdu Wilniuków,
przyby³ ambasador RP Janusz Skolimowski, prezes Zarz¹du Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Jerzy Marek Nowakowski, stronê litewsk¹
reprezentowali wicemer Wilna Gintautas Babravièius, pose³ do PE i prezes
AWPL Waldemar Tomaszewski, mer rejonu wileñskiego Maria Rekæ. Zjazd
zainaugurowa³a tego dnia msza w. w Ostrej Bramie, któr¹ celebrowa³
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pochodz¹cy z Wileñszczyzny arcybiskup Henryk Gulbinowicz. Poni¿ej kilka
informacji o najwa¿niejszych wydarzeniach podczas zjazdu.
l 11 sierpnia w Salonie Wilniuka podejmowano wnuka prof. Ferdynanda Ruszczyca  równie¿ Ferdynanda z Warszawy oraz Klarê
Moniuszko, praprawnuczkê kompozytora; 12-go mówiono o Wilnie
naukowym, 13 sierpnia  o wilnianach w literaturze konferencjê prowadzi³ Romuald Mieczkowski, za wieczorem tego dnia  wieczór poetycko-muzyczny w galerii Arka.
l 14 sierpnia na Placu Ratuszowym wyst¹pi³a Maryla Rodowicz.
Przedtem w kociele w. Franciszka z Asy¿u (Bernardyñskim), w którym by³a chrzczona matka piosenkarki, odby³o siê powiêcenie o³tarza
w. Dydaka, na którego odrestaurowanie z³o¿y³a siê rodzina Rodowiczów (15 tys. z³) i jej ga³êzi litewskiej. Nabo¿eñstwa w tym kociele
odbywaj¹ siê w jêzyku litewskim i angielskim. ylvinas Radavièius,
daleki kuzyn artystki, wykona³ siêgaj¹ce 1491 roku i obejmuj¹ce 18
pokoleñ drzewo genealogiczne rodziny, której kolebk¹ jest ¯mud.
l Przed koncertem Rodowicz wyst¹pi³ litewski zespó³ Skamp z
wokalistk¹ Eric¹ Jennings, natomiast nastêpnego dnia w ramach Zjazdu odby³ siê koncert Folk-jazz z prezentacjami impresji jazzowych na
motywach ludowych. Wyst¹pili: skrzypek Zbigniew Lewicki, pianista
Egidijus Buoys oraz kilkanacie polskich zespo³ów ludowych z Wilna
i Wileñszczyzny. Na starcie zjazdu wyst¹pili organista Henryk Wardak,
Luba Nazarenko, zespo³y Jan Maksymowicz Trio i Frank Prus Trio
l 6 wrzenia odby³a siê premiera spektaklu Preliminaria Peregrynacji
do Ziemi wiêtej JO. Ksiêcia Radziwi³³a Sierotki w wyk. Polskiego Studia
Teatralnego w Wilnie, z okazji 200-lecia urodzin Juliusza S³owackiego.
PRZY UDZIALE
INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE
l 1 lipca w siedzibie IP, z okazji 440. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej wywietlono polsko-litewski film dokumentalny (w jêz. Litewskim) z 2001, pt. Nieukoñczony cud: Zaæmienie s³oñca w re¿. Algimantasa Galinisa, przedstawiaj¹cy historiê stosunków polsko-litewskich
w XIV-XVIII w., z udzia³em m.in. profesorów: Edvardasa Gudavièiusa, Alfredasa Bumblauskasa i Henryka Samsonowicza.
l 2-3 lipca z okazji tej rocznicy IP w Radiu Znad Wilii przeprowadzi³ konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
l IP zorganizowa³ na dziedziñcu Domu A. Mickiewicza cykl koncertów. 2 lipca wyst¹pi³ zespó³ Strobel-Bogdanowicz Duo, oscyluj¹cy pomiêdzy jazzem a muzyk¹ kameraln¹, ze standardami muzyki latynoamerykañskiej oraz kompozycjami w³asnymi. 16 lipca gra³ gdañski
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kwintet blaszanych instrumentów dêtych Hevelius Brass, 30 lipca
Artur Lesicki Acoustic Hormony, a 13 sierpnia  Frank Prus Trio.
l 5 lipca w kociele pw. Matki Bo¿ej Królowej Pokoju w Nowej
Wilejce w cyklu Koncerty Polskich Organistów wyst¹pi³ Józef Kotowicz, 9 sierpnia w kociele w. Kazimierza  Henryk Gwardak, 6-go
w obu tych kocio³ach cykl zakoñczono wystêpem Józefa Serafina.
l Do 16 lipca w Bibliotece Publicznej Samorz¹du Rejonu Radwiliskiego eksponowana by³a wystawa planszowa Zbrodnia Katyñska, przygotowana przez IPN w Warszawie. Od 17 wrzenia ekspozycja ta czynna by³a w Bibliotece Publicznej im. Mariusa Katilikisa w Pasvalisie.
l 22 lipca w ramach Polskiego Teatru Telewizji w IP wywietlono
ekranizacjê sztuki Janusza G³owackiego Czwarta siostra, 26 sierpnia 
spektakl Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej pt. Kryptonim gracz. 1 wrzenia, z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej  film w re¿.
