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DRODZY CZYTELNICY

Rys. Lech Ab³a¿ej

Po srogiej w tym roku zimie doczekalimy
siê wiosny. Cieszy ona, jak wszystko, co bywa
oczekiwane i ma optymistyczny wyraz. Tegoroczne mrozy roztapia³y dobre s³owa i ¿yczenia Pañstwa z okazji 20-lecia tytu³u, za co sk³adam podziêkowania z g³êbi serca.
Nie by³o fety, tak charakterystycznej w naszych stronach, czasami nawet przy b³ahych okazjach, by³y natomiast
poczynione konkretne kroki w konkretnej robocie.
I powody do radoci, owszem te¿. Tu witam nowych Czytelników
pisma w Niemczech i Finlandii, w Warszawie, Gdañsku i £odzi, oczywicie w Wilnie. Cieszê siê, i¿ komplet Znad Wilii, pocz¹wszy od 1989
roku i numeru pierwszego, wraz z ksi¹¿kami naszego wydawnictwa,
zamówi³a Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, dok¹d odsy³am
badaczy naszych dziejów w tamtym regionie. Podobnie jak do Biblioteki
Fundacji Pogranicze w Sejnach. Inne placówki kulturalno-owiatowe
uzupe³niaj¹ swe luki, pismo jest obecne w centralnych bibliotekach Litwy i Polski, nawet w Harwardzie. Wzruszy³ mnie pomys³ jednego Wilnianina w Polsce, który mobilizuje swoich przyjació³, aby nabyæ ca³oæ
Znad Wilii  a¿eby wymieniaæ siê poszczególnymi rocznikami ze sob¹,
a potem przekazaæ je placówce, w której nadal bêd¹ u¿yteczne.
Prawda  jak dobrze wiemy  niekiedy s¹ przypadki, gdy instytucje,
zawieraj¹ce w swoich nazwach górnolotne wschodnie rzeczowniki i
przymiotniki, nie czuj¹ potrzeby interesowania siê dzia³alnoci¹ takich
wydawnictw, a i inne sprawy, nas dotycz¹ce za³atwiaj¹ bez nas. W takich relacjach nie da siê byæ partnerami, trzeba te¿ wyranie zaznaczyæ, i¿
czytelnictwo prasy, wydawanej na wschodzie, jest najlepsz¹ form¹ wsparcia
naszej inteligencji, jak i pozyskania informacji o tym, co robimy.
Konkretem s¹ publikacje, dotycz¹ce naszych Ludzi i Ziemi  jako
redaktor mam coraz wiêkszy problem z selekcj¹ ciekawych i wa¿nych
artyku³ów sporód mnóstwa nadsy³anych propozycji. Konkretem s¹
kolejne wystawy przez nas organizowane, udzia³ w konferencjach i
dyskusjach, praca nad XVII Miêdzynarodowymi Spotkaniami Poetyckimi Maj nad Wili¹, program których wraz z koncepcj¹ przedsiêwziêcia drukujemy i do udzia³u w których Pañstwa gor¹co zapraszam.
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IN MEMORIAM
TIMEO UNIUS LIBRI LECTOREM.
JULIUSZ BARDACH (1914-2010)
Romuald Mieczkowski
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Widywa³em ostatnio czasami Profesora na spotkaniach polsko-litewskich w
Warszawie, w Ambasadzie Litwy, przy
Alejach Ujazdowskich. Mimo sêdziwego wieku, stara³ siê byæ aktywny. Nestor polskich historyków prawa, którego badania dotyczy³y równie¿ historii
ustroju spo³ecznego, prawa i myli politycznej Litwy historycznej i Inflant, pojawia³ siê w towarzystwie swojej wiernej
asystentki i od lat kilku ¿ony. Profesor,
po wylewach, nie mówi³, ale s³ucha³ in- Na jeziorze Wigry, 1984
tensywnych nieraz dyskusji Litwinów i Polaków. Pozostawa³ zwolennikiem porozumienia s¹siednich krajów.
25 listopada 2008 roku, po kilku latach nieobecnoci na Karowej,
z³o¿y³em ostatni¹ wizytê Profesorowi. By³em tu kilkakrotnie  nasza
znajomoæ trwa³a ponad æwieræ wieku. Kiedy przyje¿d¿a³em do Warszawy, pañstwo Bardachowie podejmowali mnie zazwyczaj kolacj¹, a Profesor obdarza³ swoimi ksi¹¿kami, przy nalewce ¿artowa³ i opowiada³
zabawne przygody z ¿ycia badacza dziejów, oczywicie pyta³ o Wilno,
jego mieszkañców. Trzeba zaznaczyæ, mia³ dystans wobec problemów
w relacjach polsko-litewskich, interesowa³y Go  rzec mo¿na  sprawy w szerszym zakresie i historycznie wa¿ne w naszych dziejach.
Jak to w ¿yciu bywa, zabrak³o czasu i mo¿liwoci, aby pogadaæ o
tym, co mnie szczególnie interesowa³o, a mianowicie  nie tyle o dawnych dziejach naszej ziemi, o czym mo¿na przeczytaæ w rozprawach
wybitnego Uczonego, co o czasach Jego studiów na Uniwersytecie
Stefana Batorego (Jego profesorami byli m.in. Stefan Ehrenkreutz i
Henryk £owmiañski), o sytuacji, jaka panowa³a na uczelni tu¿ przed
wojn¹, wokó³ wileñskiej mutacji Robotnika, którego by³ redaktorem,
o dzia³alnoci w szeregach PPS. Jak równie¿ o Odessie, gdzie siê urodzi³, o Jego rodzinie, czy o W³odzimierzu Wo³yñskim, gdzie w Gimnazjum Miko³aja Kopernika minê³a m³odoæ przysz³ego badacza prawa; o
8
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tym, jak potoczy³y siê Jego losy w czasie wojny i tu¿ po niej, a nie by³ wtedy
bynajmniej na uboczu wydarzeñ politycznych. Wiedzia³em tylko, ¿e mia³
m³odszego brata Janusza (zm. w 2002),
znanego chirurga plastycznego, autora ksi¹¿ki Cz³owiek cz³owiekowi wilkiem, w której zawar³ opis 5-letniego
pobytu w sowieckim gu³agu w czasie
II wojny wiatowej. Juliusz Bardach W czasie spaceru na Wigrach, 1984
nie porusza³ w czasie tych spotkañ w¹tków prywatnych, a nad nasz¹ rozmow¹ unosi³ siê duch Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i jego ustawodawstwa, które uwa¿a³ za bardzo postêpowe jak na tamte czasy.
A wybra³ we wrzeniu 1933 roku Uniwersytet Wileñski i jego Wydzia³ Prawa i Nauk Spo³ecznych ze wzglêdu na dodatek, drugi cz³on
w nazwie fakultetu. Jak opowiada³, sama nazwa Wydzia³ Prawa na
innych uczelniach polskich brzmia³a zbyt sucho. Rzeczywicie, studenci w Wilnie, prócz wyk³adów z historii prawa polskiego, mieli wyk³ady te¿ z zakresu prawa litewskiego. I to w³anie wp³ynê³o póniej na
wybór drogi ¿yciowej oraz dociekañ naukowych.
Kiedy by³em u Profesora ostatni raz, w Jego gabinecie nic siê nie
zmieni³o, grzbiety grubych tomów ksi¹¿ek pozostawa³y na pó³kach, ta
sama figura umiechniêtej kobiety, z pantofelkami w rêku i unosz¹cej
zalotnie przewiewn¹ sukniê, jakby chcia³a unieæ siê nad strumykiem,
wykonana w bia³ym marmurze, sta³a we wnêce w niedalekim towarzystwie uczonych ksi¹g, na cianie wisia³a ta sama kopia wczesnego
Picassa. Niestety, Juliusz Bardach nie mówi³, ale gdy rozmowa dotknê³a fenomenu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Jego oczy
o¿ywia³y siê, by³y pe³ne dobrodusznego zrozumienia i pob³a¿liwoci dla nie do koñca fachowo formowanych s¹dów. Mia³em wra¿enie, ¿e Profesor by³
zadowolony ze swych dokonañ, spe³niony. Napisa³ przecie¿
dzie³a wielkiej wartoci, by³
autorem niemal 600 prac naZofia i Juliusz Bardachowie
ukowych. Darzono Go najwy¿9
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szymi zaszczytami  by³ cz³onkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN i jej Komitetu
Nauk Prawnych, przewodnicz¹cym Komisji Studiów Slawistycznych Miêdzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, towarzystw naukowych, w tym we W³oszech.
Wanda Sudnik poczêstowa³a koniakiem, wypilimy z ni¹
Profesor w swoim gabinecie na Karowej
za zdrowie Profesora, ¿ycz¹c
Mu dobrej kondycji, ¿artowalimy. Po wizycie, pod¹¿y³em Jego ladem
w kierunku Uniwersytetu Warszawskiego, na którym od 1950 roku kszta³ci³ pokolenia historyków prawa, rozmyla³em, a potem nawet napisa³em
wiersz, kto wie, mo¿e kiedy go wydrukujê.
A pozna³em Juliusza Bardacha jesieni¹ 1986, podczas konferencji
Kultura i rodowisko na Wigrach. Wród organizatorów przedsiêwziêcia przewa¿ali ludzie z krêgów artystyczno-naukowych, m.in. by³ p.
Ryszard Winiarski, wtedy prorektor warszawskiej ASP, mój rodak, znakomity artysta Andrzej Strumi³³o. Kosztowa³o ich niema³o zachodu, a¿eby wyrwaæ mnie z Litwy Radzieckiej. Pracowa³em wtedy w radiu i
inicjatorzy tych plenerowych spotkañ, w³anie z udzia³em naukowców,
artystów, ale te¿ literatów i dziennikarzy, wys³ali stosowne pismo do
samego prezesa litewskiego Radiokomitetu, a¿eby nie czyniono mi przeszkód. To wtedy odby³y siê pierwsze nasze rozmowy, Profesor udzieli³
mi pierwszego wywiadu, jaki znalaz³ siê na antenie radiowej, jak te¿ w
jedynym wtedy dzienniku polskim Czerwony Sztandar  pt. Patyna
dawnych dziejów. Litewski temat polskiego historyka.
Moim przyjacio³om z Polski uda³o siê raz jeszcze mnie wyrwaæ
na to spotkanie na Wigrach, i choæ jecha³em na w³asny koszt, to w
tamtych czasach cieszy³o otrzymanie ka¿dego zezwolenia na wyjazd
do Polski. Nieco okrê¿na to by³a podró¿  przez Grodno i Bia³ystok, w
linii prostej, przez Olitê na Sejny przejcia granicznego nie by³o. W
okresie pognêbienia Solidarnoci, choæ i przy pewnej odwil¿y politycznej, przekraczanie granicy kojarzy³o siê z upokorzeniem.
Od tego czasu, w miarê moich mo¿liwoci, odwiedza³em Profesora. Zosta³em posiadaczem kilku Jego ksi¹¿ek. Pisa³em o Litwie dawnej
i niedawnej (1988). Inny wa¿ny zbiór rozpraw z tego zakresu to Studia z dziejów ustroju i prawa Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego XIV10
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XVII w. (1970), jeszcze w roku 1938 wydrukowane studium monograficzne pt. Adopcja w prawie litewskim XV i XVI wieku, które po
dziesiêciu latach sta³o siê podstaw¹ przyznania Mu doktoratu na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.
Czêstsze spotkania przysz³y z niepodleg³oci¹, kiedy zaczêli ze sob¹
stale spotykaæ siê historycy polscy i litewscy, by³y organizowane konferencje i sympozja. Wydawa³em ju¿ wtedy Znad Wilii, a Profesor nale¿a³ do grona tych osób w Polsce, którzy uwa¿ali, ¿e takie pismo jest
bardzo potrzebne  przede wszystkim jako zwolennik dobrej pamiêci
historycznej, w³aciwego spo¿ytkowania dawnego wspólnego wysi³ku
w dziejach regionu. O tym te¿ by³a mowa w rozmowie, jak¹ z nim przeprowadzi³em (Prof. Juliusz Bardach: Obawiam siê autora jednego tematu, Znad Wilii, nr 8, 1-14 kwietnia 1990). Opowiada³ o swoich kontaktach z historykami litewskimi tamtych czasów  Juozasem Jurginisem,
Meèislovasem Juèasem, Edvardasem Gudavièiusem, Stasysem Lazutk¹,
Vytautasem Andiulisem, wspomnia³ te¿ Hieronimasa Cycënasa, z którym
studiowa³ i który po wojnie osiad³ w Chicago.
Jego otwartoæ i cierpliwoæ w rozwi¹zywaniu kwestii spornych
sprawi³y, ¿e znalaz³ wielu przyjació³ wród naukowców litewskich. Bardzo wysoko dorobek Juliusza Bardacha ocenia prof. Alfredas Bumblauskas, ceni¹ Go inni historycy starszego i m³odszego pokolenia. Ich starania przyczyni³y siê do przyznania Bardachowi we wrzeniu 1997 roku
tytu³u doktora honoris causa Wszechnicy Wileñskiej. Uroczystoci nadania
tytu³u w Alma Mater Vilnensis odby³y 21 padziernika tego¿ roku (ten
tytu³ przedtem przyzna³y Mu Uniwersytety  Warszawski i £ódzki), za w Znad Wilii (nr 22/203,
16-30 listopada 1997) ukaza³ siê
pe³ny tekst Jego przemówienia z
tej okazji pt. Powrót do róde³.
M.in. powiedzia³ wtedy:
(...) Obok problematyki lituanistycznej zajmujê siê te¿ innymi
zagadnieniami. Znajdujê dla siebie usprawiedliwienie w refleksji
wielkiego historyka belgijskiego
Henri Pirenne, który pisa³: Hi- Juliusz Bardach w rozmowie z autorem
storia jest jedna, bez wzglêdu na tych s³ów podczas konferencji Kultura
przedmiot historycznego bada- litewska i kultura polska  podobieñnia; a mówi¹c o pracownikach stwa i ró¿nice. Wigry, czerwiec 1997
11
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na jej niwie, stwierdza³ z
przekonaniem: Nie ma historyka staro¿ytnoci, redniowiecza, dziejów nowo¿ytnych czy najnowszych.
Albo siê jest historykiem,
albo siê nim nie jest. W tym
sprzecznym  zdawa³oby siê
 z postêpuj¹c¹ specjalizacj¹
stwierdzeniu tkwi myl o fundamentalnej jednoci nauki
i historii. (...) Zawsze jednak
Z Wand¹ Sudnik na Karowej, 25 listopada 2008 wraca³em i wracam, zgodnie
z francuskim przys³owiem, do swojej pierwszej mi³oci  ustroju prawa
i Litwy historycznej.
Owoce badañ naukowych Bardacha zosta³y docenione na Litwie i
t¹ mi³oæ odwzajemniono. Tego zaszczytnego tytu³u nie dosta³ na
Wszechnicy Wileñskiej ¿aden inny wspó³czesny naukowiec polski, nie
dost¹pi³ tego zaszczytu nawet Czes³aw Mi³osz, którego uhonorowano
tym tytu³em na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, nie za na
uczelni wileñskiej, gdzie studiowa³ i w murach której kszta³towa³y siê
jego pogl¹dy, rodzi³a siê pierwsza twórczoæ literacka.
4 lutego, gdy chowano Profesora, surowa i niezwykle nie¿na zima
w Warszawie umiechnê³a siê, w s³oñcu jania³y góry niegu. Na pogrzeb przyszli Jego uczniowie, a jest ich niema³o  co najmniej trzy pokolenia badaczy prawa. Przed pogrzebaniem urny z prochami Juliusza
Bardacha, na Wojskowych Pow¹zkach w Warszawie, przemawiali czo³owi historycy polscy. Wspominano Go nie tylko jako wymagaj¹cego od
siebie i od innych badacza, ale jako ¿yczliwego Cz³owieka. Przed wyruszeniem ¿a³obnego orszaku, zabrzmia³a Modlitwa Okud¿awy, a jego g³os
rozleg³ siê raz jeszcze przed z³o¿eniem do grobowca prochów Bardacha
 Profesor bardzo lubi³ i ceni³ jego ballady. Prochy nestora historyków
polskich spoczê³y obok nagrobka malarza Jana Tarasina.
Z wypowiedzi prof. Juliusza Bardacha dla Znad Wilii (1990):
Z miastem (Wilnem) jestem zwi¹zany uczuciowo  piêædziesi¹t lat
zajmowania siê problematyk¹ Statutów (litewskich) zrobi³y swoje. Choæ
bardzo dobrze czujê siê w Warszawie, to rozumiem Mi³osza, kiedy mówi,
¿e Warszawa by³a jego pierwszym miastem emigracji.
12
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Orszak ¿a³obny na Wojskowych Pow¹zkach; nagrobek Profesora

Kiedy przyjecha³em do kompletnie zrujnowanej stolicy Polski, uda³o mi siê szczêliwie nabyæ u ulicznego handlarza ksi¹¿kami dwa egzemplarze swojej pracy doktorskiej (napisa³ j¹ jako student  R. M.).
Ukaza³a siê ona w 1938 roku, a wydrukowa³a j¹ wileñska oficyna
Znicz. Obroni³em tê pracê na Uniwersytecie Warszawskim w 1948,
gdy¿ wojna nie pozwoli³a mi tego zrobiæ wczeniej.
Jestem zwolennikiem p³odozmianu. Uwa¿am, ¿e nie mo¿na siedzieæ
nad czym jednym. Dlatego ¿e to nies³ychanie zawê¿a widzenie i w koñcu badacz staje siê niewolnikiem jednego tematu. Cyceron mówi: Timeo unius libri lectorem  Obawiam siê czytelnika jednej ksi¹¿ki.
Albowiem taki odbiorca wierzy w tê prawdê, jak¹ pozna³ z jednego
ród³a i nie potrafi jej zestawiæ z innymi pogl¹dami. Ja siê obawiam
autora jednego tematu.
Gdyby historia czego uczy³a, to wiêkszoæ pañstw i narodów postêpowa³aby inaczej. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy le. Historyk jednak
musi byæ skromny i na podstawie wiedzy o przesz³oci nie powinien
dawaæ recepty dla teraniejszoci. Musi on jedynie przybli¿aæ to, co
by³o, a wnioski zostawiaæ ludziom dnia dzisiejszego. Oni sami wyci¹gn¹
z przesz³oci to, co dla wspó³czesnoci jest istotne i wa¿ne.
Romuald Mieczkowski
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NASZ K¥T EUROPY
Z NOTANIKA BOÑCZY
Podnieæ rêkê na Ostr¹ Bramê
W Wilnie z czarnym humorem trzeba uwa¿aæ. Po przeniesieniu
obrazu Jezu, ufam Tobie (chodzi o sposób przemieszczenia relikwii),
po zniszczeniu Celi Konrada, mówiono: Nie daj Bo¿e, przyjdzie kolej
i na Ostr¹ Bramê, w duchu przeganiaj¹c te bluniercze s³owa.
Kr¹¿y³y plotki, ¿e obraz Matki Boskiej w Ostrej Bramie zostanie
przesuniêty o cztery metry w g³¹b kaplicy, co uniemo¿liwi odprawianie
nabo¿eñstw dla pielgrzymek. Nie mówi¹c o tym, i¿ ca³e pokolenia wilnian przyzwyczai³y siê do wizerunku Matki, która patrzy na miasto i
trzyma je w swojej opiece. Nikt nie pomyla³ o tym, ¿e posadzka i
schody z 1932 roku, które przetrwa³y kilka okupacji, ¿³obione kolanami setek tysiêcy pielgrzymów, mog³yby znikn¹æ. A te porêcze, zawieraj¹ce w sobie ciep³o dziêkczynnych mod³ów!
Odpowiedzialny za remont zastêpca ekonoma kurii Archidiecezji
Wileñskiej, uwa¿aj¹c, ¿e sprawa schodów zosta³a za³atwiona w nale¿yty sposób, ironizowa³: Czy¿by mamy oczekiwaæ, a¿ znów przyjd¹ czasy
polskie i Polacy odremontuj¹ nam Kocio³y? Wyjani³, ¿e dawne porêcze bêd¹ konserwowane.
Mo¿na by³o domylaæ siê z³ego. Nie da³o siê nie zauwa¿yæ robót w
kaplicy, przywo¿enia materia³ów budowlanych. Wilnianie ¿yli niepokojem, ale niczego nie przeczuwali pracownicy z resortu ochrony zabytków. Nie zarz¹dzili ¿adnej kontroli, choæ wszystko, co siê robi podczas
renowacji w tego typu obiektach, wymaga wnikliwej lustracji, wiedzy
i rêki konserwatora. Choæby sprawdzenia przed malowaniem cian,
czy na starych murach nie ma ladów cennych polichromii, by nie
zosta³y one zniszczone przy oczyszczaniu tynków. A teraz s¹ zdziwieni... ¯e u³o¿ono schody niewiadomo z jakiego materia³u, w z³ym gucie
i na miarê knajpy. Tymczasem nie potrafi siê skomentowaæ faktu znikniêcia z³oconych serduszek-wotów (czêciowo odnalezionych)  opiekunowie kaplicy chwal¹ remont, na który znaleziono sponsora, jaki
pozostaje nieujawniony i bezimienny...
Na ca³e szczêcie, ku wygodzie wiernych nie przesuniêto o³tarza
i Ostrobramska, jak niegdy nas wita, kiedy zbli¿amy siê do Jej Sanktuarium. Czy¿by wierni musieli pilnowaæ, ¿eby to miejsce, nale¿¹ce do
wiatowego dziedzictwa, nie zmieni³o swego wygl¹du?
Tomasz Boñcza
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ZNAD WIS£Y
TÊSKNOTA ZA NIEMNEM
Spóniony piszê o kulturowej wartoci pisma Znad Wilii, gdy
pomiêdzy Polsk¹ a Litw¹ nie ma pañstwowej granicy, a rzeka Wilia
p³ynie przez Litwê, a nie przez polskie Kresy Pó³nocne. Problem le¿y w
jêzyku. Bariera pomiêdzy jêzykiem litewskim i nie tylko polskim, ale
wszystkimi europejskimi jêzykami narodowymi, jest nie do pokonania.
Trzeba znaæ ka¿dy z tych jêzyków osobno, je¿eli cz³owiek chce swobodnie poruszaæ siê po przesz³oci i teraniejszoci obydwu narodów.
Zatem pismo Znad Wilii jest bardzo cenne, o ile kto go nie czyta z
nacjonalistycznym nastawieniem. Nacjonalizm to rzecz brzydka i zanikaj¹ca w cywilizowanym wiecie.
Urodzony w Grodnie, nigdy tam od roku 1936 nie by³em. Obecnie
powinienem odwiedziæ Grodno, jak to siê robi przed mierci¹. Ale
nikogo tam nie mam z rodziny lub przyjació³, a gdy w Internecie przeczyta³em bia³oruskie formularze wizowe, ciarki mi po grzbiecie przesz³y, bo przypominaj¹ one polskie formularze personalne z sowieckiego okresu. Dlaczego mam siê t³umaczyæ z osobistych spraw, by parê
dni spêdziæ w miecie, gdzie siê urodzi³em i zosta³em ochrzczony. Mimo
to czujê nieustaj¹cy sentyment, nie tylko do Grodna, ale i Niemna, Druskienik i Wilna. Gdy nad brzegiem Niemna stan¹³em kilkanacie lat temu,
w jaki dziwny sposób prze¿y³em widok krêtej rzeki, wij¹cej siê miêdzy wzgórzami obroniêtymi gêsto sosnami. Niemen od wieków p³ynie ze spokojem i godnoci¹, cechuj¹c¹ tak¿e charakter tamtejszych
ludzi. Pieni przez nich piewane p³yn¹ tak samo, jak ich rzeka. Oto i
powód, czemu pisujê felietony znad Wis³y.
Nie tylko piewny akcent odró¿nia dzisiaj Polaków z tamtych stron,
ale równie¿ wyobrania. Komunistyczny lodowiec zakonserwowa³ niektóre polskie s³owa, zwroty, ale i obyczaje, które ju¿ zanik³y po polskiej stronie. Nikogo to nad Wis³¹ nie razi. Niemniej nieraz mia³em
wra¿enie w rozmowach na Litwie, ¿e dyskurs prowadzê z osobami,
które uczy³y siê jak gdyby w gimnazjach z wieków XIX/XX. To zas³uga przedwojennych polskich szkó³ i tradycji.
¯yczê jak¿e¿ cennemu pismu, by wytrwa³o jako pismo obydwu
narodów.
Marek Skwarnicki

15

16

GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
XV lat Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii
W skrócie PGA Znad Wilii, popularnie  Polska Galeria (migawki
na stronie obok). A dlaczego artystyczna? Otó¿ ¿eby podkreliæ interdyscyplinarny charakter placówki  tu te¿ jest miejsce na muzykê, poezjê, spotkania i rozmowy, na pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Mo¿na by siê odwo³aæ do statystyki, przytaczaj¹c setki wystaw,
zorganizowanych w ci¹gu 15 lat w Wilnie, w Polsce (ok. 100), w wielu
krajach Europy, jak te¿ za Oceanem, odwo³aæ siê do spotkañ z nieprzeciêtnymi ludmi, pochwaliæ siê wysokimi lokatami w rankingach i nagrodami  nas jednak najbardziej cieszy to, ¿e placówka potrafi³a zjednaæ
wokó³ siebie wspania³ych ludzi  Polaków, zaprzyjaniæ siê z Litwinami,
twórcami innych narodowoci, wytworzyæ swe oblicze, wraz z nastrojem, tak wa¿nym dla obecnoci sztuki. Tutaj dokonywa³y siê wystawy
debiutantów, jubileuszowe prezentacje dowiadczonych i uznanych artystów. S³owem, jest to dzi adres, gdzie okrelamy nasz polski charakter poprzez szerszy kontekst narodowociowy, pielêgnuj¹c tradycje, w jakich od wieków wzrasta³a sztuka wileñska.
Zimowe Muzy

Jedna z prezentowanych na wystawie muz

W wiêto Trzech Króli w PGA Znad Wilii odby³
siê wieczór poetycko-malarski, przy okazji otwarcia
wystawy Lecha (Aleha) Ab³a¿eja Zimowe Muzy (621 stycznia), który zaprezentowa³ 16 niewystawianych dotychczas prac, wykonanych technik¹ akwareli i gêsiego piórka. Pochodz¹ one z ró¿nych okresów twórczoci i przedstawiaj¹ kobiety. Autor, urodzony k. Nowogródka, dyplom nauczyciela rysunków uzyska³ w Instytucie Pedagogicznym w Witebsku, a w 1985  równie¿ dyplom artysty-grafika
17
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Wileñskiej ASP. Malarz mówi, ¿e
maluje, odk¹d siebie pamiêta, i tylko to, co siê mu podoba. W dzieciñstwie malowa³ rowery, póniej
kobiety. Jak siê znudzi³o ilustrowanie cudzych bajek, zacz¹³ wymylaæ
i ilustrowaæ w³asne. Kocha³ du¿o
piêknych kobiet, prawie zawsze bez
Z lewa  Józef Szostakowski, Romuald Miecz- wzajemnoci, co u³atwi³o ¿ycie i nakowski, Wojciech Piotrowicz i Lech Ab³a¿ej
tchnê³o do pisania wierszy. Obecnie mieszka w Wilnie. Coraz czêciej zaczyna malowaæ króliki.
Od 2007 jest cz³onkiem Zwi¹zku Bia³oruskich Pisarzy. Zosta³ te¿
przedstawiony jako autor aforyzmów i strof poetyckich. Wyst¹pili poeci
wileñscy  Józef Szostakowski, Wojciech Piotrowicz i Romuald Mieczkowski. Grzane wino sprzyja³o lirycznej rozmowie. W ten sposób i w
odwo³aniu siê do muz starano siê przeciwstawiæ nie tylko mrozom, ale i
problemom natury materialnej, które wraz z kryzysem nawiedzi³y Litwê.
(M. M.)
Malarstwo
Zawsze pamiêtaj, czyim odbiciem jeste, i dlatego nawet
tam, gdzie nie ma ludzi, staraj siê byæ cz³owiekiem.
Sentencje Ojców (Pirkej Awot) 2,6

©Magdalena Mieczkowska

Tak, po prostu, nazwa³ swoj¹ wystawê m³ody bia³oruski artysta Kiri³
Ch³opow (Khlopov, 22 stycznia  22 lutego). Nazwa jednoczenie i pojemna, i odnosz¹ca siê do tradycji. A treæ? Pozostaje niezmienna od
czasów antycznych, do których sw¹ stylizacj¹ stara siê odwo³ywaæ autor, mimo znamion nowoczesnoci  czasami wprost plakatowej, wrêcz
amerykañskiej w formie. Ale zawsze w tym
malarstwie  jak w przytoczonej talmudycznej maksymie  chodzi o cz³owieka.
Malarz zaprezentowa³ osiem p³ócien
wiêkszych formatów. Nawi¹zuj¹ one miejscami do malarstwa Aleksandra Dejneki, o
którym dzisiaj rzadko siê s³yszy. Wielk¹
uwagê Ch³opow przywi¹zuje do nazw, w
Wilnie pokaza³ obrazy, na miarê cz³owieka
Autor podczas wernisa¿u
naszych czasów, z podaniem ich w wersji
18
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Kiri³ Ch³opow: Spotkanie (90x120, u góry), Miodowy miesi¹c (120 x90) i Nurkowie (z George Hoyningen-Huene, 120x100)  olej/p³ótno, 2009

angielskiej: G³êbokie Zanurzenie (The Deep Dive), Basen (Pool), K¹piel i Woda (Swim and Water), Wiêczór Kawalerski (The Stag Party),
Miodowy Miesi¹c (Honeymoon), Spotkanie (The Meeting), Aposto³owie (The Disciples) oraz Nurkowie (The Divers).
Ten ostatni jest parafraz¹ Georga Hoyningen-Huene, znanego fotografa
pism mody w USA w latach 60. Na otwarciu Ch³opow zaznaczy³, ¿e pasjonuje go równie¿ p³ywanie, obok ...renesansu. P³ywanie jest medytacj¹,
p³ywaj¹c pozostajê sam z sob¹  powiedzia³. Autor zdradza zaciêcie filozoficzne, twierdzi, ¿e w d¹¿eniu do harmonii trzeba stale robiæ co dla
cia³a  st¹d ma zami³owanie w ogóle do sportu; a dla ducha, rzecz jasna,
prócz malarstwa, pozostaje ci¹gotka do filozofowania.
 M¹¿ oddaje siebie ¿onie, uwalnia siê od siebie i wszystkich po to,
aby cieszyæ sw¹ ukochan¹. Jest w tym wielka m¹droæ. Po lubie
dusze nowo¿eñców nasycaj¹ siê obopóln¹ uwag¹. Uzbierane w ten
sposób emocje oraz prze¿ycia pozwalaj¹ ma³¿eñstwu wspieraæ siê nawzajem przez d³ugie lata. Pamiêtaj¹c o tych chwilach, nie pozostan¹
ich dusze nienasycone  twierdzi³ podczas wernisa¿u.
Ch³opow ukoñczy³ Szko³ê Sztuk Piêknych w Miñsku w 1991 roku i
zajmowa³ siê g³ównie malowaniem portretów, jak te¿ wystrojem wnêtrz,
malarstwem ciennym, freskami w obiektach komercyjnych i restauracjach. I teraz, po tych ró¿norodnych dowiadczeniach, wraca do malarstwa sztalugowego, szuka swego wyrazu w czym, co mo¿na umownie
nazwaæ lirycznym monumentalizmem dnia dzisiejszego.
(M.M)
W Bydgoszczy  echa Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
Wiêzy ze rodowiskami twórczymi Bydgoszczy usi³ujemy uciliæ od lat. Pod koniec 2003 w PGA Znad Wilii dosz³o do pierwsze19
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go zaprezentowania sztuki artystów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Artystycznym Bydgoska Wenecja. Pokazano wtedy po raz pierwszy
w Wilnie prace 15 twórców, swój udzia³ mieli performerzy, za przedsiêwziêcie patronatem obj¹³ ówczesny prezydent m. Bydgoszczy. By³a
do akcja ¿ywa, poniewa¿ na otwarcie przybyli artyci, odby³y siê
rozmowy. Trudno powiedzieæ, na ile owocne  wspó³praca ta polega³a potem g³ównie na obecnoci literatów bydgoskich podczas Majów nad Wili¹, za bardziej skonkretyzowa³a siê w czasie I Zjazdu
Wilniuków, w sierpniu 2009, po rozmowie z Jerzym Puciat¹, artyst¹
o rodowodzie wileñskim, pochodz¹cym z Zarzecza, honorowym prezesem ZG ZPAP, cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ.
Rozmowa by³a tym sprawniejsza, i¿ jestemy zwolennikami konkretnego i indywidualnego dzia³ania. W efekcie 25 stycznia w Klubokawiarni
Miejskiego Orodka Kultury Wêgliszek nast¹pi³o otwarcie wystawy
malarstwa pt. Zima na Wileñszczynie. Mimo rekordowych mrozów tego
dnia, przyby³y t³umy, za podczas prelekcji, któr¹ poprowadzi³em wraz z
przegl¹dem przeroczy, nawet zabrak³o miejsc. Odby³a siê powa¿na dyskusja, z udzia³em m.in. senatora Jana Rulewskiego, legendy Solidarnoci. To wydarzenie znalaz³o swe odzwierciedlenie w prasie, telewizji,
redaktor Ewa G¹bska zaprosi³a organizatorów przedsiêwziêcia do Polskiego Radia na godzinny program w ramach Wieczornych Spotkañ. Pilotowany przez Puciatê, mia³em okazjê przyjrzeæ siê dzia³alnoci kulturalnej w tym miecie, m.in. aktywnie dzia³aj¹cej tu Wy¿szej Szko³y Gospodarki, z dobr¹ infrastruktur¹ dla kultury, o czym przekona³em siê
podczas zwiedzania placówki w towarzystwie dra Marka Chamota, szefa Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii.
Dziêki wystawie powsta³y propozycje, z najbli¿sz¹  ukazania
naszych dokonañ w szerszym zakresie, w Galerii nad Brd¹, nale¿¹cej do Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej tej szko³y. A jest to w
Bydgoszczy miejsce szczególne 
Muzeum Fotografii (z eksponatami te¿ wileñskimi!), z przystosowan¹ do celów wystawienniczych
powierzchni¹ dawnej dyli¿ansowni. Zaproponowa³em temat,
wspó³graj¹cy z refleksj¹ z 600-lecia bitwy pod Grunwaldem 
Wielkie Ksiêstwo Litewskie, na
Przemawia Ma³gorzata Szymañska- któr¹ z³o¿y³o siê ok. 50 obrazów.
Sikora, z prawa  Jerzy Puciata
Zosta³a ona otwarta 8 marca, z
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udzia³em, doc. Ma³gorzaty Szymañskiej-Sikora,
dyrektora szko³y. W roku
rocznicy s³awnej bitwy nie
zabrak³o obrazu z dzisiejsz¹ interpretacj¹ tego
wydarzenia ¯mudzina
Romualdasa Stasiulisa.
Zaprezentowana zosta³a Podczas wernisa¿u w Galerii nad Brd¹
twórczoæ m.in. Litwinów  Aleksandrasa Vozbinasa, Jolanty Teierskytë-Stoðkienë, Romualdasa Radzevièiusa, Bia³orusinów  Aleha Ab³a¿eja, U³adzimira
Ho³uba i Serhija Pok³ada, Rosjan  Eugeniusza Konowa³owa i Lwa
Szerstjanoja, Ukraiñca  W³adimira Matijki, Ormianina Armena Babajana, i przede wszystkim Polaków  Henryka Natalewicza, Tadeusza Pop³awskiego, Jaros³awa Rokickiego, Iwony Torowin-Borowicz, a wiêc jest to prezentacja utrzymana w duchu tradycji WKL.
Ca³y dzieñ, uzupe³niaj¹cy otwarcie ekspozycji, up³ywa³ pod znakiem Wilna  zarówno podczas prelekcji dla m³odzie¿y  studentów i
licealistów, za po wernisa¿u dla szerokiego grona mi³oników Wilna.
Na rozmowê na temat wspó³pracy do Urzêdu Miasta zaprosi³ jego prezydent Konstanty Dombrowicz (uczestnicz¹cy równie¿ w otwarciu
wystawy), w towarzystwie Jerzego Puciaty i Marka Chamota. W odpowiedzi na te gesty, podczas pierwszego dnia Maja nad Wili¹ w
PGA Znad Wilii zostanie otwarta wystawa malarstwa Jerzego Puciaty, przybêdzie te¿ Marek Chamot.
Przewidywalnie nieprzewidywalne kobiety
Po wystawie w Warszawie
portrety pañ, dam naszej wspó³czesnoci, autorstwa Jolanty nie¿ko, ubogacone o nowe p³ótna,
cieszy³y mi³oników malarstwa w
redakcyjnej galerii w Wilnie (23
lutego  26 marca). Kto, jak nie
kobieta, namaluje lepiej kobietê?
 zapyta³a retorycznie malarka
Plakat do wystawy wileñskiej Jolanty nie¿ko
podczas otwarcia wernisa¿u.
W tej ekspozycji najwa¿niejsze s¹ oczy kobiet, to one tworz¹
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g³êbiê. Obrazy przypominaj¹ plakaty, a w³anie oczy generuj¹ przestrzeñ  zauwa¿y³a Magdalena Mieczkowska, która te¿ pozowa³a
artystce. Na jednym z p³ócien przedstawiona zosta³a Sulamitka, jako
malarska interpretacja legendarnej ¿ony króla Dawida.
(M.M.)
Ocieplenie
Jestemy spragnieni ciep³a i wiat³a, szczególnie podczas d³ugiej i
mronej zimy  napisa³em do katalogu tej wystawy.  Dlatego tak cieszy sztuka, w której wiele radoci i pogody. To jakie niezwyk³e fluidy,
które przenikaj¹ do kolorystyki malarstwa i jego faktury  miejscami
soczystej i intensywnej, niekiedy subtelnie wygaszonej, sprawiaj¹, ¿e
obrazy tworz¹ niepowtarzalny nastrój, pe³en zadumy, dzia³aj¹ optymistycznie i buduj¹co. Tak jest w przypadku twórczoci Alicji Zimnickiej.
W jej malarstwie, dziêki stosowaniu miêkkich, wrêcz batikowych elementów, mo¿emy odnaleæ dalekie i subtelne echa sztuki Wschodu, jak
te¿ odczuæ pogodne nutki z pogranicza polsko-litewskiego, gdzie w magicznym krajobrazie Sejneñszczyzny up³ynê³o dzieciñstwo artystki i dok¹d tak chêtnie powraca dzisiaj.
Wymowê wyrazu artystycznego umacnia wyrana dyscyplina
formy. Po czêci wynika to z wykszta³cenia Alicji  z zawodu jest
bowiem projektantk¹ wnêtrz, studiowa³a wzornictwo przemys³owe
na ASP w Warszawie, ponadto jej na wskro wspó³czesne widzenie
wiata prowadzi do skrótowoci, zamyka siê czêsto w symbolach.
St¹d temat g³ówny bywa tylko odskoczni¹ do wielow¹tkowoci,
uwypukla jedynie pierwiastki uniwersalne  czytelne pod ka¿d¹
szerokoci¹ geograficzn¹, bêd¹ce niejako kierunkowskazem nastrojowoci.
Obrazy Zimnickiej czasem
przypominaj¹ ciep³y kadr w
filmie, osadzony w lakonicznej niekiedy i zmys³owej scenerii, przywodz¹ na myl pe³en ciep³ych treci plakat, jaki
na d³ugo zapada w pamiêci, a
czasem fotografiê, przesi¹kniêt¹ nostalgiczn¹ grafik¹.
Cykl prac, które tworz¹
Zimnicka zapowiada ocieplenie...
wystawê, zapowiada Ocieple22
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nie. I nie jest to tylko
nazwa ekspozycji. To
kierunek w twórczoci
 szczerej, z miejscem
na zadumê, którym
konsekwentnie pod¹¿a artystka.
Alicja Zimnicka
(Zimnickaitë) Cock- Alicja Zimnicka, Skoro wit, akryl/korek, 45x75, 2009
crost jest urodzona w
Puñsku. W 1990-1994 uczêszcza³a do Technikum Sztuki, na Wydziale
Tkaniny Artystycznej w Kownie, potem studiowa³a w ASP w Warszawie. W 1997 otrzyma³a stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Nale¿y do grupy artystycznej LDK (Lietuvos
dailininkø kampanija)  Kampania Litewskich Artystów, do której nale¿¹
artyci pochodzenia litewskiego w Polsce. Zajmuje siê malarstwem, projektowaniem graficznym i wnêtrz. Mieszka w Warszawie. Uczestniczy³a
w wystawach nie tylko w Polsce i na Litwie, ale tak¿e w Kanadzie,
Szwecji, USA, Bu³garii, we Francji. W otwarciu wystawy Ocieplenie (w
Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, 25 lutego  17 marca) uczestniczy³ Dariusz Pi¹tek, wicewojewoda Mazowiecki.
Kaziuki-Wilniuki na Warmii
Odbywa³y siê na pocz¹tku marca w wielu miastach Polski, dok¹d
wyruszyli mistrzowie rêkodzie³a z Wileñszczyzny. Przy okazji dokonywano promocji na ró¿ne sposoby naszych osi¹gniêæ w innych zakresach  wystawienniczych, literackich, muzycznych.
Kaziukow¹ stolic¹ w Polsce po raz 26. by³ Lidzbark Warmiñski, dziêki
niez³omnoci w przypominaniu tradycji wileñskich Jolanty Adamczyk,
dyrektor Domu Kultury w tym miecie. Festyn etnograficzny na ziemiach,
w du¿ym stopniu zamieszka³ych przez potomków wychodców z Ziemi
Wileñskiej, przypominaj¹cy im ich tradycje, sta³ siê jednym z wa¿niejszych
w tych stronach. Jego trasa przebiega³a przez Kêtrzyn, Olsztyn, Ornetê,
Bartoszyce, z galowym koncertem w³anie w Lidzbarku.
W festynie wzi¹³ udzia³ Reprezentacyjny Polski Zespó³ Pieni i Tañca
Wileñszczyzna z programem Jarmark Wileñski, gra³a i piewa³a rodzina
Saszenków, konferansjerkê z przypowiastkami gwarowymi prowadzili Anna
Adamowicz (Ciotka Franukowa) i Dominik Kuziniewicz (Wincuk Ba³batunszczyk z Pustaszyszek). T³o do popisów scenicznych stanowi³y sto23
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iska z palmami, rzebami w drewnie Micha³a Jankowskiego, piernikami i
innymi przysmakami. Na Zamku dokonano otwarcia wystawy fotografii
Kocio³y Wileñszczyzny Jerzego Karpowicza, zadwiêcza³y wiersze Henryka Ma¿ula oraz autora zapinika. Z Wilna przybyli przedstawiciele mediów
polskich, stoisko Znad Wilii odwiedzili czytelnicy i sympatycy pisma
oraz galerii polskiej. Æwieræwiecze Kaziuków-Wilniuków na Warmii podsumowa³ album, bêd¹cy ilustrowan¹ kronik¹ festynu.
Posiady S¹siedzkie