Stanis³awa Ró¿ewicza Westerplatte (1967), za 16 wrzenia  spektakl
Ryszarda Bugajskiego mieræ Rotmistrza Pileckiego (2006).
l 31 lipca w Muzeum im. A. Monèysa w Po³¹dze otwarto wystawê
prac Marka ¯u³awskiego Gilgamesz, o historycznym królu Uruku (AlWarka w Iraku), panuj¹cym ok. 27002660 p.n.e. Wystawa znalaz³a
ci¹g dalszy od 29 wrzenia w siedzibie Ambasady RP (Pa³ac Paców).
l 8 sierpnia w galerii V. Vildiûnasa odby³o siê otwarcie wystawy
prac Andrzeja Strumi³³y PAN catalogue. Malarstwo oraz prezentacja
jego opracowania graficznego do wydania Wielkie Ksiêstwo Litewskie.
l 4 wrzenia na Poczcie Centralnej w Wilnie otwarto wystawê Jan
Pawe³ II, przygotowan¹ przez Pocztê Polsk¹ z okazji 16. rocznicy pobytu Papie¿a na Litwie. Zainaugurowa³a ona kilkumiesiêczny program
pt. Prezentacja Polski na Litwie, przygotowany przy wspó³pracy z
Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie.
l 7 wrzenia w Centrum Kultury Garsas w Poniewie¿u wywietlono film w re¿. £ukasza Palkowskiego Rezerwat (2007).
l 9 wrzenia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w ramach X Miêdzynarodowego Triennale Sztuki Ba³tyckiej Historie miasta odby³a siê
prezentacja dokonañ polskiej artystki Pauliny O³owskiej.
l 11 wrzenia w K³ajpedzkich Centrach  Komunikacji Kultur i w
Wystawowym otwarto polsko-litewsk¹ ekspozycjê Swój jêzyk, bêd¹c¹
czêci¹ projektu, realizowanego przez 8 artystów z Litwy i Polski.
l 14 wrzenia w IP rozpoczêto zajêcia na kursach jêzyka polskiego.
l W dniach 14-20 wrzenia IP zorganizowa³ wyjazd do Gdyni dla
litewskich krytyków filmowych, redaktorów pism, programów telewizyjnych i portali internetowych, którzy uczestniczyli w 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
l 21 wrzenia w ramach Klubu Filmu Polskiego, w Centrum Fil149
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mowym Skalvija w Wilnie zosta³ wywietlony film w re¿. Andrzeja
Wajdy Kronika wypadków mi³osnych (1985).
l 29 wrzenia w Bibliotece Publicznej im. M. Katilikisa w Pasvalisie odby³ siê konkurs wiedzy o Polsce i stosunkach polsko-litewskich.
W LITEWSKIM CENTRUM W WARSZAWIE
l Od 2 lipca do 29 sierpnia trwa³a wystawa malarstwa i fotografii
Siedmioro o Litwie, w której uczestniczyli Auðra Barzdukaitë-Vaitkûnienë,
Gintautas Vaièys, Gintaras Èesonis, Romualdas Rakauskas, Patricija
Gilytë, Aleksas Andriuðkevièius oraz Virginija Babuðytë-Venskûnienë.
l 3-17 wrzenia mia³a miejsce ekspozycja Apel do wiata  Ba³tycki £añcuch, powiêcona 20. rocznicy obalenia komunizmu w Europie.
23 sierpnia 1989 Litwini, £otysze i Estoñczycy utworzyli ¿ywy ³añcuch z d³oni ludzkich  od Wilna do Tallina, który utrzyma³ siê przez
ok. 15 minut. W akcji uczestniczy³o ponad milion osób. 30 lipca 2009
Ba³tycki £añcuch zosta³ wpisany na Listê Pamiêci UNESCO.
l 24 wrzenia odby³a siê uroczystoæ odznaczenia prof. dra hab.
Dariusza Szpopera nagrod¹ pañstwow¹ RL, po czym odby³ siê wyk³ad
nagrodzonego nt. relacji polsko-litewskich na prze³omie XIX-XX w.

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM
W WARSZAWIE
l 8 lipca w cyklu Polacy i Litwini, spadkobiercy wspólnej historii.
Spróbujmy siê lepiej zrozumieæ odby³o siê Spotkanie z literatur¹: Mickiewicz i Wilno. Goæmi byli Rimantas alna, dyrektor Domu-Muzeum
A. Mickiewicza w Wilnie, i Wojciech Piotrowicz, którzy mówili o wspólnych opracowaniach o poecie, przedstawili w³asn¹ twórczoæ.
l 22 lipca Jolanta Skurdauskienë z Muzeum Pa³acu Ogiñskich w
P³ungianach wyg³osi³a referat pt. Metamorfozy rodu Ogiñskich: od apologii prawos³awia do tworzenia podstaw kultury litewskiej.
l 12 sierpnia w spotkaniu literackim: Czy poezja polska ¿yje w Wilnie? dyskutowali Alicja Ryba³ko i Romuald Mieczkowski, przeroczami autorstwa którego ten dwug³os zosta³ zilustrowany.
l 9 wrzenia w cyklu Historia: dwug³os o stereotypach i mitach
referat pt. Mit Litwy w polskiej kulturze wyg³osi³ dr hab. Krzysztof
Buchowski z Uniwersytetu Bia³ostockiego, za o Negatywnym stereotypie Polaka u Litwinów: dlaczego i czy tylko taki? mówi³ dr Antanas
Kulakauskas z Uniwersytetu Romera w Wilnie.
l 23 wrzenia w cyklu Kultura Giedrë Mickunaitë z ASP w Wilnie
przedstawi³a referat pt. Wielki Ksi¹¿ê Witold  wizerunek w³adcy.

150

Opracowa³: Maciej Mieczkowski

W DOMU SPOTKAÑ
Z HISTORI¥ W WARSZAWIE
l 6 sierpnia w cyklu Wieczory Kresowian odby³a siê prelekcja pt.
Konspiracja na Wileñszczynie w latach 1941-1944 i Akcja Burza w
Wilnie. O organizacji oddzia³ów partyzanckich przebiegu walk o Wilno
w lipcu 1944 mówili Romuald Paprocki i Janusz Bohdanowicz ze wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Okrêgu Wileñskiego. W spotkaniu wziêli
udzia³ inni uczestnicy i wiadkowie tamtych wydarzeñ.
l 19 sierpnia podczas prelekcji Ostatnie lato Kresów w cyklu Opowieci z Kresów Tomasz Kuba Koz³owski przedstawi³ sytuacjê i najwa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y miejsce m.in. na terenie Wileñszczyzny w pierwszej po³owie 1939. Klimat ostatnich miesiêcy pokoju
powróci³ we wspomnieniach, zapiskach, fragmentach dzienników, listach i korespondencjach z oryginalnej ikonografii z kolekcji autora.
l 1 wrzenia, z okazji 70-lecia wybuchu II wojny wiatowej, u
zbiegu Krakowskiego Przedmiecia i ul. Karowej w Warszawie odby³a
siê parateatralna akcja pt. Jawne komplety  (nie)przerwana lekcja. W
miejscu zbombardowanej kamienicy ustawiono 70 ³awek szkolnych
(w nawi¹zaniu do Kantora). Wyst¹pi³ równie¿ Romuald Mieczkowski,
który m.in. nawi¹za³ w wierszach do losów wilnian w tamtych czasach.

W POLSKIEJ GALERII ARTYSTYCZNEJ
ZNAD WILII
l W lipcu, sierpniu i wrzeniu zaprezentowano najciekawsze obrazy z kolekcji galerii, w tym m.in. prace Ludwika i Henryka Natalewiczów, Jolanty nie¿ko, Jaros³awa Rokickiego, Robertasa Reznikovasa,
Vytautasa Butasa, U³adzimira Ho³uba, du¿o grafiki, rzebê, witra¿e.
l Odbywa³y siê spotkania goci z Polski z wilnianami, które sta³y
siê ju¿ tradycj¹. Podczas nich jest czas na informacjê o dzia³alnoci
rodowisk twórczych, na rozmowê, piew i poezjê. Tego lata brzmia³y
tu pieni w wykonaniu Luby Nazarenko i Anny Polewicz, parukrotnie
(m.in. przed goæmi z Torunia i Bydgoszczy) swe wiersze prezentowa³a Magdalena Mieczkowska w cyklu M³oda poezja.

Opracowa³: Maciej Mieczkowski
Wspó³praca: R.M.
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Z LISTÓW OD ZENOWIUSZA PONARSKIEGO
***
Dziêkujê za opublikowanie artyku³u o Stefanie Jêdrychowskim (ZW 34 i
35/2008) i uzupe³nienie biogramu Bronis³awy Micha³owskiej (Poczet plastyków wileñskich, ZW 37/2009). Przesy³am materia³ o ymarasie, jak s¹dzê,
interesuj¹cy (niestety, nie dotar³  R.M.).
W Znad Wilii 4/2006 w artykule M.J. ¯ydzi wileñscy w sztuce zosta³
pominiêty Michai³ Piercow (1919-2001), do 1946 roku zamieszka³y w Wilnie,
cz³onek Zwi¹zku Artystów Litewskich (od 1959), Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Litwy (1965), odznaczony Orderem Giedymina (1999). Wystawiany w
Moskwie (1976), siedmiokrotnie w Wilnie. Oko³o 500 jego prac znajduje siê
w Muzeum Teatru, Muzyki i Kina w Wilnie. Proponujê zamieciæ jego biogram w cyklu Poczet plastyków wileñskich. Posiadam materia³y o nim oraz
jego zdjêcie, które przeka¿ê Autorowi, jeli jest tym zainteresowany.