©Romuald Mieczkowski

W Petrykozach, w gminie o piêknej nazwie ¯abia Wola, stary dwór
têtni ¿yciem, a jego gospodarze Barbara i Wojciech Siemionowie, z
sercem podejmuj¹ goci. Ich dzia³alnoæ, z nale¿ytym szacunkiem
dla sztuki i ziemi ojczystej, ci¹gle siê poszerza. Zawiera ona w sobie
te¿ wa¿ny element edukacyjny, pomagaj¹cy m³odym ludziom (i nie tylko) lepiej uzmys³owiæ historiê, geografiê czy literaturê, pielêgnowaæ
patriotyzm do dziejów tej ziemi.
Wspania³ym przyk³adem takiej lokalnej inicjatywy jest Unia
Petrykoska, zrzeszaj¹ca 9 szkó³.
Mia³em przyjemnoæ poznaæ
m³odzie¿, któr¹ swoj¹ opiek¹
otaczaj¹ Siemionowie. Odby³ siê
wspania³y wielog³os na temat
Wilna, m³odzie¿ wykaza³a siê
wiadomociami o dawnej i
wspó³czesnej Litwie, o wileñBarbara i Wojciech Siemionowie stworzyli skim okresie w twórczoci Adaaurê, pe³n¹ ¿yczliwoci i ciep³a
ma Mickiewicza, zaskoczy³a
znajomoci¹ okolicznoci pobytu w tym miecie Ga³czyñskiego, a nawet znajomoci¹ ...koszykówki na Litwie! Jest to droga postrzegania
swojej ma³ej ojczyzny w kontekcie dobros¹siedztwa w regionie.
Na Posiady S¹siedzkie z kolei zjechali siê gocie z okolic, z Warszawy, a nawet ze Stalowej Woli, Krosna i Kijowa. Tym razem by³ to dwug³os, podczas którego znowu¿ g³ównym bohaterem by³o Wilno, ujête w
mojej, w znacznym stopniu poetyckiej opowieci, przy wydatnym wsparciu gospodarza. Towarzyszy³a temu wystawa malarstwa z Litwy.
Zaskoczy³a i nie mog³a nie wzruszyæ dalsza czêæ spotkania, kiedy
to w pokoju obok, w petrykoskim dworze, hucznie przypomniano mi o
moim niedawnym jubileuszu, jaki uda³o mi siê skutecznie skryæ gdzie24
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indziej. By³y fajerwerki
i odpowiedni jak na tak¹
rocznicê tort.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e nie
by³em w Petrykozach
ju¿ parê lat  na przeszkodzie sta³y wyjazdy,
wieloæ zajêæ. A Wojciecha Siemiona pozna³em
pod koniec lat 80. Warto tu przyjechaæ, by po- Malarstwo z Litwy w Petrykozach
dziwiaæ aktywnoæ i jego pracowitoæ, zakosztowaæ coraz rzadziej spotykanej dzi niezwyk³ej gocinnoci. By skorzystaæ te¿ z azylu w ucieczce od spraw mia³kich, od jakich trudno siê ustrzec w innym wiecie.
Suweniry Wery Asiadouskiej
Nazwa otwartej w PGA Znad Wilii wystawy Souvenir (27 marca  27 kwietnia) oznacza pami¹tkê, ale te¿ pamiêæ, tyle co wspomnienie. Ciep³e i pogodne. Ekspozycja, z³o¿ona z 11 obrazów olejnych, obrazuje malarstwo
artystki z Miñska (ur. 1980) w ostatnich dziesiêciu latach, w³aciwie na starcie jej drogi twórczej, która zapowiada siê doæ obiecuj¹co.
 Moje obrazy zapewne maj¹ lekki nastrój, jaki mo¿e sk³aniaæ do
zadumy, mo¿e s¹ nawet przesi¹kniête nostalgi¹  mówi³a Asiadouskaja
podczas wernisa¿u.  Zwyk³e przedmioty, zdarzenia lub zapachy, jak
wiemy, zostawiaj¹ czasem trwa³e lady. Po latach mog¹ one inspirowaæ do tworzenia tego rodzaju p³ócien. To czêsto zdarza siê w sztuce.
Jest to kraj lat dziecinnych, m³odzieñczych wspomnieñ  pe³en
zadumy i tajemniczych marzeñ. W wiecie tym jest miejsce na pami¹tki, przywiezione z podró¿y, a tak¿e na m¹droæ portretowanych ludzi.
 Nie staram siê przekazywaæ co nowego, wyra¿aæ jak¹ niezwyk³¹
super-ideê. To s¹ moje ma³e prze¿ycia i przemylenia, w których
ods³aniam r¹bek siebie i którymi dzielê siê z innymi.
Wera Asiadouskaja nale¿y od trzech lat do Zwi¹zku Artystów Plastyków na Bia³orusi, choæ dopiero w 2004 roku ukoñczy³a Bia³orusk¹
Akademiê Sztuk Piêknych, a przedtem  Republikañsk¹ Szko³ê Artystyczn¹ im. I. O. Achremczyka. Uczestniczy³a w wystawach na Bia³o25
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Wera Asiadouskaja, Francuski suwenir i Walizka podró¿y, olej/p³ótno, 100x70 i
80x130, 2010