***
Przesy³am dla Znad Wilii mój artyku³ o pewnej przygodzie Józefa
Pi³sudskiego w Wilnie w koñcu XIX wieku (patrz s.86). Materia³ jest oryginalny, dot¹d nieznany. Zamierzam kontynuowaæ cykl Wokó³ Józefa Pi³sudskiego i przedstawiê m.in. sprawê spadku po lordzie Butlerze, którym
zainteresowani byli krewni Marsza³ka, a konkretnie jego brat Jan, który
poczyni³ stosowne kroki.
Przeczyta³em ze wzruszeniem Pañskie uwagi o nadchodz¹cym 20leciu pisma. Smutna to sprawa, ¿e tak nieweso³e s¹ refleksje o przysz³oci Znad WiliI. A przecie¿ roczniki pisma, dzisiaj jeszcze niedocenione, odegraj¹ rolê, jak¹ odegra³y Pisma Hercena czy Giedroycia! Trudno
bêdzie ich pomin¹æ, pisz¹c historiê Polaków na Litwie, ¿yciorysy wybitnych ludzi Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Gratulujê antologii poezji. Bardzo zainteresowany jestem Pañsk¹ przysz³¹
ksi¹¿k¹ z rozmowami z ludmi, z którymi  jak Pan napisa³  zetkn¹³ ³askawy
los. By³ on dla Pana w tym przedmiocie bardzo ³askawy!
Dr Zenowiusz Ponarski
Etobicoke, Kanada
60 LAT TYGODNIKA POLSKIEGO W AUSTRALII
Zarz¹d Stowarzyszenia im. Tadeusza Kociuszki, w³aciciela i wydawcy
Tygodnika Polskiego, ma zaszczyt poinformowaæ, ¿e 28 lipca 2009 roku
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mija 60 lat od ukazania siê pierwszego numeru tego wielce dla Polonii Australijskiej zas³u¿onego pisma.
Bêd¹c niezale¿nym pismem Polaków, Tygodnik nie wi¹za³ siê z ¿adn¹
parti¹ polityczn¹. Utrzymywany w znacznej mierze wysi³kiem spo³ecznym,
potrafi³ zachowaæ swoj¹ finansow¹ niezale¿noæ. By³ zawsze pismem g³êboko patriotycznym, a jednoczenie lojalnym wobec Australii. W okresie sowieckiego zniewolenia anga¿owa³ siê na ró¿ne sposoby w d¹¿eniach do
niepodleg³oci Polski.
Na przestrzeni dekad zmieniali siê redaktorzy Tygodnika, a z nimi winiety,
kolory, formaty i drukarskie rozwi¹zania, adresat jednak pozostawa³ ten sam
 Polacy w Australii i Nowej Zelandii. Jak w zwierciadle mo¿na w nim odkryæ,
czym ¿ylimy przez 60 lat, jak wygl¹dalimy niegdy i jak dzisiaj oraz co dla
nas pozostawa³o drogie i niezbywalne.
Niewiele emigracyjnych czasopism wychodzi³o nieprzerwanie tak d³ugo.
Jest wiêc czym siê cieszyæ i co wiêtowaæ. Komitet Organizacyjny obchodów
jubileuszowych, oprócz ciekawych imprez, postanowi³ tak¿e w ostatnim tygodniu lipca wydaæ specjalny numer Tygodnika Polskiego. Oprócz historycznych zdjêæ, omówieñ i informacji przewidujemy opublikowanie nades³anych
nam gratulacji, komentarzy czy te¿ wspomnieñ, zwi¹zanych z rol¹, zas³ugami
tego drogiego sercu Polonii i wielokulturowej Australii pisma.
Dziel¹c siê nasz¹ wielk¹ radoci¹ i dum¹, zapraszamy do wspólnego
wiêtowania tego wyj¹tkowego jubileuszu.
Marzenna Piskozub
Prezes Stowarzyszenia im. T. Kociuszki. Footscray, Australia
PODPIERAJ¥C SIÊ MICKIEWICZEM
Ma racjê autor publikacji (Romuald Mieczkowski, Ekspozycja Celi Konrada, 38/2009), i¿ rozpoczê³a siê nowa era w pamiêtaniu Mickiewicza w Wilnie,
ch³odnym i bezwzglêdnym. Chodzi przecie¿ tylko o pieni¹dze. Dzi wszystko
z imieniem Mickiewicza mo¿na sprzedaæ w Wilnie, pod tym paragrafem pozyska siê dotacje w Polsce. Tymczasem w znacznym stopniu to Mickiewicz ci¹ga t³umy turystów polskich do Wilna, dziêki czemu zarabiaj¹ nie tylko przewodnicy wycieczek, sprzedawcy pami¹tek, ale i pracownicy muzeów, wielu
innych placówek, a przede wszystkim hotele i gastronomia. I bardzo dobrze!