rusi. W 2003 by³a laureatk¹ w konkursie Powiedzmy Dzieciom Tak!
 w ramach Dzieciêcego Funduszu UNICEF w jej kraju, a w 2008
zauwa¿ono j¹ podczas wystawy Specjalnego Prezydenckiego Funduszu Wspierania Stypendystów i Utalentowanej M³odzie¿y  w Galerii
Pa³acu Republiki w Miñsku. Dobrze ceniono jej twórczoæ i za granic¹
 w Holandii w 2006 w Utrechcie  podczas wystawy Eastern Neighbours, a potem w 2008 i 2009  podczas wystawy autorskiej w Goringen. W 2003 roku w Londynie pierwsze miejsce uzyska³a a¿ w dwóch
nominacjach  Artysta Roku (Artist of the Year) i M³ody Artysta
Roku (Young Artist of the Year) w Miêdzynarodowym Konkursie
Malarstwa A & I Show. W 2002 przyznano jej dyplom na wystawiekonkursie, dedykowanym jubileuszowi 550-lecia Leonarda da Vinci,
zorganizowanym przez Centraln¹ Naukow¹ Bibliotekê im. Jakuba Ko³asa Bia³oruskiej Akademii Nauk w Miñsku. Ponadto uczestniczy³a w
ok. 30 plenerach i wystawach malarskich, nie tylko w wymienionych
krajach, ale te¿ we W³oszech i w Rosji.
Romuald Mieczkowski,
wspó³praca  Maciej Mieczkowski (M.M.)
Informacja o sprawach artystycznych: facebook, profil  PGA Znad Wilii
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PIOTR SIERHIJEWICZ  CA£¥ DUSZ¥ MALARZ
Helena G³ogowska
Ca³¹ dusz¹ malarz  tak podsumowano pierwsz¹ indywidualn¹ wystawê Piotra Sierhijewicza w lokalu Szko³y Towarzystwa Artystów Plastyków przy ul. Mickiewicza 7 w Wilnie od 26 grudnia 1935
do 8 stycznia 1936. Tylko 13 dni. Wystawiono ok. 60 p³ócien i 40 rysunków. W
Kurierze Wileñskim i S³owie pojawi³y
siê pozytywne recenzje. Warszawski Przegl¹d Artystyczny zwróci³ uwagê na jego
oryginalny i mocny talent i... na narodowoæ  Piotr Sergijewicz jest Bia³orusinem, pochodzi z wschodnich kresów Rzeczpospolitej i swoj¹ mi³oæ do rodzinnych
stron pragnie uwydatniæ w szeregu krajo- Piotr Sierhijewicz w swoim
brazów, malowanych olejno, oraz bia³o- mieszkaniu na Antokolu
ruskich typów ludowych w rysunku. Wówczas artysta mia³ 35 lat, od
tamtej wystawy minê³y 74 lata. Czas zatoczy³ ko³o. W Bia³ymstoku i
Gdañsku od lutego do maja 2003 odbywa³a siê pierwsza pomiertna
wystawa prac Sierhijewicza1 , znajduj¹cych siê w zbiorach prywatnych w Polsce. Zainteresowanie tymi dzie³ami sztuki, z¿ytymi ze
swymi w³acicielami, pos³u¿y³o nie tylko zorganizowaniu ekspozycji,
ale tak¿e zebraniu nowych informacji i wspomnieñ o artycie, które
wnosz¹ nowe elementy do jego biografii, chocia¿ jako zas³u¿ony
artysta Litwy Sierhijewicz za ¿ycia jeszcze kilkakrotnie spisywa³
w³asn¹ autobiografiê. Powojenna rzeczywistoæ nie sprzyja³a ujawnianiu ca³ej prawdy o w³asnej przesz³oci.
1
Podajê nazwisko w wersji bia³oruskiej. Uzasadniam to wyborem przez niego
tej narodowoci. W litewskiej wersji jêzykowej  Sergijevièius. W bibliografii o jego
¿yciu i twórczoci pojawiaj¹ siê ró¿ne warianty pisowni. Do bia³oruskiej, pisanej
cyrylic¹, warto dodaæ wersjê, stosowan¹ przez samego artystê  Ï¸òðà Ñÿðã³åâ³÷.
£acink¹, któr¹ wydawano prasê bia³orusk¹ w okresie miêdzywojnia i wojny,
pisano Sierhijewiè (1936), Siarhijeviè (1943). Najwiêcej rozbie¿noci w polskiej
pisowni: Siergijewicz, Sergijewicz, Siergiejewicz, Serhijewicz, Sierhijewicz.
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Talent znad Jeziora Bogiñ
By³ synem Aleksandry Sierhijewicz ze Szlachetczyzny (obok Stawrowa), nad jeziorem Bohiñ, w powiecie bras³awskim. Przyszed³ na wiat
 jak zapisa³ w autobiografii  10 lipca 1900 wed³ug starego stylu.
Przeliczaj¹c na nowy, jest to 23 lipca, a nie 27 czerwca, jak podaj¹
bia³oruskie informatory i encyklopedie. Zwróci³ na to uwagê mój ojciec. Czytaj¹c na ³amach bia³ostockiej bia³oruskiej Niwy autobiografiê, skomentowa³: Jak heto wy usie piszacie? Liczyæ nie umiejecie?
Autobiografia prowokowa³a do stawiania pytañ autorowi, poczynaj¹c od urodzenia. Sierhijewicz wspomina matkê, która pracowa³a we
dworze. Ojciec nie wystêpuje w autobiografii. W dokumentach podawa³ jego imiê: Aleksander. Dlaczego nie wspomina³ o ojcu? Wyprawa
do Stawrowa w 2000 wyjani³a wszystko  Piotr by³ nielubnym dzieckiem, podobnie jak reszta rodzeñstwa  Józef (ur. 1894) i Helena (ur.
1905). Ojcem mia³ byæ Alfons (nazwiska nikt ju¿ nie pamiêta)  w³aciciel (zarz¹dca?) dworu w Czernicach, gdzie Aleksandra by³a na s³u¿bie. W rodzinie uwa¿ano to za wstydliwy temat i o tym nie mówiono.
Jak okaza³o siê, w Stawrowie nikt nie potêpia³ Aleksandry Sierhijewicz
za jej nielubne dzieci, chocia¿ w ówczesnej tradycyjnej wiejskiej spo³ecznoci dzieci takie by³y napiêtnowane. Dlaczego Alfons nie o¿eni³ siê
z Aleksandr¹, czy¿by obawia³ siê obyczajowego mezaliansu? W przekazach pozosta³ jako porz¹dny cz³owiek, który obieca³ pomoc w wychowaniu dzieci. Niestety, zmar³ nagle na wylew i Aleksandra sama
musia³a dbaæ o wychowanie dwóch synów i córki. Nadzieja na rozwój
talentu Pieci (jak go nazywano w domu) prys³a wraz ze mierci¹ Alfonsa. Ale talent rozwija³ siê. Ucz¹c siê przez rok (1907) w szkole Józefa
Montwi³³a w Wilnie, nauczycielka rysunków pochwali³a prace Pieci.
Brat Józef podarowa³ mu kredki i farby akwarelowe. A Piotr tworzy³.
Udzia³ w wojnie 1920 roku  przemilczany epizod
Gdy wybuch³a wojna polsko-bolszewicka, wst¹pi³ jako katolik do
Wojska Polskiego. Stamt¹d w mundurze, z koleg¹ Janem Pop³awskim,
przyszed³ na Uniwersytet w Wilnie. Jan mia³ maturê, wiêc bez problemu zosta³ studentem Wydzia³u Sztuk Piêknych. Sierhijewicz  nie. Tym
niemniej zosta³ przyjêty jako wolny s³uchacz. Mia³ 19 lat, gdy przyszed³
z rysunkami do dziekana tego wydzia³u USB, Ferdynanda Ruszczyca.
Ten nie tylko przyj¹³ Piotra na studia, ale tak¿e kupi³ rysunek, przedstawiaj¹cy mury uniwersyteckie. Dla Sierhijewicza by³ to najszczêliwszy
dzieñ w ¿yciu. Wielokrotnie o tym wspomina³, w tym w autobiografii.
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Zupe³nie pomija³ niezbyt wygodne w rzeczywistoci sowieckiej momenty, jak chocia¿by udzia³ w tej wojnie. ¯e Piotr bra³ w niej udzia³,
zawiadczy³ brat Jana Pop³awskiego  Stanis³aw (1916-2007), zamieszka³y w Sopocie: Piotra zna³em od dziecka. Przez ca³y okres miêdzywojenny by³ blisko naszej rodziny. Przyjani³ siê z moimi braæmi, którzy
studiowali na Wydziale Sztuk Piêknych USB. Z Janem, który w 1924 r.
pope³ni³ samobójstwo, by³ na wojnie. Zachowa³ siê jego portret o³ówkiem, wykonany prawdopodobnie przez Pieciê. Potem po wojnie, gdy
nasza rodzina wyjecha³a z Wilna, Piecia opiekowa³ siê jego grobem na
Rossie. Po mierci Piotra Sierhijewicza przesta³ istnieæ grób naszego
brata, bo nie mia³ kto o niego dbaæ. Powo³ana na Uniwersytecie po
wojnie komisja kwalifikacyjna przywraca³a prawa studiowania studentom, którzy walczyli. Piotr jeszcze nie mia³ wiadomoci bia³oruskiej.
W dokumentach uniwersyteckich, przechowywanych w Centralnym
Archiwum Pañstwowym w Wilnie, podawa³ narodowoæ polsk¹. Bia³orusini mieli dylematy odnonie udzia³u w tej wojnie  po której stronie
stan¹æ. Dopiero kontakty z kolegami z Bia³oruskiego Zwi¹zku Akademickiego sprzyja³y kszta³towaniu siê jego to¿samoci.
Malarz-Bia³orusin
Dzia³alnoæ Bie³aruskaha Studenckaha Sajuza na Uniwersytecie trwa³a
od 1919. Organizacja zrzesza³a m³odych Bia³orusinów na USB. W autobiografii, pisanej w 1960, artysta wyjania³ kwestiê w³asnej to¿samoci:
Áåëàðóñêóþ íaöûÿíàëüíóþ ñüâåäàìàñüöü ÿ ç äîìó íÿ âûíåñ, ïàì³ìà
òàãî øòî íÿ áûëî òàì í³ÿêàãà ³íøàãà ¢ïëûâó íà íàøûõ ëþäçåé. Óñå
ãóòàðûë³ ïà áåëàðóñêó. Äçÿë³ë³ñÿ òîëüê³ íà ïðàâàñëà¢íûõ ³ êàòàë³êî¢.
Áåëàðóñêàÿ ñüâåäàìàñüöü ïðûøëà äà ìÿíå ïàâîë³ ïàçüíåé. Áóäó÷û íà
óí³âýðñûòýöå ñïàòûêà¢ñÿ ñà ñòóäýíòàì³ áåëàðóñàì³, êàòîðûÿ ìåë³
íà ìÿíå ¢ïëû¢. Áåëàðóñê³ Ñòóäýíöê³ Ñàþç íà óí³âýðñûòýöå â¸¢
àñüâÿäàìëÿþ÷óþ ðàáîòó ñÿðîä ìîëàäç³ ìíîã³õ òàê³õ ÿê ÿ. À ïàñüëÿ
çíà¸ì³¢ñÿ ñà ñòàðýéøûì áåëàðóñê³ì ãðàìàäçÿíñòâàì. Ëåêöû³,
ñïýêòàêë³, ë³òàðàòóðà óçãàäàâàë³ ¢ ìÿíå íàöûÿíàëüíóþ ñüâåäàìàñüöü.
Bia³oruskoci pozosta³ wierny do koñca ¿ycia. Brat Józef i siostra
Helena wybrali polskoæ  wyje¿d¿aj¹c w ramach akcji repatriacyjnej po
II wojnie wiatowej do Polski. ¯ona Piotra, Stanis³awa (z domu Kadziewicz) uwa¿a³a siê za Polkê i mia³a mu za z³e, ¿e deklarowa³ siê jako
Bia³orusin i portretowa³ bia³oruskich ch³opów. Wspomina³ o tym biograf
Sierhijewicza, Arsieñ Lis z Miñska oraz bia³oruscy artyci. Jak móg³ udowodniæ narodowoæ w twórczoci plastycznej? Wybór tematyki bywa
zawodny. Bia³oruskie pejza¿e malowa³o wielu artystów, urodzonych na
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tej ziemi. Jednak niewielu z nich
deklarowa³o swoj¹ bia³orusk¹ przynale¿noæ narodow¹. A sygnowa³
swe dzie³a czêsto autografem w jêzyku bia³oruskim: Ï.Ñ., Ï.
Ñåðã³åâ³÷, co w warunkach pañstwa polskiego (przed wojn¹) czy
litewskiego (w czasie wojny i po jej
zakoñczeniu) by³o swoist¹ demonstracj¹ to¿samoci. Na niektórych W krêgu przyjació³ z lat m³odoci
s¹ tytu³y w jêzyku bia³oruskim, jak chocia¿by na szkicu Ìàðûñÿ z 1938
roku. Na obrazach i rysunkach utrwali³ historycznych i wspó³czesnych
mu dzia³aczy i literatów bia³oruskich: Usias³awa Czaradzieja, Franciszka
Skorynê, Konstantego Kalinowskiego, Franciszka Bahuszewicza, Maksima Bahdanowicza, Antona Nekandê-Trepkê, ks. Adama Stankiewicza,
ks. Stanis³awa Hlakouskiego, Maksima Tanka, Janka Kupa³ê, Wac³awa
Iwanowskiego, Michasia Zabejdê-Sumickiego, Teodora Kunickiego, Michasia £yñkowa.
Bia³oruski Matejko  taki pseudonim dano mu z powodu tematyki
kompozycji, opartych na motywach historii Bia³orusi i jej literatury,
g³ównie utworów Janki Kupa³y. Najbardziej znanymi jego obrazami s¹:
Konstanty Kalinowski wród powstañców; Konstanty Kalinowski i Walery Wróblewski na przegl¹dzie powstañców w 1863; A chto tam idzie?;
Zwanar; Hular; A ty, siracina, ¿ywi; Jana i ja. Przedstawia³ te¿ typy
ludzkie, które utrwala³ podczas wyjazdów w rodzinne strony.
Zaanga¿owa³ siê w ruch bia³oruski w II Rzeczypospolitej. W 1932
by³ redaktorem wydawanego przez Edziuka Budkê literacko-artystyczno-naukowego miesiêcznika Í¸ìàí, gdzie zamieszcza³ reprodukcje prac
i artyku³y o sztuce. W jego nr 1 pisa³: Ðóïìàñÿ àá ìàñòàöòâå! Ïîáà÷ ç
íàöûÿíàëüíàé ñüâÿäîìàñüöÿé ³ àäðàäæýíñê³ì ðóõàì ó ë³òàðàòóðû,
ïàâ³ííà ðàñüö³ é ðàçüâ³âàööà íàøàå ìàñòàöòâà, óçãàäàâàíàå ñÿðîä
êðàñêà¢ ðîäíûõ ïàë¸¢, çâû÷àÿ¢, ïåñüíÿ¢, ã³ñòîðû³, ñüâÿòà ³
ïðàöàâ³òàãà äíÿ. Ø÷àñüë³âû òîé íàðîä, êàòîðû çíàå ñóñüâåòíóþ
êóëüòóðó, àëå ¢ ñâà³ì òâîðñòâå àñòàåööà ñàáîé, àñâàáàæäàåööà àä
óñ³õ óïëûâà¢ ³ âûêàçóå ÷ûñòû àáðàç äóøû ñâàå. Êàá ðàçüâ³öü
ìàñòàöòâà, òðýáà çðàá³öü ñóâÿçü ç â¸ñêàé, àäêóëü, ÿê ³ç êðûí³öû,
áå é ðàçõîäç³ööà ïàäñüâåäàìû òâîð íàøàãà íàðîäó. Ìàåì ñâàþ
àðõ³òýêòóðó, ðàçüáó, ìàëÿðñòâà é òêàöòâà, à òàê ìàëà ìàåì
ñüâåäàìàñüö³, øòî ãýòà íàøàå. Nioman ukazywa³ siê tylko w 1932.
Utrzymywa³ siê z datków prywatnych osób, nikt nie bra³ honorariów.
12 stycznia 1935 pod kierunkiem Franciszka Olechnowicza w sali
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konserwatorium w Wilnie wyst¹pi³ bia³oruski teatr amatorski z przedstawieniami U zimowy wieczar Elizy Orzeszkowej i Ptuszka szczacia
Olechnowicza. W recenzjach zwracano uwagê na scenografiê sztuk:
Íÿ ìîæíà íÿ çüâÿðíóöü óâàã³ íà äýêîðàöûéíû áîê ñïýêòàêëþ. Ó
ãýòûì ê³ðóíêó ïàïðàöàâà¢ ìíîãà ³ àõâÿðíà âåäàìû ìàñòàê Ï.
Ñåðã³åâ³÷, ç âûí³êàì çóñ³ì äàäàòí³ì.
Kiedy w grudniu 1936 Bia³orusini Wilna zorganizowali Dzieñ Kultury Bia³oruskiej, za sto³em prezydialnym, pod god³em Pogoni zasiad³
wraz z innymi dzia³aczami bia³oruskimi Sierhijewicz  z ks. Adamem
Stankiewiczem, Siarhiejem Pau³owiczem, Ryhorem Szyrm¹, Michasiem Maszar¹, Maksimem Tankiem, Adolfem Klimowiczem, Janem
Paniakiem, Janem Szutowiczem i Miko³¹ Kancelarczykiem.
By³ dzia³aczem Bia³oruskiego Towarzystwa Naukowego i Bia³oruskiego Komitetu Narodowego, wchodzi³ w sk³ad ich w³adz. W autobiografii nie chwali³ siê tym w okresie miêdzywojennym, gdy¿ nale¿a³
do krêgu dzia³aczy Bia³oruskiej Chrzecijañskiej Demokracji. Jego koledzy o podobnej orientacji trafili po wojnie do ³agrów  ks. Adam Stankiewicz, Marian Pieciukiewicz, Janka Bahdanowicz. Nie mia³ lewicowych pogl¹dów, mimo biedy, w której przysz³o mu ¿yæ w Wilnie.
Poeta Maksim Tank w Kartkach kalendarza (wydanych po polsku
w 1977) pod dat¹ 9 czerwca 1939 zapisa³ spotkanie z artyst¹: Na Antokolu spotka³em Serhijewicza. By³em równie¿ w jego pracowni. Na cianie, obok innych portretów, wisi jedna z najlepszych jego prac  portret
Lu. Pokaza³ mi wiele reprodukcji dzie³ wielkich artystów Odrodzenia,
które przywióz³ z Rzymu. Powiada, ¿e wyda³ na nie wszystkie pieni¹dze,
jakie mia³. Chcia³ sprzedaæ nawet ostatnie spodnie, ¿eby kupiæ jeszcze
wiêcej tych skarbów, ale nie znalaz³ nabywcy na swoje stare ³achy. Piotr
Serhijewicz to oryginalny artysta, jego malarstwo jest pe³ne wyrazu.
W 1939 wydano pocztówki z pracami Piotra Mironowicza, Piotra Sierhijewicza i Jazepa Drazdowicza. Mo¿na je by³o kupiæ za 30 groszy za sztukê.
W Wilnie  do mierci i na wiecznoæ!
Po wejciu Sowietów do Wilna we wrzeniu 1939 otrzyma³ mieszkanie po wywiezionym lekarzu w secesyjnym domu przy ul. Antokolskiej. Po wojnie w nim pozosta³. By³ obywatelem Litewskiej SRR. Wtedy
zosta³ w³aciwie doceniony, zostaj¹c zas³u¿onym artyst¹ LSRR. Nie
skusi³ siê na repatriacjê do Polski, jak to zrobi³a najbli¿sza rodzina i
przyjaciele. Nie skorzysta³ z zaproszenia wyjazdu do Miñska. W Wilnie
mia³ znajomych Bia³orusinów i Litwinów  Rafa³a Jachimowicza, Vladasa Drëmê, ks. Wojczunasa. Zosta³ dyrektorem Muzeum Bia³oruskie31
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go, którego by³ ostatnim stra¿nikiem i wiadkiem jego likwidacji. Szyld
muzeum przechowywa³ u siebie przez d³ugie lata.
Wyk³ada³ te¿ w Litewskim Instytucie Sztuki do 1952. Przyczyn¹ odejcia z pracy by³ podobno incydent, który mia³ miejsce w czasie zajêæ.
Sierhijewicz, zawsze bardzo wierz¹cy katolik, nosi³ na szyi ³añcuszek z
krzy¿ykiem. W czasie zajêæ, gdy schyli³ siê, krzy¿yk wysun¹³ siê spod
koszuli. Ujrzeli to studenci i prawdopodobnie który z nich doniós³. Na
ile prawdziwy by³ to powód, trudno dociec. Opowiedzia³ mi o tym bratanek artysty, nie¿yj¹cy ju¿ Zdzis³aw Siergiejewicz, jako wersjê samego
wyk³adowcy.
Litwini z czci¹ odnosz¹ siê do osoby Petrasa Sergijevièiusa (tak
funkcjonuje w litewskiej historii sztuki i encyklopediach). Zmar³ 1 listopada 1984. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu. Romualdas Budrys, dyrektor Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie, opowiada o nim z zachwytem: Jaki to by³ cudowny cz³owiek! Jak
on kocha³ swój naród i jêzyk! Mieszka³ na Antokolu i bywa³ jego czêstym gociem. Planuje w muzeum urz¹dziæ specjaln¹ salê, powiêcon¹
twórczoci Piotra. W 2000, kiedy w nowych pomieszczeniach muzeum
nie by³o jeszcze miejsca na uczczenie 100. rocznicy urodzin twórcy,
Budrys urz¹dzi³ wystawê jego prac w jednej z prywatnych galerii Wilna.
W³aciciele i obrazy
Na pocz¹tku lat 90. XX w., podczas zbierania materia³ów do artyku³u o Albinie Stepowiczu, bia³oruskim dzia³aczu chadeckim, pole na
Sejm i muzyku, trafi³am do jego bratanka, profesora Politechniki Gdañskiej, Witolda Jerzego Stepowicza. Rodzina Stepowiczów w okresie
miêdzywojennym by³a niezwykle zas³u¿ona dla ruchu bia³oruskiego.
Rodzeñstwo Albina: Kastanty  by³ ksiêdzem, autorem modlitewnika w
jêzyku bia³oruskim Ho³as duszy oraz poet¹, który pos³ugiwa³ siê pseudonimem literackim Kazimir Swajak; Bernard  dzia³a³ w Bia³oruskim
Zwi¹zku Akademickim na USB. Ojciec profesora, Jan Stepowicz, pracowa³ przed wojn¹ na stanowisku sekretarza S¹du Okrêgowego w
Wilnie, w czasie wojny  w elektrowni. W domu Witolda Jerzego moj¹
uwagê przyci¹gn¹³ wisz¹cy nad biurkiem pejza¿ zimowy, sygnowany
po bia³orusku. To intrygowa³o równie¿ profesora. Wiedzia³, ¿e ten obraz zakupi³ na wystawie jego ojciec, ¿eby wspomóc materialnie biednego bia³oruskiego malarza  tak¹ wersjê przekazali mu rodzice.
W 1943, od 26 kwietnia do 9 maja, trwa³a wystawa Sierhijewicza
w siedzibie Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie, przy ul. Giedymina 4. Wystawiono na niej ok. 80 obrazów olejnych i rysunków.
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Wród prac, na które zwrócili uwagê recenzenci, znajdowa³ siê pejza¿
zimowy Zima w lesie: Çàñüíåæàíûÿ ÿë³íû, ó ñüíåãàâûõ ãóðáàõ äàðîã³.
Òóò ñüíåã ïåðàäàäçåíû ãýòàê ðýàëüíà é ïðà¢äç³âà, øòî, çäàåööà,
àä÷óâàåø ðàçàì ³ç ãàë³íàì³ ÿãîíû öÿæàð, ³ ¸í âîñü-âîñü ïàñûïåööà
äàëî¢. ² ãýòà-æ äàñÿãàåööà ÿêîé-íåáóäçü àäíýé ñ³íÿþ ö³, ñêàæàì,
øýðàþ õâàðáàþ, çâû÷àéíûì ïàìåíøàíüíåì ãóñüö³í³ ÿå.
Prace Sierhijewicza zaczê³am spotykaæ w domach rodzin przedwojennych dzia³aczy bia³oruskich z Wilna. U Marka Nekandy-Trepki w
Szczecinie zachowa³ siê portret olejny z 1937, przedstawiaj¹cy jego
dziadka, Antoniego Nekandê-Trepkê, który by³ dosyæ znan¹ postaci¹
w Wilnie. Siostrzeniec Jana Nies³uchowskiego (Janki £uczyny) w okresie miêdzywojennym przez kilka lat dyrektorowa³ w Gimnazjum Bia³oruskim w Wilnie, by³ autorem podrêczników do fizyki i geometrii w
jêzyku bia³oruskim, a po utworzeniu tu Szko³y Technicznej zosta³ dziekanem Wydzia³u Elektrycznego. We wrzeniu 1939 aresztowano go i
zes³ano do Kazachstanu, gdzie zmar³ w 1942. ¯ona Julia (z domu Janowska), córka miñskiego lekarza Karola Janowskiego, wyje¿d¿aj¹c
do Polski, zabra³a ze sob¹ portret mê¿a. Jest cennym uzupe³nieniem
zbiorów rodzinnych. wiadek powstawania tego portretu  Julia Bagniewska z Gdyni, pamiêta jak Sierhijewicz portretowa³ jej wujka. Pochodzi³a z Bia³ostocczyzny, z Kalejczyc, ale ucz¹c siê w Wilnie, w gimnazjum, mieszka³a u wujostwa. Jej mama by³a siostr¹ Julii Antoniowej.
Te dwa dzie³a znalaz³y siê przypadkowo, wi¹¿¹c jego twórczoæ z
dzia³alnoci¹ w ruchu bia³oruskim w Wilnie. By³ to klucz do dalszych
poszukiwañ. Odwiedzaj¹c Stanis³awê Aleksandrowiczow¹ w Inowroc³awiu i Miros³awê Bybluk w Toruniu, pyta³am o prace Sierhijewicza.
Aleksandrowiczowa, wdowa po Józefie Najdziuku, posiada³a Pejza¿
jesienny z roku 1951, który artysta sprezentowa³ jej mê¿owi, koledze z
miêdzywojennej dzia³alnoci w ruchu bia³oruskim w Wilnie. Obecnie
znajduje siê w Bia³ymstoku  w zbiorach Lucyny Aleksandrowicz-Pêdichowej, córki Józefa Najdziuka. Miros³awê Bybluk, córkê Mariana
Pieciukiewicza, odwiedza³am przy okazji wydawania jego syberyjskich
wspomnieñ. Okaza³o siê, dobrze zna³a Piotra Sierhijewicza. Portretowa³
j¹, tak¿e jej matkê Aldonê i dziadka Boles³awa £abanowskiego w ich
maj¹tku Niemenczynek pod Wilnem. To by³ rok 1947. Dziadka irytowa³o
pozowanie, zachowanie artysty, który chwilê siê przygl¹da³, potem podbiega³ do sztalugi, mazn¹³ jak¹ plamkê i znowu siê przygl¹da³  Sierhijewiczowi zale¿a³o na uchwyceniu nastroju. Portret przedstawia wiekowego ziemianina z bujn¹ brod¹, o srogim wyrazie twarzy, ze ci¹gniêtymi brwiami. Portret Aldony Pieciukiewicz ponoæ nie jest tak udany, znajduje siê u jej wnuczki w Poznaniu. Portret Miros³awy Pieciukiewiczówny,
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wykonany o³ówkiem na
papierze, gdzie siê zawieruszy³.
Poszukiwanie dzie³
Sierhijewicza sta³o siê
moj¹ pasj¹ w latach 90.
Po rozmowie z bia³orusk¹ malark¹ Krystyn¹
Ba³achowicz w Wilnie,
w 1996 zaczê³am szukaæ
rodziny artysty i jego
¿ony w Trójmiecie. W Wród przyjació³ Bia³orusinów  artysta w rodku
ksi¹¿ce telefonicznej znalaz³am telefon do Jerzego Siergiejewicza, wnuka
Józefa Siergiejewicza, brata Piotra. Z nim odwiedzilimy jego ojca Zdzis³awa, bratanka Piotra. W domu wisia³y portrety olejne Jadwigi (1938) i
Józefa (1936) Siergiejewiczów, babci Marcjanny Jankowskiej (sprzed
1939) oraz pejza¿ z jeziorem Narocz (1968). Od Zdzis³awa Siergiejewicza uzyska³am informacje o dalszych zbiorach  w rodzinach jego sióstr
Reginy i Wandy oraz u rodziny Heleny Worotyñskiej, siostry malarza w
£odzi.
O rodzinie ¿ony artysty Siergiejewiczowie w Gdañsku s³yszeli, ale
kontaktu nie utrzymywano. Zdzis³aw wyra¿a³ ¿al, ¿e nie zawiadomiono
ich o mierci Stanis³awy Serhijewiczowej, przyw³aszczono spuciznê po
stryju. W koñcu Piecia by³ z naszej rodziny, a nie ich  powiada³.
Zbiera³ publikacje o stryju  wywiad w Kraju Rad z 1968, Áåëàðóñê³
êàëÿíäàð z 1980 z jubileuszowym artyku³em Wiktora Szweda o artycie. Józef Siergiejewicz przyjecha³ z ¿on¹ i córkami z Wilna do Polski w
1946. Zdzis³aw akurat by³ wówczas w Ka³udze, dok¹d trafi³ z Miednik za
dzia³alnoæ w AK. Odmówi³ wraz z innymi sk³adania przysiêgi na wiernoæ Stalinowi. Pracowa³ ciê¿ko przy lesopowale. Do rodziny w Gdyni przyby³ w 1947. Specjalnie tym siê nie chwali³, jak mówi³: Nie by³o
czym. W dotarciu do zbiorów rodzinnych odegra³ znacz¹c¹ rolê.
Siostrzenice artysty z £odzi Irena Lazarek i Maria Worotyñska zaanga¿owa³y siê w pomoc w katalogowaniu, dotarciu do zbiorów rodziny
¿ony artysty w Gdañsku, w których znajduj¹ siê 43 prace Sierhijewicza,
pami¹tki, fotografie. Siostra jego ¿ony odziedziczy³a po jej mierci spuciznê w Wilnie  mieszkanie z obrazami. Jak twierdzi³a, nie pozwolono
ich wywieæ z Litwy i s¹ dotychczas przechowywane u znajomych w
Wilnie. Mieszkanie za sprzedano jakiemu Gruzinowi, który zreszt¹ odsprzeda³ je nastêpnemu nabywcy. Marzenia o tym, ¿eby kiedy tu by³o
muzeum Piotra Sierhijewicza zosta³y rozwiane przez rzeczywistoæ.
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O tym, ¿e mieszka³ tam, informowa³a dwujêzyczna (litewsko-bia³oruska) tablica z mosi¹dzu, ods³oniêta 16 maja 1996 staraniem wileñskich Bia³orusinów. Pewnego dnia jednak i ta zniknê³a bez ladu.
W kolekcji rodziny ¿ony artysty w Gdañsku by³ Portret matki, o³ówkiem z 1930, najstarsza z ujawnionych prac ze zbiorów prywatnych w
Polsce. Stan jej zachowania budzi³ wiele w¹tpliwoci i wymaga³ niezw³ocznej konserwacji, zw³aszcza, ¿e przechowywano j¹... w piwnicy. Wypo¿yczony w 2003 na wystawê w Bia³ymstoku, zwróci³ uwagê
recenzentów. Monika ¯mijewska pisa³a w Gazecie w Bia³ymstoku:
Portret matki, szkicowany o³ówkiem, to jeden z najstarszych, jeszcze
przedwojennych obrazów na wystawie. I jeden z najpiêkniejszych. M¹dre oczy, lekki umiech, zmêczona twarz, pobru¿d¿ona zmarszczkami.
Nie ka¿demu artycie, maluj¹cemu emocje, wpisane w twarze bliskich,
udaje siê zachowaæ czystoæ konturu. Miast prostoty epatuj¹ egzaltacj¹.
Sierhijewicz szczêliwie tego unikn¹³ (Matka, Wilno, Marysia).
Zbiory ¿ony Sierhijewicza sk³adaj¹ siê g³ównie z portretów rodzinnych: tecia i teciowej artysty Antoniego i Anny Kadziewiczów, siostry ¿ony Janiny i jej dzieci: Jolanty, Aliny i Andrzeja oraz ¿ony Stachy.
¯ona by³a muz¹ artysty. Portretowa³ j¹ wielokrotnie, podkrelaj¹c jej
urodê i dostojnoæ. Zachowa³y siê jej portrety z lat 1946, 1947, 1948,
1957 i 1964. Poza tym pejza¿e, wród których wyró¿nia siê Pejza¿
zimowy (Zimowaja kazka) z 1942. Przedstawia stawrowsk¹ zagrodê
(Szlachotczyznê) w scenerii zimowego s³oñca oraz zbli¿aj¹ce siê do
niej sanie. Pozosta³e za  g³ównie wileñskie i podwileñskie krajobrazy
 pochodz¹ z lat 50-60. i wyranie tr¹c¹ socrealizmem: Lena droga
z³ot¹ jesieni¹ (1956), Szko³a w Kisielewszczynie (1958), Kalwaria
(1960), Las (1961), Wiosenny pejza¿ (1964), S³oneczniki (1965).
Wdziêczne s¹ prace z kwiatami: Piwonie (1970), Bzy w wazonie (?).
W zbiorach rodziny siostry artysty w £odzi zachowa³y siê obrazy
olejne (Portret siostry Heleny z 1932, Matka malarza z wnuczk¹ z 1933),
rysunki i szkice, przedstawiaj¹ce matkê i dzieci z okresu miêdzywojennego. A z okresu wojny  Bez gospodarzy (Pakinutaje gniazdo, 1942).
Praca ta by³a prezentowana na wystawie w Wilnie w 1943: Z najbolsz
uda³ych krajavidau treba uspomniæ zimowy pejza¿ pustoj viaskovaj sialiby. Skolka tut ramantyènaha, sumnaha adnak-a j spakojnaha nastroju. Hetaja bie³aruskaja zimovaja eraæ i cia prost zvoniæ u vuach
hledaèa. A jakoje bahaæcie vodbleskau lohkaha viat³a eraha nieba na
pavierchu èystaha niehu; jakoj kontrastovaj sumnaj vastratoj vyrezvajucca era-rudyja ciomnyja p³aty i halinki drevau, a taksama j budyniny
na fonie zimovaj eraci nieba j niehu (Piotra Siarhijeviè. Sproba
charakterystyki jahonaj tvorèaci, Bie³aruski Ho³as, 1943).
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Powojenne prace  pejza¿e i portrety, nawi¹zuj¹ do szko³y Józefa
Pankiewicza, inspirowanej impresjonizmem (Fragment murów wokó³
kocio³a w. Piotra i Paw³a...  1949, Wilno w zimowej szacie  1955,
Wilenka  1973). Portrety siostry Heleny i siostrzenic Irenki i Marysi
s¹ przyk³adem solidnej szko³y  od szkiców do obrazów olejnych.
Helena przed wojn¹ mieszka³a w Szlachotczynie obok Stawrowa, z
mê¿em i córkami. 10 lutego 1940 zostali wywiezieni na Sybir i spêdzili
tam wojnê. Powêdrowa³ z nimi Portret matki z wnuczk¹ (1933) i razem
dzieli³ zes³añczy los. Potem przyjecha³ do Polski i towarzyszy dotychczas siostrzenicy artysty, Marii. Wzruszaj¹ Ró¿e w niebieskim wazonie
(1972) z dedykacj¹ artysty: Kochanej Heli  Piotr. W przechowywanych dzie³ach w ³ódzkich domach widaæ zwi¹zek emocjonalny rodziny z
artyst¹. Prace Piotra s¹ ich cz¹stk¹, tak, jak wspomnienia o wujku, przekazywane m³odemu pokoleniu. Wnuczka Józefa Siergiejewicza, Violetta,
uczy³a plastyki w szkole podstawowej i wspomina lekcjê, powiêcon¹
twórczoci Piotra, który specjalnie z tej okazji napisa³ list do m³odzie¿y,
¿eby interesowa³a siê sztuk¹, gdy¿ rozwija ona zmys³ estetyczny. Siostrzenica artysty Maria wspomina³a pobyty w Wilnie u wujka w pracowni i jego przyjazdy do £odzi, spotkania, pe³ne ciep³a i serdecznoci, gdy¿
Piotr bardzo kocha³ siostrê Helenê. Po jego mierci siostrzenica odwiedzi³a jego ¿onê w Wilnie: Ciocia pokazywa³a film i opowiada³a o wujku.
Ale atmosfera by³a inna. Brakowa³o go, chocia¿ by³y jego obrazy, a w
pokoju wisia³ Portret matki z 1930. Mia³ bogat¹ bibliotekê.
Wspomina³a o udziale Piotra w wystawie Zachêty w 1968, o mo¿liwym posiadaniu jego prac przez Rajmunda Kalickiego, redaktora Twórczoci. Kontakt listowny przez redakcjê pozwoli³ na ustalenie kolejnego
w³aciciela obrazów. Stolarz  taki bowiem obraz olejny Kalicki otrzyma³
od artysty, kiedy odwiedzi³ go wraz z ojcem w 1981 podczas pobytu w
Wilnie. Ju¿ nie malowa³ i wkrótce zmar³. W Twórczoci (7-8/1985)
ukaza³ siê artyku³ pomiertny o nim, w którym Kalicki zwróci³ uwagê na
szczególn¹ rolê Sierhijewicza w historii sztuki bia³oruskiej: Powiedzia³bym tak: sztuka ta odwo³uje siê nie tylko do tradycji realistycznej (pojêcie wieloznaczne), ale przede wszystkim do elementów pozamalarskich,
do s³ów i idei, do tego wszystkiego, co mo¿na by nazwaæ bia³orusk¹
wiadomoci¹ historyczn¹: w patetyczny i bolesny sposób  ka¿de z tych
s³ów wymaga³oby tu d³u¿szego uzasadnienia  zamyka ona pewien rozdzia³ sztuki bia³oruskiej, potwierdzaj¹c zarazem jej samoistnoæ.
Maria Worotyñska wiedzia³a tak¿e o losie uznawanych za zaginione
przedwojennych portretów Stefanii i Kazimierza (ojca Stefanii) B³a¿ewiczów, s¹siadów ze Szlachotczyzny. S¹ w³asnoci¹ rodziny Ostapko
z Nowego Dworu Gdañskiego. Aleksander Ostapko, pochodz¹cy spod
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Wo³kowyska, by³ nauczycielem na
Bras³awszczynie i o¿eni³ siê ze
Stefani¹ B³a¿ewiczówn¹. Piotr portretowa³ j¹ w 1938. Widaæ, jak
wiele uczucia w³o¿y³ w przedstawienie tej piêknej, rozpromienionej
dziewczyny w granatowej sukience. Stefania w³asnorêcznie wykona³a szyde³kiem koronkowy ko³nierzyk i chcia³a, ¿eby Piotr go Dom na Antokolu, w którym mieszka³
domalowa³. Po d³ugich namowach uleg³. W 1942 namalowa³ portret jej
mê¿a Aleksandra Ostapko, który uczy³ w szkole bia³oruskiej w Bohiniu. Po wojnie rodzina Ostapków i B³a¿ewiczów uda³a siê do Polski.
Zatrzymali siê na Kaszubach, gdzie Aleksander by³ kierownikiem szko³y. W jego lady poszed³ syn Zbigniew, nauczyciel matematyki.
Intrygowa³ Piotr Sierhijewicz i jego porozrzucane po ró¿nych miejscach prace. Maciej Konopacki poradzi³ mi zwróciæ siê do Stanis³awa
Pop³awskiego, zamieszka³ego w Sopocie. Typowy Wilnian, z otwartoci¹ i ¿yczliwoci¹, doktor, przy nalewce owocowej w³asnej produkcji,
w listopadowy wieczór 2000 roku wspomina³ kontakty z artyst¹:
 Poniewa¿ Piotr by³ przyjacielem mego najstarszego brata, wiêc
czêsto bywa³ w naszym domu w Wilnie i w folwarku Kalin pod Wilnem. By³a tam taka m³ynarka Hela, która wpad³a w oko Piotrowi, pod
koniec lat 20. czy w 30. Mymy u³o¿yli piosenkê na jego spotkanie: A
pod oknem wiadzierce, t³ucze siê jemu serce, dajcie matko mi Helê,
urz¹dzimy wesele, doæ mi ¿yæ w tej rozterce. Z tego romansu nic nie
wysz³o, bo Piotr by³ zbyt niemia³y. Jak siê o¿eni³, nawet nie wiem,
chocia¿ by³em wiadkiem na jego lubie, a on na moim. A by³o to tak.
W czasie okupacji Niemcy wywozili niezamê¿ne Polki na roboty do
Niemiec, wiêc m³ode dziewczyny szuka³y na gwa³t mê¿ów. Pamiêtam, którego dnia wieczorem wpad³a do mnie kole¿anka ze studiów i
mówi: S³uchaj, ratuj, bo moj¹ siostrê wywo¿¹, o¿eñ siê z ni¹, ale to
musisz dzisiaj, dlatego, ¿e jutro jest ostatni termin, po nim Niemcy nie
bêd¹ respektowaæ lubów. By³em w konspiracji i nie chcia³em wi¹zaæ
siê z ¿adn¹ kobiet¹, ale obowi¹zek patriotyczny podpowiada³  jak trzeba, to trzeba. Zapyta³em wiêc, jak i gdzie. Jutro masz byæ w urzêdzie
stanu cywilnego z dokumentami, a resztê my ju¿ przygotujemy  powiedzia³a. Przychodzê do tego urzêdu  a trzeba by³o mieæ dwóch
wiadków. Jednego mia³em, a drugiego  myla³em, poproszê kogo z
urzêdników, wszak tam te¿ byli Polacy. Przychodzê i na schodach spotykam Piotra. Pytam go: Co ty tu robisz? I on mnie pyta o to samo.
37

SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ

Odpowiedzia³em: ¯eniê siê. A ty? Ja te¿ siê ¿eniê. S³uchaj, czy ty
mo¿esz byæ moim wiadkiem?  zapyta³. Mogê, ale za to ty b¹d
moim  odpowiedzia³em. Taki zbieg okolicznoci. U mnie skoñczy³o
siê na lubie. Ale jeli chodzi o Piotra, on o¿eni³ siê faktycznie.
Stanis³aw Pop³awski i jego brat Adolf za dzia³alnoæ w AK trafili po
wojnie do syberyjskich ³agrów. Przyjechali do Polski po 1956. Ksi¹¿kami i pami¹tkami w Wilnie zaopiekowa³ siê Piotr. Potem je przesy³a³ i
osobicie przywozi³ do Gdañska.
 By³ bardzo dobry, szalenie uczuciowy, niemia³y wobec pañ, jak
ch³opak 15-letni. Poza tym kole¿eñski, bardzo uczynny. Kilka rzeczy
rysowa³ dla nas, dla rodziny  wspomina Stanis³aw Pop³awski.  By³
portret ojca, ale gdzie te rzeczy s¹, nie wiem. Jak wróci³em z Rosji, nie
odnalaz³em ich. Mój stryjeczny brat, rzebiarz Stanis³aw Horno-Pop³awski, te¿ zna³ dobrze Piotra. Có¿ mogê powiedzieæ o Piotrze? Narodowoæ bia³oruska, kultura polska, a mieszka³ na Litwie, a wiêc do kogo
mia³ nale¿eæ? Powinni byli uczciæ jego pamiêæ, zw³aszcza jeli chodzi o
Bia³orusinów, dla których by³ jednym z najwybitniejszych malarzy.
W zbiorach Stanis³awa Pop³awskiego, wród portretów braci, znajdowa³ siê Portret Juliusza, wykonany wêglem na papierze w 1937, na
którym w prawym dolnym rogu widnieje sygnatura PS. Juliusz zgin¹³ w
Katyniu. Co do autorstwa portretów Jana (o³ówkiem na papierze) i Ignacego (olejny na p³ótnie), nie ma pewnoci, czy s¹ dzie³ami Sierhijewicza.
Adolf Pop³awski, brat Stanis³awa, we wspomnieniach 12 lat katorgi
wspomina³ artystê, jako porednika w kontakcie z rodzin¹: Powiedzia³em (in¿ynierowi B. z Magadanu), ¿e mam w Wilnie kolegê artystê malarza, Piotra S., który jako Bia³orusin nie wyjecha³ do Polski i przez którego korespondujê z rodzin¹. Da³em mu jego adres, nawi¹za³ kontakt,
wys³a³ pieni¹dze i otrzyma³ kilka paczek ksi¹¿ek, z których dwie przeznaczone by³y dla mnie: Sonety krymskie w dwu jêzykach  po polsku i po
rosyjsku, liczne wydanie ozdobione drzeworytami, i Pan Tadeusz.
Zupe³nie nieoczekiwanie odkry³am portret Jerzego Turonka z 1937.
Zadzwoni³am do uznanego historyka bia³oruskiego w Polsce, z konkretnym pytaniem, czy nie wie, gdzie mog¹ znajdowaæ siê prace Sierhijewicza. W odpowiedzi us³ysza³am: U mnie jest portret z czasów,
gdy mia³em 8 lat. Artysta malowa³ koció³ w Duksztach, wpad³o mu
do oka wapno. Aby je ratowaæ, uda³ siê do miejscowego lekarza Bronis³awa Turonka. W zamian narysowa³ portrety jego synów. Do dzi
portret ma³ego Jurka wisi w gabinecie historyka.
Turonek, specjalista od historii Bia³orusi pod okupacj¹ niemieck¹,
publikuj¹c biografiê Wac³awa Iwanowskiego, jednego z prekursorów
bia³oruskiego odrodzenia narodowego w XX w., profesora Politechniki
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Warszawskiej, wreszcie burmistrza Miñska w czasie II wojny wiatowej, wykorzysta³ na ok³adce ksi¹¿ki reprodukcjê portretu Iwanowskiego. Przypuszcza³, ¿e jego autorem jest Sierhijewicz. Jad¹c swego czasu
s³u¿bowo do Wilna, zabra³ reprodukcjê i uda³ siê do artysty. Gdy siê
przedstawi³, spotka³ siê z otwartoci¹ gospodarza, dopóki... nie pokaza³
mu zdjêcia portretu Iwanowskiego i nie zapyta³ go o autorstwo. Artysta
wypar³ siê... swego dzie³a. By³y to lata 70. i Iwanowskiego uwa¿ano za
kolaboranta z Niemcami. Co siê sta³o z jego portretem, rodzina nie wie.
W odpowiedzi na pytanie, skierowane do bratanka Wac³awa, profesora
Politechniki Gdañskiej, Kazimierza Iwanowskiego, us³ysza³am: Nic mi
niewiadomo, co siê sta³o z portretem stryja, ale wiem, kto ma pracê tego
samego artysty ...i poda³ kontakt do Stefana Jarmo³owskiego w Gdañsku. Ten zjawi³ siê niemal natychmiast z portretem siostry Haliny z 1938.
Ich ojciec przed wojn¹ by³ aptekarzem w Duksztach.
 Piotr malowa³ tam koció³ i zatrzymywa³ siê u nas, czekaj¹c na
poci¹g do Wilna. Popijali sobie z ojcem wódeczkê i narysowa³ moj¹ siostrê. W miasteczku tym bylimy elit¹, tak, jak rodzina lekarza Bronis³awa
Turonka  opowiada³. I w ten sposób duksztañski kr¹g dzieci przyjació³
zosta³ uwieczniony i wystawiony na wystawie. Artysta zacz¹³ portretowaæ tak¿e Stefana, ale nie dokoñczy³, bowiem pieszy³ na poci¹g.
Przypadkiem odkry³am portret Teodora Kunickiego. Pod koniec lat
90., podczas pobytu w Wilnie, Miros³awa Rusak prosi³a o przekazanie
wspomnieñ o ojcu Stanis³awie Stankiewiczu (bia³oruskim ksiêgarzu i
poecie) jej znajomemu z lat dzieciñstwa, Tadzikowi Kunickiemu, zamieszka³emu w Gdañsku. Zadzwoni³am. Przyjecha³ i zacz¹³ wypytywaæ o
kontakty z Wilnem, kogo i sk¹d znam. Wszyscy, o których pyta³, byli
Bia³orusinami. Zapyta³ i o Piotra Sierhijewicza. Zna³ go Pan?  zapyta³am. Tak, odwiedza³ nas w Gdañsku. Mam portret olejny mego ojca
Teodora z 1944. Namalowa³ jeszcze przed naszym wyjazdem z Wilna.
Mamê Eugeniê tak¿e portretowa³, ale portret zagin¹³, gdy dalimy do
oprawy znajomemu Skorukowi. To by³ piêkny portret! Mo¿e Pani gdzie
go spotka³a? Sierhijewicz uwieczni³ na p³ótnie aktywnego bia³oruskiego
dzia³acza narodowego z okresu miêdzywojennego. Z innymi studentami
Bia³orusinami (m. in. z Bronis³awem Turonkiem) na USB zak³ada³ w 1919
Bia³oruski Zwi¹zek Akademicki. To byæ mo¿e im Piotr zawdziêcza³ bia³orusk¹ wiadomoæ narodow¹  nazwisk ich nie wspomina w autobiografii z lat 60., bowiem rodziny mieszka³y wówczas w Polsce i pewnie
nie chcia³ im przypadkiem zaszkodziæ. Poza tym Teodor Kunicki by³
jednym z za³o¿ycieli partii Bia³oruski Zwi¹zek W³ociañski (Bie³aruski
Sialanski Sajuz), która powsta³a w 1925 jako przeciwwaga dla komunizuj¹cej Hromady. W 1933 ukoñczy³ Wydzia³ Medyczny USB i jako
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lekarz pracowa³ do wojny na Bia³ostocczynie  w Hajnówce, potem w
Jasionówce. W czasie wojny prowadzi³ praktykê prywatn¹ w Wilnie przy
ul. Wileñskiej. Wyjecha³ do Gdañska, gdzie pracowa³ jako lekarz i zupe³nie odci¹³ siê od przesz³oci bia³oruskiej w ¿yciorysie. Za ujawnienie swej
narodowoci móg³ byæ deportowany do ZSRR.
Ostatnio Alicja Fija³kowska, córka Kunickiego, w zbiorach rodzinnych znalaz³a swój dzieciêcy portret, rysowany o³ówkiem przez Sierhijewicza. Wystawy w 2003 przyczyni³y siê do ujawnienia tak¿e kilku
prac. W Gdañsku, w zbiorach Piotra Sadowskiego, znajduje siê olejne
studium portretowe z 1932, przedstawiaj¹ce m³od¹ kobietê. Artysta
tym obrazem zap³aci³ d³ug dla dziadka w³aciciela, który w Wilnie by³
pracownikiem poczty. W Poznaniu u prof. Stefana ¯yndy, syna przedwojennego ksiêgarza wileñskiego, s¹ portrety dzieciêce.
Tyle s³awy, ile wystaw
W ¿yciu artysty indywidualne wystawy s¹ nie tylko mo¿liwoci¹ prezentacji twórczoci, ale tak¿e pewn¹ nobilitacj¹, zwi¹zan¹ z uznaniem w
rodowisku twórców. Piotra Sierhijewicza za ¿ycia doceniono kilkakrotnie: w 1935, 1943, 1961, 1970 i 1980  w Wilnie, w 1963, 1978 i 1981
 w Miñsku. W ró¿nych warunkach spo³eczno-politycznych  w przedwojennym polskim Wilnie, jako dojrza³y artysta, pokaza³ swój dorobek
twórczy, który zosta³ zauwa¿ony wród znawców sztuki. O wystawie
w czasie okupacji niemieckiej w siedzibie Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie pisa³y niemieckie, bia³oruskie i litewskie gazety.
Na jubileusz 60-lecia artysty przygotowano wystawê w gmachu
dawnego Ratusza, ¿eby uhonorowaæ jego zas³ugi dla powojennej Litewskiej SRR. Wystawiono 211 prac, z których najstarsza by³a z 1922
roku. Sierhijewicz sta³ siê nestorem powojennej sztuki litewskiej. W
1963 w Muzeum Sztuki w Miñsku, od 23 do 28 maja mo¿na by³o
obejrzeæ ok. 150 prac. By³a to jednoczenie pierwsza wystawa artysty
w stolicy Bia³orusi. Kolejne jubileusze sprzyja³y wystawom  w 1970
na 70-lecie i w 1980  na 80-lecie artysty. W Miñsku jego twórczoæ
pokazano jeszcze w lipcu 1978 w Pa³acu Sztuki i w sierpniu 1981.
Sêdziwy artysta cieszy³ siê jak dziecko  by³o to uznanie jego zas³ug dla
dwóch narodów  litewskiego i bia³oruskiego.
Miar¹ pamiêci s¹ wystawy pomiertne. Na stulecie artysty w Wilnie
w prywatnej galerii Amatininkø (Rzemielnicza) Muzeum Sztuki Litwy urz¹dzi³o wystawê jego prac. Tak¿e Towarzystwo Kultury Bia³oruskiej w Wilnie w siedzibie przy ul. Þigimantø (Zygmuntowskiej) pokazano 54 portrety ze zbiorów Towarzystwa. W rodzinnych stronach arty40
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sty z tej okazji w bibliotece w Kozianach urz¹dzono wieczornicê, a w
Muzeum Historyczno-Krajoznawczym w Bras³awiu otwarto jubileuszow¹
wystawê pt. Tvorca hodny udziaènaci. Pokazano prace i pami¹tki, które
muzeum otrzyma³o w darze od wdowy po artycie oraz od mieszkañców wsi Stawrowo. Szczêliwie niektóre z nich znajduj¹ siê w sta³ej
ekspozycji, bowiem dziêki ofiarnoci Kastusia Szyd³ouskiego spod strzech
ch³opskich trafi³y do muzeum. Tak, jak portret Mariana Pieciukiewicza z
1934, który zachowa³ siê w Chmyziutce, u kuzyna portretowanego.
W ekspozycji Muzeum Janki Kupa³y w Miñsku znajduj¹ siê monumentalne obrazy Sierhijewicza, m.in. Zvanar. W ubieg³ym roku w jednej z galerii wileñskich przy okazji prezentacji sztuki bia³oruskiej pokazano kilka prac artysty, opartych na motywach twórczoci Janki Kupa³y. Na pocz¹tku 2009 pokazano prace Sierhijewicza w Muzeum Krajoznawczym w Smorgoniach.
Sierhijewicz w Polsce nieznany
Sporz¹dzenie wykazu jego prac, znajduj¹cych siê w Polsce w zbiorach prywatnych, zainspirowa³o do zorganizowania wystawy. Okazja
 100-lecie urodzin artysty. Tylko kto z muzealników w Polsce cokolwiek wie o artycie zza miedzy? Jak przekonaæ do takiej idei dyrektorów, którzy nigdy o nim nie s³yszeli? Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdañsku wprawdzie zetkn¹³ siê z jego nazwiskiem, ale nie widzia³
szans na realizacjê wystawy w ci¹gu najbli¿szych trzech lat. Takie s¹
terminy, chyba ¿e do wystawienia s¹ prace Güntera Grassa! Ogl¹daj¹c
reprodukcje, komentowano: wietny artysta! Dlaczego nic o nim nie
wiemy? Szczêliwie do wystaw w 2003 uda³o siê przekonaæ kierow-