Wystarczy spojrzeæ, ile tysiêcy turystów przewija siê tylko przez Mickiewiczowskie Muzeum (ca³e szczêcie, ¿e jest to placówka pañstwowa, nale¿¹ca
do Uniwersytetu Wileñskiego, nie grozi  miejmy nadziejê  jakie jej przeniesienie, poniewa¿ ma zapewnion¹ opiekê pañstwa, etaty itp.). A ile¿ turystów
pod¹¿a innymi ladami poety w Wilnie!
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Trudno siê dziwiæ, ¿e administracja hotelu, podpieraj¹c siê Mickiewiczem, zbudowa³a dodatkowe metry w tak wyj¹tkowym biznesowo miejscu.
Poeta potrzebny by³, a¿eby wznieæ tê rekonstrukcjê, racjê ma autor  tak¹
atrapê (nazywaj¹c rzeczy po imieniu!) mo¿na umieciæ w ka¿dym miejscu.
Ale któ¿by wówczas za darmo reklamowa³by hotelowe apartamenty i olbrzymi¹ restauracjê? Niezupe³nie za darmo, bo przecie¿ kto musia³ dop³aciæ
jeszcze, a¿eby dopomóc hotelowi w realizacji tego zamierzenia!
Przykro, ¿e pominiêci zostali miejscowi Polacy, ¿e rody Literackie sta³y siê
kart¹ przetargow¹ i udzia³em wybranych. Przykro, ¿e tworzy siê nowe legendy,
wmawiaj¹c przyjezdnym, jak to fajnie jest z pamiêci¹ o Mickiewiczu, jeli chodzi o w³acicieli hotelu i zaprzyjanionych z nimi dygnitarzami na Litwie i w
Polsce. Wypada spodziewaæ siê teraz publikacji, wspieraj¹cych tak¹ wspó³pracê  chêtni zawsze siê znajd¹, podpieraj¹c siê znowu¿ Mickiewiczem.

©Romuald Mieczkowski

Od redakcji: Tak, jak przypuszczano, Mickiewicz przyst¹pi³ do reklamy
hotelowego biznesu. Obok skromnych
rekwizytów, monitora telewizyjnego,
powtarzaj¹cego ten sam materia³ filmowy, którego nikt nie ogl¹da, wa¿ne miejsce zajmuje tu stó³  bynajmniej nie z
informacj¹ o obecnoci wieszcza w bazyliañskich murach, lecz z przywo³aniem
jego nazwiska pod k¹tem obecnoci tu
innych atrakcji. W 2008 roku zosta³
otwarty hotel Pas Baziliojonus, restauracja Dom Minestra z kuchni¹
Foldery reklamowe w centrum
mnichów i winiarnia Vyno Gotika. Ekspozycji Celi Konrada
Powsta³a równie¿ ekspozycja legendarnej Celi Konrada, gdzie na prze³omie lat 1823-1824 by³ wiêziony
s³ynny poeta Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami i filaretami 
czytamy w rozpowszechnianych tu folderach reklamowych, wydanych po
angielsku i polsku. Dalej  ju¿ konkrety: m.in. jakiego typu s¹ oferowane
pokoje (w tym Czerwone Cele Deluxe), ¿e piwnica proponuje 150 rodzajów
wina, a bar zaprasza na tradycyjne napoje mnichów. Prawdê mówi¹c, mo¿na
by³o to pod k¹tem niektórych gustów i bardziej komercyjnie zredagowaæ:
powo³aæ siê choæby na mo¿liwoæ pojawiania siê w tym miejscu Dziadów,
nie mówi¹c ju¿ o zjawie Conrada... Zapewne pojawi siê tu jaki handel z
bibelotami hotelowymi, np. koszulkami z wizerunkiem Gustawa-Konrada.
Tomasz Sito
Legionowo, Polska
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O CZASOPIMIE I POEZJI
Kwartalnik  na solidnym poziomie, dobra³ Pan wyborne pióra ludzi nauki,
kultury, literatury. To budzi zaufanie czytelnika. Czyta³em debatê Krzysztofa
Zanussiego z prof. Alfredasem Bumblauskasem, której Pan by³ mediatorem (ZW,
36/2008). Jest bardzo dobra, twórcza, momentami pasjonuj¹ca. Wysoko oceniam ten tekst. Mylê, ¿e nadaje Pan kwartalnikowi bardzo rozs¹dny, konstruktywny w sumie ton, szukaj¹c inspiracji dla Unii Europejskiej w przesz³oci Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Pañski indywidualny tom poezji jest piêkny (Nikt nie wo³a, Wilno 2008),
posiada nowoczesn¹ szatê graficzn¹, godn¹ pozazdroszczenia. To wspó³gra z
poezj¹. Bardzo ³adne s¹ wiersze: Nikt nie wo³a; Pocztówka z Wilna; Sól
poznania, ale najbardziej chwyci³ mnie za serce wiersz w tomie zbiorowym,
znowu¿ piêknie zredagowanym (Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta,
Wilno 2009) pt. Dwiêki Ulicy Szklanej!