Artysta przy pracy  w plenerze oraz pracowni na Antokolu
41

SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ

nika Muzeum Rzeby Alfonsa Karnego w Bia³ymstoku Ryszarda Saciuka oraz dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdañska Adama Koperkiewicza. Gdyby nie ich bezinteresowna ¿yczliwoæ i pomoc, wystawy nie maj¹ce bud¿etu, pewnie nigdy nie dosz³yby do skutku. Rozmiary galerii bia³ostockiej i gdañskiej pozwoli³y jedynie na zaprezentowanie skromnej kolekcji (ponad 40) obrazów. Wernisa¿e uwietnili w³aciciele obrazów, w tym rodzina artysty. Ich wspomnienia przybli¿y³y postaæ twórcy  niewolnika wiecznego piêkna.
Im wiêcej czasu up³ywa, tym bardziej przekonujê siê, ¿e warto by³o
powiêciæ swój czas, energiê (i nie tylko) na zaanga¿owanie siê w poszukiwania obrazów i organizacjê wystawy. Chocia¿by po to, by pokazaæ
prace nieznanego w Polsce artysty, by w ten sposób zachowaæ dla potomnych pamiêæ o jego dzie³ach, rozsianych po ró¿nych domach.
Na Litwie i Bia³orusi
Poszukiwania prac na Litwie i Bia³orusi ujawni³y ich bogactwo. I w
muzeach, i w zbiorach prywatnych, i w kocio³ach. I znowu szlak
zaprowadzi³ do rodzin dzia³aczy bia³oruskich na Litwie  do Ostrowskich, Klimowiczów, Aniszczyków. Swoistym rodzajem twórczoci,
która pozwala³a mu na godziw¹ egzystencjê w okresie miêdzywojennym, by³o malowanie w kocio³ach. Do lat 90. by³ to temat tabu. Wyci¹ganie takich faktów w biografii twórcy za czasów ateistycznego
ZSRR mog³o zdyskredytowaæ go jako artystê. Nie we wszystkich kocio³ach przetrwa³y jego dzie³a. Odrodzenie Kocio³a katolickiego na
pocz¹tku lat 90., zw³aszcza na Bia³orusi, przyczyni³o siê równie¿ paradoksalnie do zniszczenia dzie³ twórcy, czego przyk³adem mo¿e byæ
koció³ w Smorgoniach, w którym zamalowano freski Sierhijewicza,
wykonane w 1926. Równie¿ wnêtrze kocio³a w So³ach, wybudowanego pod koniec lat 20. w latach 30. ozdabia³, maluj¹c sceny biblijne.
Po latach zapomniano, kto by³ ich autorem i uznano je za bohomazy
prawos³awnego (!) malarza. Szczêliwie uda³o siê powstrzymaæ ich
prymitywn¹ konserwacjê, zatracaj¹c¹ charakter stylu artysty.
Przed remontem kocio³a w Wo³kowysku na pocz¹tku ob. wieku
wisia³y ogromne obrazy Sierhijewicza. Potem niby trafi³y do konserwacji. Czy stamt¹d wróci³y? Stan zachowania wielu kocielnych prac
po latach rzeczywicie budzi³ zastrze¿enia konserwatorskie, a z drugiej
strony zatarta zosta³a pamiêæ o autorze tych prac. W kociele w Szereszewie, ozdobionym przez Sierhijewicza w latach 30. skromnymi anio³kami, zaproszono do ich konserwacji litewskich specjalistów, gdy¿ kto
pamiêta³, ¿e malowa³ je malarz (bezimienny) z Wilna. W kociele w
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¯odziszkach zachowa³y siê jego prace z 1937 roku. W Porazawie,
wed³ug grodzieñskiego aktora Wiktora Sza³kiewicza, znajduje siê obraz
Matki Boskiej autorstwa Sierhijewicza.
Mia³am okazjê ogl¹daæ obrazy Sierhijewicza w. Józef z dzieci¹tkiem i
Serce Jezusa w kociele w Kolonii Wileñskiej (równie¿ wybudowanym
przed II wojn¹ wiatow¹). Co zachowa³o siê w kocio³ach Wilna  w.
Teresy i w. Rafa³a? Mo¿e tak¿e w innych? Wymaga to dok³adnych badañ,
które mog¹ jedynie wzbogaciæ wiedzê o spucinie sakralnej Sierhijewicza
i jej losie. Wyprawa przed kilku laty do ks. Józefa Obrêbskiego do Mejszago³y, ujawni³a ok. dziesi¹tka prac w jego zbiorach  portrety (m. in. ksiê¿y
 L. Chaleckiego i J. Obrêbskiego), olejne pejza¿e i kwiaty. Czy obrazy i
o³tarze w kociele w Mejszagole s¹ dzie³em Sierhijewicza? Mo¿e i tak,
tylko nigdzie, podobnie jak i w innych kocio³ach, nie ma o tym informacji.
Ich twórca pozostaje dla ogó³u anonimowy, choæ spo³ecznoci siê z nimi
z¿y³y. A wystarczy je nieraz odwróciæ, ¿eby zobaczyæ sygnatury.
W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Mi³osierdzia w Kamionce na
Grodzieñszczynie s¹ obrazy Sierhijewicza: Jezusa Mi³osiernego i Matki Boskiej Mi³osierdzia. Zamówi³ je ks. Józef Grasewicz z Wilna. W
odró¿nieniu od powszechnie znanego obrazu Jezusa Mi³osiernego autorstwa Kazimierowskiego, Sierhijewicz wedle zaleceñ ks. Grasewicza
mia³ siê wzorowaæ siê na obliczu Jezusa z Ca³unu Turyñskiego. Opiekê
nad nimi sprawuj¹ Siostry Mi³osierdzia, na czele z s. Faustyn¹.
Czy w kociele w Korcu na Ukrainie pozosta³y malowid³a Piotra
Sierhijewicza? I czy dosz³y do skutku jego projekty (zachowane na
Bia³orusi) zdobienia kocio³a w M¹koszycach?
Helena G³ogowska
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Æviaèkouski, U kuni bie³aruskaha mastactva (hutarka z mastakom P. Siarhijevièam), Krynica, 50/1940, s. 2-3; A.Duboviè, Mastackaja tvorèaæ Piotry Sierhijevièa, Bie³aruski Ho³as, nr 18(62)/1943, s. 3; A. Aniszczyk, Wileñski artystamalarz Piotr Siergijewicz, Znad Wilii nr 12(91), 6-19 czerwca 1993, s. 6; H.
G³ogowska, Obrazy Piotra Sierhijewicza w zbiorach prywatnych w Polsce, Znad
Wilii, 1/4(9/12) 2002, s. 163-169; H. G³ogowska, Spucizna po wileñskim malarzu
Piotrze Sierhijewiczu w zbiorach prywatnych w Polsce, Bia³ostocczyzna, 3-4/
2001; A.Gozdawa-Piasecki, Radziecki malarz w Zachêcie (wywiad z P. Siergijewiczem), Kraj Rad, 26 maja 1968; (hg), W Gdañsku, Czasopis, 4/2003, s. 17; J.,
Wystawa obrazów Piotra Siergijewicza, S³owo, nr 1, z dn.1 stycznia 1936, s. 10;
(JER), Dzie³a w Polsce zebrane, Kurier Poranny, 26 lutego 2003; R. Kalicki, Piotr
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SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ
Siergijewicz, Twórczoæ, 7-8/1985, s. 243-245; K. Korczak, Przenikanie kultur,
G³os Wybrze¿a, nr 61, 27 marca 2003, s. 6; H. Koz³owska-G³ogowska, Bia³oruski Matejko, Czasopis, nr 5, s. 32-35, nr 6, s. 36-39; nr 7-8, s. 49-52; (l), Z wystawy
obrazów P. Sergijewicza, Goniec Codzienny, 4 maja 1943, s. 3; F. L., Z pracowni
malarskiej Piotra Sergijewicza, Przegl¹d Artystyczny, 3/1936, s. 12; F. Lubierzyñski,
Dziennik Wileñski, 252/1926; F. Lubierzyñski, Wystawa zbiorowa Zespo³u Artystów Wileñskich, Przegl¹d Artystyczny, 3-4/1936, s. 13; Cz. Malewski, Pó³ wieku
pracy twórczej, Czerwony Sztandar, 30 wrzenia 1980; Z. Marciñczyk, Musicie
zobaczyæ sami, Dziennik Ba³tycki, 27 marca 2003, s. 9; Z. Marciñczyk, Wycofane za
nazwisko, Dziennik Ba³tycki, nr 72, 26 marca 2003, s. 12; J. Maliñski, Przedwionie w Salonie jesiennym (Z wystawy artystów wileñskich), Prawda Wileñska,
37/1939; N. Michniewicz, Obcujemy ze sztuk¹, Czerwony Sztandar, 13 padziernika
1980; A. Motuza, Darbai ir mintys, Tiesa, 6 wrzenia 1970; MO¯, Matka, Wilno,
Marysia, Gazeta w Bia³ymstoku (Co jest grane), 28 lutego 2003; A. Pop³awski,
12 lat katorgi, Gdañsk 1992, s. 89, 91, 110, 203, 253, 347; E. Pranulis, Ávairiaspalvë paletë, Literatura ir Menas, 11 lipca 1970; F. Ruszczyc, Dziennik, cz. II, W
Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 197, 226, 353; P. Siarhijeviè, Vystauka litouskaha
mastactva u Vilni, Krynica, nr 47, 14 czerwca 1940, s. 2-3; nr 48, 18 czerwca
1940, s. 2; P. Siergijewicz, Praca daje mi natchnienie..., Czerwony Sztandar, 22
padziernika 1978; J. utowiè, Wystauka mastackaj tworèaci Piotry Sierhijewièa,
Bie³aruskaja Krynica, nr 2, 16 stycznia 1936, s. 2; M. Tank, Kartki kalendarza,
Warszawa 1977, s. 98, 163-164, 288-289, 379; V. Uloza, Kompozicijos ir portreto
meistras, Vakarinës Naujenos, 9 lipca 1960; Wystawa jubileuszowa Piotra Siergijewicza, Czerwony Sztandar, 2 kwietnia 1961; Wystawa obrazów Piotra Siergijewicza,
Kurier Wileñski, 31 grudnia 1935; X., Piotra Siarhijeviè, Bie³aruski Ho³as, nr
16, 22 kwietnia 1943, s. 5; Cz. Znamierowski, W pracowniach naszych plastyków,
Czerwony Sztandar, 16 marca 1960; I. ¯ak, Zapachnia³o wiosn¹, Czasopis, 4/
2003, s. 41-43; ¯ywot jak s³oñce. Wspomnienia ksiêdza pra³ata Józefa Obrêbskiego, pod red. J. Sienkiewicza, Wilno 1996, s. 56-57; Ë. Àðñåíêà, Ðóïë³âû òâîðöà,
Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà, nr 15, 16 kwietnia 1978; Ý. Âîëîäêÿâè÷þòå,
Ïëîäîòâîðíûé òâîð÷åñêèé ïóòü, Âå÷åðíèå íîâîñòè, 22 sierpnia 1980;
Âûñòà¢êà ðûñóíêà¢ ³ ìàëÿðñòâà ìàñòàêà-áåëàðóñà, Áåëàðóñêàÿ êðûí³öà, nr
48, 25 grudnia 1935, s. 3; Ì. Ãàðàâû, Âàá³öü ñàìàáûòíàñöü, Ãîëàñ Ðàäç³ìû, nr
6, 19 lutego 2009, s. 4; À. Ãëàãî¢ñêàÿ, Ñïàä÷ûíà â³ëåíñêàãà ìàñòàêà Ï¸òðû
Ñåðã³åâ³÷à ¢ ïðûâàòíûõ çáîðàõ ó Ïîëüø÷û, Ïàâåò, nr 2(6), s. 4-5; À. Ãëàãî¢ñêàÿ,
Ñïàä÷ûíà Ï¸òðû Ñåðã³åâ³÷à ¢ Ïîëüø÷û, [w:] Áðàñëà¢ñê³ÿ ÷ûòàíí³, Áðàñëà¢
2003, s. 24-26; Ë. Ãëàãî¢ñêàÿ, Êàë³ ñàïðà¢äû íàðàäç³¢ñÿ Ï¸òð Ñåðã³åâ³÷?, Í³âà,
nr 34, 20 sierpnia 2000, s. 10; Ë. Ãëàãî¢ñêàÿ, Ï¸òð Ñåðã³åâ³÷, Czasopis, 7-8/
2000, s. 37-38; Ë. Ãëàãî¢ñêàÿ, ×óþñÿ ¢ ñ³ëå òâîð÷àãà ïàä¸ìó (à¢òàá³ÿãðàô³ÿ
Ï. Ñåðã³åâ³÷à), Í³âà, nr 28, 9 lipca 2000, s. 4; nr 29, 16 lipca 2000, s. 4; nr 30, 23
lipca 2000, s. 10; nr 31, 30 lipca 2000, s. 10; nr 32, 7 sierpnia 2000 r., s. 10; nr 33, 14
sierpnia 2000, s. 10; Ó. Ãëûá³ííû, Ìàñòàê íàðîäíàãà æûöüöÿ, Êîíàäí³, 7/
1963, s. 96-108; À. Çàðý÷íû, Ìàñòàê ïýéçàæà¢. Óâàã³ äà ìàëÿðñêàé òâîð÷àñüö³
Ï¸òðû Ì³ðàíîâ³÷à, Ðàí³öà, nr 16/17, 18-25 kwietnia 1943; Õâ. ²ëüÿøýâ³÷,
Ìàñòàöêàÿ âûñòà¢êà Ï¸òðû Ñåðã³åâ³÷à, Ðîäíû êðàé, 11 stycznia 1936; Ã.
Êàíäðàöþê, 25 ñàêàâ³êà ¢ Ãäàíüñêó, Í³âà, nr 15, 13 kwietnia 2003, s. 8; Ã.
Êàíäðàöþê, Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷ ó Áåëàñòîêó, Í³âà, nr 11, 16 marca 2003, s. 1, 3; Ì.
Êàðàòêåâ³÷, Âûäàòíû ìàñòàê ïðà¢äç³âàãà æûöüöÿ, Íîâû øëÿõ, 12/1943, s.
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Helena G³ogowska
12-13; ß. Êàçþëÿ, Ó ãîíàð Ï¸òðû Ñåðã³åâ³÷à, Ë³òàðàòóðà ³ Ìàñòàöòâà, 6
padziernika 2000, s. 15; ß. Êðàñî¢ñê³, Ìàñòàê-ãðàìàäçÿí³í, Ë³òàðàòóðà ³
ìàñòàöòâà, 11 maja 1962; Ó. Êðóêî¢ñê³, Íåâÿäîìû Ñåðã³åâ³÷, Íàøà âåðà, 1/
1996, s. 32-37; À. Ë³ñ, Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷, Ì³íñê 1970; À. Ë³ñ, Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷ 
ìàñòàê áåëàðóñêàãà øëÿõó, Áåëàðóñêàÿ Äóìêà, 59/2007, s. 15-24; Ë. Ëóöêåâ³÷,
Ã. Âîéö³ê, Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷, Â³ëüíÿ 2000, s. 17; Ìàñòàê áåëàðóñêàãà æûöüöÿ
Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷, Áåëàðóñêàÿ ãàçýòà, 2 czerwca 1943, s. 3; Ä. Ìàñëà¢,
Ê.Êàë³íî¢ñê³ ¢ âûÿ¢ëåí÷ûì ìàñòàöòâå, Í³âà,12/1969; Ë. Ì³ðà÷ûöê³,
Çäàáûòê³ äçÿðæà¢íàãà øëÿõó. Áåëàðóñê³ ïàòðûÿòû÷íû ðóõ ó Ë³òâå ÕÕ
ñòàãîääçÿ, Ãîëàñ Ðàäç³ìû, nr 35 (2697), 30 sierpnia 2000, s. 4; Ë. Ì³ðà÷ûöê³,
Âûéøà¢ ç íàðîäà ³ ¢ñëàâ³¢ íàðîä, Ãîëàñ Ðàäç³ìû, nr 32 (1914), 8 sierpnia 1985;
Ñ. Ìèñêî, Â ãîñòÿõ ó õóäîæíèêà, Êîëõîçíàÿ Ïðàâäà, 27 maja 1962; À. Å.
Ìèñþê, Áåëîðóññêàÿ ñîâåòñêàÿ æèâîïèñü 1917-1967, Ìèíñê 1986, s. 23-24; Ì.
Ðàìàíþê, Ïðàç óñ¸ æûöö¸, Ë³òàðàòóðà ³ Màñòàöòâà, 11 lipca 1980; ß. Ñàõóòà,
Àä ðîäíûõ í³¢..., Çâÿçäà, 5 sierpnia 1975; Ã. Ñîêîëîâ, Âòîðàÿ âñòðå÷à, Âå÷åðíèé
Ìèíñê, 15 sierpnia 1978, s. 3; Ì. Òàíê, Çáîð òâîðà¢, ò. 6, Ì³íñê 1981, s. 85,
143-144, 266-267; (òóð.), Þá³ëåéíàÿ âûñòà¢êà Ïÿòðà Ñåðã³åâ³÷à, Í³âà, 42/
1980; Â. Óëîçà, Ìàñòåð êîìïîçèöè è ïîðòðåòà, Âå÷åðíèå Íîâîñòè, 9 lipca
1960; C. Õàðý¢ñê³, Ë¸ñ êëÿñûêà, Íàøà Í³âà, nr 34, 21 sierpnia 2000, s. 1, 4, 67; Ñ. Õàðý¢ñê³, Ï¸òðà Ñåðã³åâ³÷. Øëÿõàì æûöüöÿ, Íàøà Í³âà, nr 33/1997; Ñ.
Øàëàâ³þòå, Æèçíü â èñêóññòâå, Âå÷åðíèå Íîâîñòè, 10 lipca 1970; Â. Øâåä, Ç
â³ç³òàì ó Ïÿòðà Ñåðã³åâ³÷à, Áåëàðóñê³ êàëÿíäàð 1980, Áåëàñòîê 1980, s. 185190; Øëÿõ Ìîëàäç³, 1/1936, s. 11; Â. Øìàòà¢, Ïðàç óñå ðûôû ³ âàëóíû
(à¢òàá³ÿãðàô³ÿ Ï. Ñåðã³åâ³÷à), Ìàñòàöòâà, 1/1993, s. 60-67; ß. Øóòîâ³÷,
Øëÿõàì äà âûøûíü ìàñòàöòâà, Ïàâåò (âûäàííå êðàÿçíà¢öà¢
Áðàñëà¢ø÷ûíû), 2(6)/2002, s. 6; Ê. Ñ. Øûäëî¢ñê³, Áðàñëà¢ñê³ ã³ñòîðûêàêðàÿçíà¢÷û ìóçåé. Äàâåäí³ê, Ì³íñê 1992, s. 121-124; Ñ. ßíîâ³÷, Ó Ïÿòðà
Ñåðã³åâ³÷à, Í³âà, nr 41, 13 padziernika 1957, s. 3.
Katalogi
Òåìàòè÷åñêàÿ êàðòèíà, êàòàëîã, Ñîþç Õóäîæíèêîâ ÑÑÑÐ, Òàëëèí 1959;
Petras Sergijevièius, katalogas, Dailës Darbø Paroda, Vilnius 1961;
Wystawa Grupy Twórczej Zachêta, kwiecieñ-maj 1968, ZPAP CBWA, Warszawa 1968;
Piotr Sierhijewicz 1900-1984. Ze zbiorów prywatnych w Polsce, pod red. H.
G³ogowskiej Gdañsk-Sopot-Gdynia 2002.
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  25
Peczsz Antoni, ¿y³ w XX w.; medalier, grawer. W 1933 mieszka³ w
Wilnie przy ul. Moniuszki 6. W 1933 na dorocznej wystawie Wileñskiego
Towarzystwa Niezale¿nych przedstawi³ prace: Portret Adama Mickiewicza; Portret Kemala Paszy; Portret króla rumuñskiego Karola II i projekt
medalu olimpijskiego; wykonywa³ miedzioryty, staloryty, portrety, medale.