By³em pod silnym wra¿eniem jego i napisa³em ze swej strony, dedykuj¹c
Panu wiersz: Ulica Szklana wo³a (s. 73). Jestem o jedno pokolenie co
najmniej starszy od Pana (wiekiem oczywicie) i widzia³em j¹ w innym ca³kiem stanie i kondycji. Ten wiersz Pana przebija inne w tym tomie, choæ s¹
one w sumie bardzo piêkne, przesycone têsknot¹ i urokiem architektury
miasta. Bardzo piêknie wyda³ Pan ten tom i ogromnie ¿a³ujê, ¿e w nim nie
zaistnia³em, lecz tylko z w³asnej winy.
Smuci natomiast nieustêpliwe stanowisko Sejmu Litewskiego i administracji w sprawie polskiej pisowni nazwisk (pisze Pan o tym fakcie), co jest
oczywistym skandalem na miarê miêdzynarodow¹. Czy mam napisaæ o lituanizacji naszych nazwisk po zajêciu Wilna w 1939/1940, 1941? Mam w dokumentach dwa wiadectwa szkolne z gwa³tem, dokonanym na moim nazwisku! To ju¿ przesz³oæ, ale mam nadziejê, ¿e Parlament przejrzy na oczy i
uszanuje prawo europejskie (...).
Mylê, ¿e warto podtrzymaæ w kwartalniku charakter ogólnohumanistyczny, naturalnie z mocnym akcentem na dzieje, tradycjê i ogromny dorobek kulturalny spo³ecznoci Wilna w minionych stuleciach, zró¿nicowanej
narodowociowo i etnicznie.
Prof. W³adys³aw Zajewski
Gdañsk, Polska
PRZENIEÆ WILNO DO SERCA  W SPRAWIE FOTOGRAFII
Antologia wileñska (Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta) ³adnie
wydana, szeroki przekrój autorów. Gratulujê zdjêæ  muszê przyznaæ, ¿e ogl¹da³em je z ogromnym zaciekawieniem, a wynika³o ono nie tylko z faktu moich
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osobistych zwi¹zków z fotografi¹, ale przede wszystkim ze wiadomoci, jak
trudna to materia. Ciekaw wiêc by³em, jak siê to uda³o i  muszê przyznaæ 
szczêka opada³a mi co chwilê. Jak na przyk³ad, przy zdjêciach miêdzy str.
84 i 85, albo od str. 73 czy 58. Ale koniuszkiem szpicy wierzcho³ka dla mnie
jest zdjêcie od str. 28  po prostu genialne! Kompozycja i kolorystyka 
super, ani ladu winietowania, ani ladu cieniowania, subtelny rozk³ad szaroci w partiach szarych, wywa¿enie bieli, zró¿nicowana gradacja zarówno
bia³ych, jak i szarych partii, ostroæ w ca³ym planie, ¿adnych odkszta³ceñ
linii prostych  po prostu idea³. Podziwiam!
Oczywicie wiem, ¿e to fotograf robi zdjêcia, a nie aparat, ale w tym
konkretnym przypadku aspekty techniczne aparatu, w szczególnoci jego
system pomiaru wiat³a, a do tego technikalia obiektywu, s¹ nie do przecenienia. Pytam, p³on¹c z ciekawoci, jakim sprzêtem zrobione jest to zdjêcie
(Canon EOS 400D, obiektyw EF-S 18-55 mm, inne zdjêcia te¿ Sigma macro 70300 mm, F: 3,5-5,6  przyp. R.M.), bo przyznam, ¿e moje dowiadczenia z
analogowym Canonem co-tam, a potem wiele lat z Nikonem F100 (z oryginalnym obiektywem 50 mm F: 4.5, jak i z Sigm¹) by³y w zdjêciach takich
struktur zdecydowanie zniechêcaj¹ce i temat ten kompleksowo porzuci³em:
ju¿ sam pomiar wiat³a by³ bez przerwy niedoskona³y i stale powstawa³y
zacieniowania  ma³e, bo ma³e, ale widoczne. Canon jeszcze mogê zrozumieæ
 o ograniczonych mo¿liwociach (moim zdaniem), ale Nikon F100? Swego
czasu by³a to druga pó³ka od góry i rzeczywicie znakomity sprzêt.
Na koniec zostawi³em zdjêcie od str. 101. Jest oczywicie rzecz¹ malarza,
jakich farb u¿ywa, ale mylê, ¿e jak autor spojrzy na to zdjêcie, to jednak
przyzna mi choæ w czêci racjê, ¿e i pozosta³ym zdjêciom  lub przynajmniej
ich wiêkszoci  taka kontrastowoæ (jak od str. 101) doda³aby wigoru. Jest
bardziej ni¿ znakomite  jego mia³e rozprowadzenie po skali czarno-bia³ej
czyni je a¿ miêsistym, zdjêcie staje siê niemal trójwymiarowe, a¿ siê chce
dotkn¹æ tych linii na drewnie... Gratulujê raz jeszcze.
Micha³ Bukowski
Licencjat Brytyjskiego Royal Photographic Society
Wiedeñ, Austria
***
Na pocz¹tku wrzenia by³am w Porcie Lotniczym na Okêciu w Warszawie. Egzemplarze Znad Wilii znakomicie s¹ pokazane w kioskach RUCHu i
dobrze widoczne. Powodzenia
Miros³awa Niewiñska
Pary¿, Francja
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Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Helena G³ogowska  ur. 8 kwietnia 1959 w Jary³ówce na Bia³ostocczynie.
Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984  praca na Uniwersytecie Gdañskim, na Wydziale Nauk Spo³ecznych (asystent, adiunkt), od 1998  w Katedrze Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Autorka ksi¹¿ek Bia³oru 1914-1929. Kultura pod presja
polityki (1996) i Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003), licznych artyku³ów.
Ella Hyciek  ma pracowniê malarsk¹ w Toruniu, przebywa te¿ w Niemczech
i we Francji, nale¿y do Zwi¹zku Literatów Polskich, Bydgoskiego Stowarzyszenia
Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na UMK w Toruniu. Poetka i autorka ksi¹¿ek, w tym zbioru wierszy Pod niebem Wilna (2007). Niektóre
ksi¹¿ki sama ilustruje. Autorka i odtwórczyni monodramu Pary¿ i Neapol na motywach Barbarzyñcy w ogrodzie Zbigniewa Herberta.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi
obw. grodzieñski Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie. W Kiemieliszkach uczy³ siê w
szkole rosyjskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po
s³u¿bie w wojsku radzieckim w Turkmenii pracowa³ jako nauczyciel w Brzozówce
i Mickunach. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie; w 1992-1998  na UAM w Poznaniu. W 1975 uzyska³
stopieñ doktora nauk humanistycznych na UW; w 1993  habilitacjê na UAM, na
podstawie pracy Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku; w 1999 mianowany
profesorem tytularnym  na podstawie pracy Polskie ¿ycie kulturalne w Republice
Litewskiej 1919-1940. Przebywa³ na sta¿ach naukowych w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie; w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia w Pary¿u. W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. T³umacz literatury rosyjskiej,
litewskiej i bia³oruskiej. Autor m.in. Dziejów literatury litewskiej do 1917 roku.
Opracowa³ Leksykon kultury litewskiej; Wileñsk¹ Encyklopediê 1939-2005; piêæ
tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej, antologie literackie, s³ownik biograficzny
Polacy na Litwie. 1918-2000, przewodniki po Wilnie
Maciej Mieczkowski  ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydzia³u
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego, w 2004  prezes Oddzia³u £ódzkiego Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków (SMOK).
W 2008  s³uchacz Szko³y Ludowej N¸rgaards H¸jskole w Danii w zakresie wiedzy
o UE. Uczestniczy³ w polsko-litewskich spotkaniach na Wigrach w Polsce (1998,
1999). W 2000 w sk³adzie delegacji demokratycznej m³odzie¿y Litwy prezentowa³
ten kraj na sympozjum Europe for Minorites w Coventry w Wielkiej Brytanii. W
2002 jako stypendysta Fundacji International Comittee on Jounalism przebywa³ na
sta¿u w redakcji Nowego Dziennika (Nowy Jork). Autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na
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Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza (dwukrotnie  za cykl artyku³ów w
2003 i za ksi¹¿kê, 2006), konkursu XVI Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie
(2008). Udziela siê przy wydawaniu kwartalnika i w PGA Znad Wilii. Mieszka w
Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Ostatnie ksi¹¿ki  Objazdowe
kino i inne opowiadania wileñskie i Nikt nie wo³a (Wilno, 2007 i 2008), opracowanie
antologii poezji wspó³czesnej Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta (Wilno
2009). Pisze te¿ pod pseudonimem Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Zofia Pi³asiewicz  ur. w 1960 roku. Z zawodu psycholog, z zami³owania 
poetka, podró¿nik, fotograf. Swoje wiersze publikowa³a w almanachach: Epea,
Ziemia otulona wierszem, Czerwcowe wiersze. Wspó³autorka ksi¹¿ki o Kanale Augustowskim i albumu o rzece Rospuda, artyku³ów podró¿niczo-krajoznawczych w
miesiêczniku Poznaj wiat, Wios³o, Gazecie Wyborczej, Przegl¹dzie Augustowskim. Laureatka, wraz z przyjació³mi, festiwalu podró¿niczego Kolosy 2005
w Gdyni, za prezentacjê wyprawy po rzekach Syberii.