J. Strza³kowski, S³ownik medalierów. Warszawa 1982; S³ownik artystów polskich, t. VII. Warszawa 2003, s. 1.

Pelikan Franciszek, brat Wac³awa, profesora Uniwersytetu Wileñskiego, ur. 1778, zm. 1818 w Wilnie. W 1796-1806 studiowa³ malarstwo
w Uniwersytecie Wileñskim u Franciszka Smuglewicza i Jana Rustema,
prawdopodobnie te¿ u Józefa Peszki; w 1812 uzyska³ stopieñ magistra
sztuk piêknych; w 1815 mieszka³ w wiêcianach, a póniej w Wilnie.
Udziela³ prywatnie lekcji rysunku w maj¹tku Kublickich. Malowa³ g³ównie miniatury oraz portrety; rysowa³ piórkiem, kredk¹, pêdzelkiem. Znane s¹ jego dzie³a: Pok³on pasterzy, rysunek sepi¹; Portret porucznika,
miniatura. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim na Zarzeczu.

A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s. 56; A. Bernatowicz, S³ownik artystów polskich, t. VII.
Warszawa 2003, s. 5.

Perelman Szloma, s. Hersza, ¿y³ w XIX w. Do 1882 uczy³ siê fotografii w Berlinie. W 1882-1887 w³aciciel Berliñskiego Zak³adu Fotograficznego w Wilnie, w domu Soko³owskiego przy ul. Niemieckiej.
Zak³adem kierowa³ F. Martini, który w 1887 kupi³ od Sz. Perelmana.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 29.

Perkowski Józef, pseud. Jan Ochota, syn Seweryna Fabiana i Wandy
z Gorskich, ur. 23 listopada 1896 w Warszawie lub w D¿uginianach na
¯mudzi, zm. 4 lipca (lub 24-go) 1940 w D¿uginianach w rej. telszewskim; malarz, grafik, historyk sztuki. W 1916 przerwa³ po 6. klasie
naukê w warszawskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, w 1921
pracowa³ przy inwentaryzacji zabytków polskich, rewindykowanych
w Rosji. W 1922-1928 studiowa³ malarstwo i grafikê w ASP w Warszawie pod kier. W³adys³awa Skoczylasa i Mi³osza Kotarbiñskiego (jako
wolny s³uchacz). W 1928 osiad³ w rodzinnym maj¹tku D¿uginiany i
powiêci³ siê g³ównie badaniom etnograficznym i krajoznawczym; zachêcony przez Micha³a Brensztejna rysowa³ krzy¿e i kapliczki ¿mudzkie. Publikowa³ artyku³y o litewskiej sztuce ludowej w dzienniku Dzieñ
Kowieñski w Kownie. Kontynuowa³ te¿ pracê artystyczn¹, utrzymuj¹c kontakt ze rodowiskiem grafików, zw³aszcza ze Stowarzyszeniem
Polskich Artystów Grafików, którego by³ cz³onkiem w 1929-1935.
Jeszcze podczas studiów bra³ udzia³ w dorocznej wystwie prac uczniów
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SSP w Warszawie w 1924 oraz ze Skoczylasem i grup¹ kolegów z jego
pracowni w wystawie w Mediolanie. Póniej wystawia³ w Warszawie
w 1928, 1930, 1932 i 1933, we Lwowie  w 1928. Uczestniczy³ w
latach 30. w wystawach plastyków polskich w Kownie. Obok dominuj¹cego w jego twórczoci drzeworytu uprawia³ tak¿e techniki graficzne, w tym metalowe; podejmowa³ tematykê pejza¿ow¹: M³yn na
¯mudzi, miedzioryt, 1929; Pejza¿ ze ¯mudzi, sucha ig³a; Wiosna, Lato,
Jesieñ, Zima, ok. 1926; religijn¹: Podniesienie, miedzioryt, 1929; Gwiazda Betlejemska, drzeworyt; Madonna, drzeworyt; zaczerpniêt¹ z litewskich legend: Legenda, drzeworyt; Kompozycja z Matk¹ Bosk¹
Ostrobramsk¹, akwaforta; i alegoryczn¹: ¯ycie, drzeworyt; Ostatnia
wêdrówka, miedzioryt. Podejmowa³ dzia³alnoæ ilustratorsk¹: wykona³
dla polskiego tygodnika Chata Rodzinna drzeworytnicze winiety oraz
ilustracje do ukoñczonej w 1939 i nie wydanej monografii w³asnego
autorstwa O sztuce ludowej litewskiej (rêkopis w Muzeum w Telszach).
Utrzymywa³ kontakty z Wilnem. Zmar³ mierci¹ samobójcz¹.
Z. Komorowski, Pod gwiazd¹ polarn¹. Kierunki, 24/1959, s. 3; M. Pelczar,
Polski s³ownik biograficzny, t. 25, Kraków 1980; V. Miluis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius, 1987, s. 353; M. Jackiewicz, Polskie ¿ycie kulturalne w
Republice Litewskiej 1919-1940. Olsztyn 1997; M. Jackiewicz, Polacy na Litwie
1918-2000. S³ownik biograficzny. Warszawa 2003, s. 226; H. Kubaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 20-21.

Perli Aleksander, ¿y³ w XIX w.; rytownik. W 1849 mieszka³ w
Wilnie przy ulicy Dominikañskiej w domu Umiastowskiego.
J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów polskich, t. VII. Warszawa 2003, s. 24.

Perli Antoni, ¿y³ w XVIII/XIX w.; rytownik. Rytowa³ ilustracje do
podrêcznika Feliksa Drzewiñskiego Fizyka dla gimnazjów , Wilno
1825; Norberta Alfonsa Kumelskiego Zasady geognozyi Wilno 1827;
Grzegorza Engelmanna, Opisanie korzystnego pêdzenia wódki, Wilno
1828. Wykona³ dla Jana Kazimierza staloryt Pieczêæ Zygmunta Kiejstutowicza  w Albumie Wileñskim.
J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów polskich, t. VII. Warszawa 2003, s. 24.

Perli, Perl, Hipolit, syn Antoniego, ¿y³ w XIX w.; rytownik. W
1834 jest wymieniony jako zwi¹zany z tajnym towarzystwem, rozpowszechniaj¹cym pog³oski szkodliwe. Wed³ug wiadectwa prawomylnoci z 15 lutego 1864, mieszka³ w Wilnie i od 25 lat dostarcza³ blankiety dla kancelarii gubernialnej. Rozpoczynaj¹c zatem dzia³alnoæ ok. 1840,
kontynuowa³ j¹ zapewne do lat 70. XIX w., kiedy to wykonywa³ wg
rysunku Alfreda Romera litografie: autoportret Romera, portret Cypriana Cywiñskiego, portret wileñskiego ¿ebraka Walerka oraz widoki zamku
w Trokach i pa³acu Tyszkiewiczów w Landwarowie. Ponadto jest autorem litografii Z³o¿enie Chrystusa do grobu, trzy przedstawienia ana47

tomiczne i ilustracje do katechizmu w jêzyku rosyjskim, wydanego w
Wilnie ok. 1866. Sztychowa³ te¿ ryciny o charakterze dewocyjnym
wykonywane wg obrazów religijnych: Prawdziwy wizerunek figury
Ukrzy¿owanego P. Jezusa w Kalwarii pod Wilnem XX Dominikanów,
staloryt; Jezus Antokolski, staloryt; Mêczeñstwo Franciszkanów w Wilnie w 1333; w. Antoni u Franciszkanów w Wilnie; Najwiêtsza Panna
u Bernardynów Wileñskich; Cudowna Matka Boska u Bonifratrów Wileñskich; w. Bazyli  przeznaczone do szerokiego upowszechnienia.
J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 25.

Perli, Perl, Perle, Józef, syn Franciszka, chor¹¿ego wojsk koronnych, ¿y³ w XVIII/XIX w.; rytownik, fabrykant kart do gry. Pochodzi³
z Czech. W 1778 przebywa³ w Wilnie, odnotowany jako Józef Per³a,
obywatel wileñski, kunsztem robienia kart bawi¹cy siê. Nastêpnie przez
d³u¿szy czas mieszka³ w Oranach (dzi Varëna), gdzie prowadzi³ fabrykê
kart. Podczas powstania 1794 urz¹dzenia fabryki, a tak¿e dokumenty i
szkice zosta³y zrabowane przez wojska rosyjskie. Od 1799 okrela siê
sam jako wileñski mieszczanin; mia³ w Wilnie prasê sztycharsk¹, na
której m.in. odbi³ rycinê Krêgi wg rysunka Franciszka Pelikana Okropny widok srogiego powietrza Roku 1710 w Wilnie grasuj¹cego, 1799.
J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 26-26.

Perti, Peretti, Pietro, Piotr, syn Giovanniego Antonia i Cateriny, ur.
16 padziernika 1648 w Muggio w Szwajcarii, zm. 1714 w Wilnie,
pochowany prawdopodobnie tam¿e w kociele w. Piotra i Paw³a na
Antokolu; malarz, rzebiarz. W 1682 zosta³ odnotowany w Wilnie w
sprawie s¹dowej z 20 stycznia tego roku, gdzie wystêpowa³ jako wiadek wraz ze sztukatorczykiem Micha³em ¯elewiczem. Tego roku polubi³ w kociele w Po¿ajciu Katarzynê Magdalenê, córkê malarza
Michaela Archangela Palloniego. W styczniu 1687 przebywa³ w Wilnie,
gdzie chrzczono jego córkê Katarzynê. Po raz pierwszy zosta³ odnotowany w Wilnie 28 kwietnia 1677 podczas wmurowania kamienia wêgielnego klasztoru kanoników regularnych na Antokolu. Prawdopodobnie
na terenie WKL móg³ przebywaæ ju¿ wczeniej, byæ mo¿e nawet ok.
1675. W 1678-1684 wspó³pracowa³ ze sztukatorem Giovannim Mari¹
Gallim przy stiukowej dekoracji wnêtrza kocio³a w. Piotra i Paw³a na
Antokolu, realizuj¹c zamówienie hetmana wielkiego litewskiego Micha³a
Kazimierza Paca. W 1678-1679 artyci wykonali dekoracjê nawy g³ównej, zim¹ 1679  kaplic w. Augustyna, w. Niewiast i Dziewic Królowych Polski; 30 padziernika 1679  ukoñczyli dekoracjê kopu³y. W
1680 wraz z Gallim pracowa³ nad sztukateriami kaplicy Rycerzy; do 15
sierpnia t.r. wspólnie wykonali dekoracjê sklepienia kocielnego, m.in.
nad o³tarzem Matki Boskiej £askawej. Prace w kaplicy w. Urszuli i Jej
Towarzyszek ukoñczyli 4 kwietnia 1681; w tym czasie ozdobili deko48
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racj¹ sztukatorsk¹ sklepienia i ciany prezbiterium oraz kruchty. Zimê
1681-1682 powiêcili na dekorowanie zakrystii. W 1683 wykonali architraw i sklepienie nad o³tarzem Piêciu Ran Jezusa i Matki Boskiej
£askawej. Na prze³omie 1683/1684 ozdobili kaplice: chrzcieln¹ i
zmar³ych przy kruchcie. Dekoracjê kaplicy w. Petroneli (póniej
w. Moniki) zakoñczyli 29 marca 1684. Ca³oæ stiukowego wystroju
kocio³a powsta³a do 8 listopada 1684, kiedy to po mierci fundatora,
M.K. Paca, wyp³acono Peretiemu i Gallemu ostatni¹ czêæ pieniêdzy.
Jakkolwiek dzia³alnoæ jego w 1684-1689 nie zosta³a dotychczas zbadana, V. Drëma uwa¿a, ¿e ju¿ od 1686 pozostawa³ na us³ugach wojewody wileñskiego i hetmana wielkiego litewskiego Jana Kazimierza
Sapiehy, okrelany w nieco póniejszych dokumentach jako jego architectus et servitor. Od 1689 pracowa³ dla J. K. Sapiehy (wraz z architektem Giovannim Baptyst¹ Fredianim) przy wznoszeniu i dekoracji nowego pa³acu na Antokolu, koñczonego jesieni¹ 1692. Nadzorowa³ tam
zarówno prace architektoniczne, jak i sztukatorsko-dekoracyjne. Jego
autorstwa s¹ tak¿e rzeby ze sztucznego kamienia w g³ównej bramie
ogrodowej (koniec 1692). Zarówno w pa³acu Sapiehy, jak i podczas
ponownej (ok. 1692) dekoracji kaplicy w. Kazimierza przy katedrze
wileñskiej, wspó³pracowa³ ze swym teciem Michaelem Archangelo
Pallonim. Skierowany do tej pracy przez Sapiehê, wykona³ sztukatorsk¹
dekoracjê kopu³y, architrawu i o³tarza g³ównego. W tym samym czasie
dzia³a³ przy pa³acu hetmana wielkiego polnego litewskiego Dominika
Micha³a S³uszki pod Antokolem nad Wili¹, gdzie prócz nadzoru architektonicznego wykona³ dekoracje (zachowany tympanom g³ównego
wejcia pa³acowego i zewnêtrzne kapitele). W drugiej po³owie 1692
obecny by³ w Grodnie, gdzie wraz z G.B.Fredianim wznosili, przebudowywali i dekorowali pa³ac J.K. Sapiehy. Po przejciu na s³u¿bê do
J.K. Sapiehy przej¹³ obowi¹zki zarz¹dcy jurydyk Antokolskiej i Snipiskiej, których dogl¹da³, mieszkaj¹c w dworku w jurydyce Artylerii WKL
na Antokolu. Zatrudniony te¿ by³ przy rozpoczêtej 12 kwietnia 1694
budowie wileñskiego klasztoru Trynitarzy na Antokolu jako nadzorca
prac budowlanych i dekoratorskich. Prawdopodobnie pracowa³ przy
wznoszonym kociele klasztornym Trynitarzy p.w. Pana Jezusa i Trójcy Przenajwiêtszej, pocz¹wszy od 1696 do 1705. W 1700 przebywa³
kilka miesiêcy w rodzinnym Muggio. Mimo za³amania siê potêgi Sapiehów po bitwie pod Olkienikami (17 padziernika 1700), powróci³ do
Wilna, gdzie dalej pracowa³ przy budowie kocio³a Trynitarzy, a tak¿e
zajmowa³ siê handlem.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 355; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 282; P. Jamski, M. Heydel, S³ownik artystów polskich, t. 7.
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Peszka, Peschka, Peschke, Józef (w³aciwie Marcin Fryderyk Józef),
syn Piotra Paw³a i Sabiny Peszków, mieszczan krakowskich, ur. 19.02.
1767 w Krakowie, zm. 4.09. 1831 tam¿e; malarz. Po odbyciu kursu szkó³
gimnazjalnych uczy³ siê rysunku i malarstwa u Dominika Estreichera w
Krakowie. Nastêpnie uda³ siê na dalsz¹ naukê do Warszawy, gdzie uczy³
siê malarstwa u Franciszka Smuglewicza. W 1785 lub 1787 uda³ siê wraz
z nim do Wilna, dok¹d Smuglewicza wezwa³ bp Ignacy Józef Massalski.
Tam mia³ wspó³pracowaæ przy dekoracji katedry wileñskiej oraz wykonywaæ pracedla dworu biskupiego, o których brak bli¿szych danych. W 1789
mieszka³ w Warszawie, w tym czasie uczy³ siê malarstwa u Jana Chrzciciela
Lampiego. Lata 1793-1812 stanowi³y okres jego wêdrówek po pó³nocnowschodnich ziemiach upadaj¹cej Rzeczypospolitej. W 1793 przebywa³ w
Grodnie. Tu powsta³y portrety braci Kossakowskich  bpa Józefa Kazimierza i hetmana Szymona oraz Portret Ignacego Dembiñskiego. W tym¿e roku
wyjecha³ do Wilna na wezwanie genera³a wojsk rosyjskich M. Arsieniewa.
Po przybyciu F. Smuglewicza do Wilna w 1797 i mianowaniu go w 1798
profesorem malarstwa na Uniwersytecie Wileñskim, Peszka by³ nadal z nim
zwi¹zany jako jego student; wg D. Wysoczañskiej uzyska³ stopieñ magistra
7.08.1799, wed³ug innych autorów dopiero w 1809, za wed³ug samego
malarza zosta³ on mianowany adiunktem Smuglewicza w 1797. Przypuszczalnie w Wilnie w 1798 Jan Poniatowski, genera³ major wojsk litewskich,
zamówi³ u niego 22 obrazy, z których do 1800 otrzyma³ tylko 15. Lata 17981799 malarz spêdzi³ w Moskwie, dok¹d przyby³ na wezwanie brata, rektora
ksiê¿y misjonarzy. W 1800 prawdopodobnie przebywa³ w Wilnie. Wtedy
namalowa³ obraz Stanis³aw Ma³achowski jako marsza³ek trybuna³u wynagradza wdowê pokrzywdzon¹ jego s¹dowym wyrokiem. Od 1802 wiele podró¿owa³: po guberni mohylewskiej, w 1803 Wilnie i Grodnie; w 1804 na
Ziemi Grodzieñskiej. W l. 1804-1807 przebywa³ ponownie w Wilnie. Po
mierci F. Smuglewicza (1807) stara³ siê o katedrê malarstwa na Uniwersytecie Wileñskim, do czego jednak nie dosz³o. W tym okresie powsta³a grupa
wizerunków profesorów uniwersytetu i notabli tego miasta, a tak¿e przedstawicieli arystokracji litewskiej. Ponadto w tych latach powsta³y te¿ widoki
Mohylewa, Grodna i Wilna, jak m.in. Ratusz wileñski, akwarela, 1797; Plac
Ratuszowy, akwarela 1797; Ratusz wileñski, akwarela 1808. W 1813 powróci³ do Krakowa i osiad³ tu na sta³e.

V. Drëma, Dingês Vilnius. Vilnius 1991, s. 148-149; Lietuvos dailës istorija. Vilnius
2002, s. 216; J. Polanowska, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 38-44.

Peszyñski Konstanty, ¿y³ w XX w. Mieszka³ w Wilnie pod adresami
ul. Filarecka 9 i Zau³ek Bernardyñski 10. W 1931(?) z³o¿y³ wniosek o
przyjêcie go na cz³onka nadzwyczajnego Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych. W V Dorocznej Wystawie Prac
Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych w
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1935 prezentowa³: Kwiaty, pastel; Wnêtrze katedry w. Jana, pastel. Malowa³ niemal wy³¹cznie kwiaty i martwe natury: Chryzantemy, Astry, Maki,
Kaczeñce, Bez, Bia³e godziki. W 1940 wzi¹³ udzia³ w wystawie Wileñskich Artystów Plastyków, urz¹dzonej w Pa³acu Ogiñskich w Wilnie.

LVA, Vilnius, F 288, ap. 1, b. 2, 6, poda³a T. Dalecka; U. Leszczyñska, S³ownik
artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 47.

Petravièius Viktoras, ur. w Bedaliai k. akiai, zm. W 1989 w Union
Pier (USA); grafik. Studiowa³ u S. Galdikasa w Szkole Sztuk Piêknych
w Kownie w 1926-1935. W 1935 ukoñczy³ naukê w prywatnym studium artystycznym Mcis³awa Dobu¿yñskiego. Kontynuowa³ studia w
Pary¿u w Szkole Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej i w Szkole Sztuk
Piêknych (1938). By³ wspó³za³o¿ycielem kowieñskiej grupy m³odych
plastyków Forma (1932). W 1937 na Wystawie wiatowej w Pary¿u uzyska³ z³oty medal i dyplom cz³onków jury za ilustracje do litewskiej bani ludowej £abêdzica  królowa. W 1940-1941 wyk³ada³ w
Instytucie Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej w Kownie, za w 19411943 w Akademii Sztuk Piêknych w Wilnie. W 1944 przed armi¹ sowieck¹ uciek³ do Niemiec, gdzie w Monachium zorganizowa³ w 1945
Miêdzynarodow¹ ASP, utrzymywan¹ przez ONZ, i zosta³ jej rektorem.
Od 1949 mieszka³ w USA. W 1949-1972 prowadzi³ dzia³alnoæ pedagogiczn¹. Od 1962 by³ dyrektorem Galerii Sztuki M.K. Èiurlionisa w
Chicago. Uczestniczy³ w wystawach od 1935. Wykonywa³ stylizowane, rozbudowane w kompozycji drzeworyty i linoryty, które stanowi³y
ilustracje do litewskich bani i pieni ludowych.
D.R., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 169-170.