Zenowiusz Ponarski  wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszka³ w Szczecinie, obecnie  w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sêdzia w stanie spoczynku. Opublikowa³ m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999);
Ludzie w trybach historii. Pi³sudcziana-Vilniana (Toruñ 2002); Wokó³ sprawy polskiej na Wschodzie (Toruñ 2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (Instytut Europy Wschodniej, Lublin  Polski Fundusz Wydawniczy, Toronto); szkic Józef Mackiewicz  fakty i mity (Archiwum Emigracji, 2002/2003). Jego
publikacje ukazywa³y siê w Znad Wilii i w Nowym Kurierze (Toronto).
Karol Samsel  ur. 3 sierpnia 1986 w Makowie Mazowieckim. Studiuje polonistykê i filozofiê na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat konkursów poetyckich,
m.in. zdobywca I miejsca w konkursie o nagrodê Jesiennej Chryzantemy oraz im.
Dionizego Maliszewskiego. Wyda³ tomiki poetyckie: Labirynt znikomoci, Czas
teodycei i Manetekefar (Nowy wiat, 2009). Animator Ostro³êckiej Grupy Poetyckiej Literatorium, t³umaczony na jêzyk bu³garski.
Marek Skwarnicki  ur. w 1930 w Grodnie, w rodzinie oficera. Jego dzieciñstwo up³ynê³o w okupowanej Warszawie, cz³onek Szarych Szeregów, z matk¹
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, pracowa³ w gospodarstwie rolnym. Poeta i publicysta (1958-1994 felietony w Tygodniku Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. Zna³ Czes³awa Mi³osza. W Krakowie
mia³ bliskie kontakty z biskupem i kardyna³em Karolem Wojty³¹, po wybraniu Go
na papie¿a bra³ udzia³ w kilkunastu podró¿ach reporterskich. To sprawi³o, ¿e Jan
Pawe³ II porêczy³ mu opracowanie swoich poezji (Renesansowy Psa³terz), a w
2002 zaprosi³ do Watykanu, by omówiæ ostateczn¹ redakcjê Tryptyku Rzymskiego.
Autor tomów poezji, powieci i opowiadañ, felietonów, ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN Clubu i SPP. Mieszka w Krakowie.
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W³adys³aw Zajewski  ur. 26 lipca 1930 w Wilnie. Ukoñczy³ Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu £ódzkiego i tam¿e doktoryzowa³ siê w 1961.
Habilitacja  na Uniwersytecie Toruñskim w 1967, prof. zwyczajny w 1991  w
Instytucie Historii PAN, gdzie pracowa³ w 1963-2000, od 2006  prof. zw. w
Ateneum  Szko³a Wy¿sza w Gdañsku. Autor m.in. publikacji: Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnêtrzne  Militaria  Europa wobec powstania (1980,
wyd. II  1991); Trzy Powstania Narodowe pod red. i z udzia³em Zajewskiego,
Stefana Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego (wyd. V, 2006); W krêgu Napoleona i
rewolucji europejskich (1984); Europa i wiat w epoce Restauracji, Romantyzmu i
Rewolucji 1815-1849, z udzia³em i pod red. Zajewskiego (t. I-II, 1991); Józef Wybicki:
konfederat  organizator Legionów  m¹¿ stanu w dobie Napoleona (Wyd. IV, 2003);
Powstanie Listopadowe (Polityka  Wojna  Dyplomacja, 2003); Wolne Miasto Gdañsk
pod znakiem Napoleona (2005); Polska  Belgia  Europa (2007). Wspó³autor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w. pod red. G. Labudy i W. Michowicza. W 1957-1962
drukowa³ w Tygodniku Powszechnym i Znaku. Od 2007 wyda³ tomy poezji
Most Przechodni  Wilno  Nowy wiat; Z Horacym opuci³em miasto moje i Morze
ciemne jak wino. Stypendia naukowe PAN we Francji i w Belgii.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis. Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy
w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie. Napisa³ powieæ sensacyjn¹ Tajemnica, a ostatnio wybór szkiców ba³tyckich pt. Ciche
kraje (2006). Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in.
nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im. Stefana ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.

POKOJE GOCINNE ZNAD WILII
Podczas pobytu w Wilnie mo¿na skorzystaæ z pokoi gocinnych Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Trudno o dogodniejsze
miejsce w grodzie nad Wili¹  znajduj¹ siê one w
samym sercu Starówki, wychodz¹ na urocze i
ciche podwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego parkowania samochodu). Pokoje posiadaj¹ wysoki standard, czuæ w nich atmosferê
minionych czasów, s¹ idealne dla pobytu rodzinnego lub grona przyjació³ (do 4 osób) ze
wzglêdu na zaplecze. St¹d wszêdzie blisko, tu
nie traci siê czasu na dojazdy, tu siê po prostu
czuje wspaniale!
Zg³oszenia prosimy sk³adaæ zawczasu.
Wilno, Iganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com
www.mieszkanie.lt www.znadwiliiwilno.lt
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