Petrulis Napoleonas, ur. w 1909 w Eikinikiai k. Rokikis (Rakiszki) na Litwie, zm. w 1988 w Wilnie. W 1931 ukoñczy³ rzebê w Szkole
Sztuk Piêknych w Kownie. W 1935-1937 pracowa³ w Muzeum Wojskowym w Kownie. Od 1937 do 1940 by³ nauczycielem gimnazjum w
Jurborku, a w 1941-1944  w Rakiszkach. W 1944-1951 pracowa³
jako wyk³adowca w katedrze rzeby Instytutu Sztuk Piêknych w Wilnie, od 1985 zosta³ profesorem. W wystawach uczestniczy³ od 1935.
Stworzy³ portrety rzebiarskie, a tak¿e monumentalne rzeby (Przemys³ i budownictwo, 1952, wspólnie z rzebiarzem Broniusem Vyniauskasem na Zielonym Mocie w Wilnie). By³ autorem pomników nagrobnych, malowa³ akwarele.

R.R., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 184.

Piano Nicolae, ur. ?, zm. w kwietniu 1802 w Wilnie; rzebiarz,
snycerz. W³och z Mediolanu. W l. 1781-84 wspólnie z G. Barettim w
kociele w.w. Piotra i Paw³a w Wilnie wykona³ rokokow¹ ambonê w
kszta³cie ³odzi Piotrowej oraz dwa ma³e o³tarzyki w naro¿nikach skrzy¿owania siê nawy poprzecznej z prezbiterium.
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J. K³os, Wilno. Przewodnik krajoznawczy. Wilno 1923, s. 143; M. Jackiewicz, Wilno
i okolice.Przewodnik. Piechowice 1995, s. 147; T. Venclova, Wilno. Przewodnik. Vilnius
2001, s. 175; A. Bernatowicz, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 84.

Piasecki Jan, ¿y³ w XIX/XX w.; malarz. Dzia³a³ m.in. w Wilnie.
Wystawia³ tu w 1907: Rzeka Niewia¿a, Zimowy wieczór, Bagno, O wicie nad Kazbekiem, Góry Kaukaskie, Nad brzegiem jeziora, Gaj brzozowy, Mg³a w Piatygorsku, Kaukaskie stepy, Doñskie stepy, Sosny, Las,
Po deszczu, Pod wieczór i Studium z natury. W 1908 wystawi³ w Wilnie: Wieczór w lesie i Poranek.
U.L., S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 84.

Pieñkowski Antoni, ¿y³ w XIX w.; litograf. Autor litografii W³adys³aw Jagie³³o oraz Wielki Ksi¹¿ê Witold, zapewne identyczny z A. Pieñkowskim z Wilna, którego litografia Biruta wzmiankowana jest 1865
w katalogu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraszewskiego pa³acu
ksiêcia Ludwika Wittgensteina w Werkach kopiowa³ portrety Radziwi³³ów. Jakoby ok. 1841 wst¹pi³ do ASP w Petersburgu.
M. Biernacka, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 118.

Pietkiewicz Miko³aj Jan, ur. 1886 w Wilnie, zm. 1960, pochowany
w Gi¿ycku; malarz, architekt. Mieszka³ w Wilnie, bra³ udzia³ w wystawach w Wilnie: w 1928 z Wileñskim Towarzystwem Artystów Plastyków jako zaproszony goæ: Kilka s³ów, Na ziemi, Zimna chwilka; oraz
dwukrotnie w 1940: Kladka, Atelier. Po 1945 mieszka³ w Gi¿ycku.
U. Makowska, S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 133.

Pietrow Iwan, syn Iwana, ¿y³ w XIX w.; malarz, fotograf. Ukoñczy³
ASP w Petersburgu. Od 1864 w Wilnie, gdzie do 1869 pracowa³ jako
nauczyciel rysunku i kaligrafii. W domu gimnazjalnym przy Wielkiej 14
(róg Skopówka), gdzie znajdowa³o siê Muzeum Staro¿ytnoci, w 1864
otworzy³ Rosyjsk¹ fotografiê. W 1865 otrzyma³ pozwolenie na fotografowanie miejscowoci podwileñskich. W 1867 zak³ad sprzeda³.

Pamiatnaja zni¿ka wilenskoj gubierni 1865, 1867; Fotograficzedskij wiertnik
1867, nr 3; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 29.

Pietruszewicz Tomasz, ¿y³ w XIX w.; malarz-amator. Wykona³
dwie kopie obrazu Tadeusza Kuntze (Konicza) Cud w Jana Kantego
dla kocio³ów w Rogówku i Twereczu.
Kultûros paminklø enciklopedija. Rytø Lietuva, t. 1. Vilnius 1996, s. 77.

Pietrzkiewiczowa, z Szymkiewiczów, Emilia, ur. 26 stycznia 1904
w Orwistowie w powiecie kiejdañskim, zm. 1 kwietnia 1997; malarka,
pedagog. Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuk Piêknych w Kownie. Od
1931 by³a nauczycielk¹ rysunków w Polskim Gimnazjum w Poniewie¿u; zajmowa³a siê te¿ dzia³alnoci¹ kulturalno-owiatow¹; by³a cz³onkiem Towarzystwa Owiata, dzia³a³a g³ównie w Sekcji Dramatycznej Towarzystwa: przygotowywa³a scenografiê przedstawieñ, projek52

Opr. M. J.

towa³a kostiumy. By³a sekretarzem Klubu Sportowego Sparta. W 1940
wysz³a za m¹¿ za Antoniego Pietrzkiewicza i w 1941 wyjecha³a z mê¿em do Bier¿a³, nastêpnie w 1943, po wyrzuceniu mê¿a z domu, wyjecha³a do brata pod Wi³komierza. Od 1948 mieszka³a z córk¹ w Poniewie¿u, zajmowa³a siê malarstwem. W 1956 przyjecha³a do Polski, osiedli³a siê w widnicy, gdzie pracowa³a jako nauczycielka rysunków.
Dzia³a³a w klubie plastyków amatorów we Wroc³awiu i Kielcach.

M. Jackiewicz, Polacy na Litwie 1918-2000. S³ownik biograficzny. II wyd.
Warszawa 2003, s. 299.

Pikiel-Samorewiczowa Irena, ¿y³a w XX w; malarka. W 1932
ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk Piêknych USB w Wilnie. Dzia³a³a w Wilnie.
W 1939 uczestniczy³a w zbiorowej wystawie artystów wileñskich. Po
drugiej wojnie wiatowej re¿yser i scenograf w polskich teatrach lalek.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s.
232; F. Ruszczyc, Dziennik.Czêæ druga. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 640.

Pilecki Gustaw, ur. 1892 w Bohiniu na Wileñszczynie, zm. 1982
w Warszawie; malarz, konserwator. Studiowa³ w Petersburgu w pracowni Nowaja Chudo¿estwiennaja Mastierskaja im. Ksiê¿ny Gagariny
pod kierunkiem Jakowlewa i Mcis³awa Dobu¿yñskiego, a nastêpnie
kontynuowa³ studia w Warszawie, gdzie w 1927 ukoñczy³ Szko³ê Sztuk
Piêknych; malowa³ g³ównie portrety, nale¿a³ do grona tzw. szko³y
wileñskiej; uczestniczy³ w wystawie wileñskiej w 1922, a tak¿e w
wystawie wilnian w 1930 w Zachêcie w Warszawie; w latach trzydziestych mieszka³ w Warszawie.

Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, Olsztyn b.d. (1989), s. 76; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 114-116.

Pimonow Borys, syn Arseniusza, ur. 1901, zm. 1963; malarz,
architekt. Wilnianin, Rosjanin- staroobrzêdowiec; ukoñczy³ gimnazjum w Warszawie, w 1921-1925 studiowa³ malarstwo na Wydziale
Sztuk Piêknych USB pod kierunkiem F. Ruszczyca, potem na Wydziale Budowlanym Politechniki Warszawskiej; w 1919 zosta³ sekretarzem Wileñskiej Gminy Staroobrzêdowców; w 1930 i 1935 by³
pos³em na sejm RP, w 1940 przeniós³ siê do Wiednia, w 1949 
wyjecha³ do USA.

F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 191; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika,
L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 289.

Piotrowicz Olga, ur. w 1919 w Wilnie, zm. ?; malarka, architekt
wnêtrz, konserwator. W 1937 rozpoczê³a studia na Wydziale Sztuk
Piêknych USB w Wilnie, kontynuowa³a je w 1940-1943 w Litewskim
Instytucie Sztuki w Wilnie. Od 1945 zamieszka³a w Toruniu, gdzie w
1951 ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Ko-
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pernika. Z okresu wileñskiego znane s¹ jej m.in. prace: Studium g³owy,
1945, sangwina; Akt kobiecy, 1944, sangwina.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, Olsztyn b.d. (1989), s. 76.

Piotrowicz Zygmunt, syn Karola, ur. 4 czerwca 1862 w Syrwidach
na Litwie, zm. ok. 1956-1957 w Wilnie; malarz, pedagog, rolnik. Pochodzi³ z osiad³ej na Litwie rodziny ziemiañskiej. Ok. 1880 przebywa³ w Warszawie, gdzie uczy³ siê rysunku i malarstwa, pocz¹tkowo u Franciszka
Ejsmonta, potem w Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Aleksandra
Kamieñskiego. W 1881 przyby³ do Petersburga. Dziêki stypendium hrabiny Przedzieckiej rozpocz¹³ tam studia w Akademii Sztuk Piêknych jako
wolny s³uchacz. W 1884 uzyska³ srebrny medal za Studium konia, a w
1893 tytu³ niek³asnyj chudo¿nik za obrazy: Drobny deszczyk, Na drodze,
Kiermasz, Punkt zborny. W okresie studiów korzysta³ z porad przebywaj¹cego w Petersburgu malarza Tadeusza Dmochowskiego. Po mierci ojca,
przed 1897, obj¹³ wraz z braæmi maj¹tek Syrwidy. Spêdza³ tu miesi¹ce letnie
i wiosenne zajmuj¹c siê prac¹ na roli, na jesieñ i zimê przenosi³ siê do swojej
pracowni w Petersburgu. Od 1907 wyk³ada³ rysunek w petersburskiej miejskiej szkole ludowej. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej, ok. 1918, wyjecha³ z Rosji i zamieszka³ w Kownie. Pocz¹tkowo uczy³ w tamtejszym gimnazjum, a od 1926 w szkole artystycznej. Prawdopodobnie ok. 1940 osiad³
na sta³e w Wilnie. By³ cz³onkiem i jednym z wspó³za³o¿ycieli Towarzystwa
Artystów Petersburskich (od 1890) oraz powsta³ego w 1908 wród kolonii
polskiej w Petersburgu Stowarzyszenia Zachêta Sztuk Piêknych. Bra³ udzia³
w wystawach w Warszawie 1886-87, 1891-1895, 1899-1901, 1906-1907;
w Krakowie 1896, 1900, 1908; w Petersburgu 1890-1892, 1894-1895, 18971899, 1901-1902; w Moskwie 1895, w Kijowie 1900 i w Kownie 1925.
Malowa³ pejza¿e przedstawiaj¹ce rodzinny krajobraz litewski, zw³aszcza
¿mudzkie pola, ³¹ki, zacianki, drogi. Kilka obrazów o tematyce wileñskiej:
Wilno, podwórko na ulicy Bernardyñskiej, 1912; Wilno wiosn¹, 1940.
T. D., Zygmunt Piotrowicz. Kraj 1897, nr 33, s. 330; A. Wierzbicka, S³ownik
artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 210.

Piotrowski Antoni, ¿y³ w XIX w. W wileñskiej Szkole Rysunkowej
uczy³ siê ok. 1884 roku. Kierownik szko³y Iwan Trutniew w sprawozdaniu z 1901 pisa³ o nim jako o jednym z najlepszych swoich uczniów.
W 1887 malowa³ galeriê portretów rektorów seminarium prawos³awnego w Wilnie, ³¹cz¹c w nich zasady kompozycji ikonowej i oficjalnego portretu akademickiego (Portret archimandryty Josifa Drozdowa,
Portret archimandryty Anastasija Oroekta).
R. B.-P., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 93.

Cdn.
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XVII MIÊDZYNARODOWE...
GRUNWALD ZNACZY ¯ALGIRIS.
POTYCZKI O KULTURÊ
(RÓWNIE¯ POD K¥TEM 20-LECIA ZNAD WILII)
Romuald Mieczkowski
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S¹ daty w kalendarzu, do których nie sposób nie odnieæ siê. Ze
wzglêdu na ich wielk¹
wagê dla jednego narodu, dla wielu narodów,
dla biegu dalszej historii, a jednoczenie ze
wzglêdu na symbole, do
których odwo³uj¹ siê
pokolenia, pielêgnuj¹c
pamiêæ do dalekich i 
wydawa³oby siê  niemal¿e abstrakcyjnych
dzi wydarzeñ. Pamiêæ
ta inspiruje nie tylko historyków i badaczy, lecz
i ca³e rzesze artystów.
Takim symbolem
jest Grunwald, ile¿ to roda Literacka na schodach cerkwi w. Trójcy. Wiersze czyta Aleksander nie¿ko; na drugim zdjêciu  sw¹
ju¿ razy opiewany na
twórczoæ prezentuj¹ m³odzi twórcy Wilna
ró¿ne sposoby przez
Polaków, potomków dzisiejszych Litwinów i Bia³orusinów, przedstawicieli innych ludów! Prawda, ka¿dy z nich na plan pierwszy wydobywa nieraz swoje mêstwo i zas³ugi, ale przecie¿ nie da siê nie doceniaæ
tamtego partnerstwa strategicznego  jakbymy powiedzieli dzisiejszym
jêzykiem. Zostawmy spekulacje na temat monopolu na dzielnoæ jedynie naszych w³asnych wojowników, natomiast nie obejdziemy siê bez
konkluzji, i¿ wiktoria grunwaldzka przes¹dzi³a o tym, i¿ w tym regionie
Europy mówimy dzisiaj w swoich jêzykach, pielêgnujemy swoje tradycje, a dawna unia i sojusz polityczny byæ mo¿e ocali³y od zag³ady
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nasze narody, przynosz¹c póniej wspania³e owoce na wielu p³aszczyznach.
Historia jest nauk¹, która rejestruje fakty, ale te¿ uczy wyci¹gaæ z
nich wnioski. Mo¿na przyj¹æ do wiadomoci, ¿e wiktoria ta mo¿e
zosta³a s³abo spo¿ytkowana, ¿e co nale¿a³o zrobiæ inaczej, ale przy
dzisiejszym stanie wiedzy nie da siê przecie¿ stworzyæ oddzielnej dla
ka¿dego kraju historii, jak te¿ oddzielnej i jedynej tylko interpretacji
tamtych wydarzeñ. Odwo³ywanie siê do nich od wieków bywa tworzywem dla artystów, dlatego tak wielk¹ popularnoci¹ cieszy siê nadal
p³ótno Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, lektur¹ popularn¹ s¹
wci¹¿ Krzy¿acy Henryka Sienkiewicza, choæ tu powstaje ju¿ problem,
szczególnie uwypuklony w adaptacji filmowej Aleksandra Forda w
roku 1960  ró¿ne bowiem bywaj¹ oceny Polaków i Litwinów w
sprawie kluczowej, a mianowicie: kto by³ wa¿niejszy i który konkretnie z w³adców  Król W³adys³aw Jagie³³o czy Wielki Ksi¹¿ê Witold  przes¹dzi³ ostatecznie o sukcesie.
Na dobr¹ sprawê kwestia ta dzi jest nieistotna i spektakularna 
¿yjemy przecie¿ wspó³czesnoci¹; co z dawnej wietnoci, skoro nie
potrafimy rozwi¹zaæ dzisiejszych problemów  kto powie. Jednak¿e
lubimy takie rozwa¿ania, tym bardziej, ¿e i zwyciêstw na szersz¹ skalê historia nie da³a nam wiele, za przes³oni³a je bolenie martyrologia.
Dlatego dzieje grunwaldzkie s¹ niezwykle ¿ywotne i ci¹gle przywo³ywane  poczynaj¹c od lektur szkolnych, poprzez publicystykê popularn¹, a¿ na sporach z górnej pó³ki koñcz¹c. W Polsce i na Bia³orusi z
wielkim zainteresowaniem oczekiwano chocia¿by na realizacjê obrazu batalistycznego pt. Grunwald  Dzieñ ¯elaza, jaki mia³a na tê rocznicê nakrêciæ kinematografia litewska. Niestety, warunki ekonomiczne zamierzenia nie pozwoli³y zmaterializowaæ, a by³by to bardzo ciekawy przyczynek do poznania dzisiejszej wiadomoci historycznej
Litwinów w tym zakresie. Prawda, trzeba od razu wyjaniæ, i¿ produkcje filmowe najczêciej nie licz¹ siê z g³osem historyków, jednak¿e niew¹tpliwie bardzo siê przyczyniaj¹ do ugruntowywania istniej¹cych w opinii powszechnej legend, a nawet do tworzenia nowych.
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ.
Jak daleko mo¿emy siê posun¹æ w tych interpretacjach? Chodzi nie
tylko o Grunwald-¯algiris (nazwa litewska kojarzy siê w Polsce niekiedy jedynie z litewskim klubem koszykarskim!), ale o wiele innych wydarzeñ, o bogat¹ spuciznê, tworzon¹ wspólnie w ci¹gu wieków, a
dzi podlegaj¹c¹ próbom jednego unarodowienia, zezwalaj¹cym na
daleko posuniête korekty.
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Szczególnie to widaæ na niwie kultury  w odniesieniu do dzie³ literackich i ich twórców, do utworów muzycznych, w malarstwie i architekturze. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ w naszej czêci Europy trwaj¹
jeli nie bitwy, to potyczki o spuciznê kulturaln¹, d¹¿¹ce te¿ do wy³¹cznoci w ich posiadaniu i zagospodarowaniu! Ale czy w takiej rywalizacji bywa zwyciêzca?
W czasie tegorocznych Spotkañ chcemy na ten temat dyskutowaæ
podczas konferencji, towarzysz¹cej Majowi nad Wili¹. Aby odpowiedzieæ na pytanie: razem czy osobno byæ na szlaku kultury, w jej
upowszechnianiu te¿ poza granicami naszych krajów, z trosk¹ o zachowanie spucizny kulturalnej  w³asnej i wspólnej, o byt sztuki w
kontekcie dokonañ kulturalnych narodów, z jakimi przysz³o nam razem przez wieki ¿yæ. Rozmowy nasze bêd¹ dotyczy³y g³ównie literatury, kwestii przek³adów, jej promocji w ramach wspólnych projektów.
Inna wa¿na kwestia, wspomniana powy¿ej i poruszana ju¿ podczas
naszych wczeniejszych rozmów majowych, a mianowicie: co nale¿y
zrobiæ, a¿eby zadbaæ o wielokulturow¹ spuciznê na tych ziemiach,
nale¿¹cych te¿ przecie¿ do spucizny historycznej pogranicza kultur? A
dbaæ o to trzeba, choæby dlatego, a¿eby wa¿nych (i niekiedy wiêtych!) miejsc dla kultury Polaków, Litwinów, ¯ydów, Bia³orusinów nie
spotka³ haniebny los Celi Konrada.
Wa¿n¹ jest kwestia inspiracji artystycznych wspóln¹ histori¹. Czy
ma pozostaæ nieufnoæ do brata innej narodowoci, z którym owa historia by³a tworzona i broniona, czasami ramiê w ramiê na polu bitwy
te¿? S¹ to pytania retoryczne, ale z odpowiedzi¹ na nie ju¿ bywaj¹ trudnoci. Ponadto dzisiaj sztuka kieruje siê innymi mechanizmami, wymaga coraz wiêkszych nak³adów, dlatego artyci, a¿eby osi¹gn¹æ zamierzony skutek, coraz czêciej ³¹cz¹ swoje wysi³ki w miêdzynarodowych
wspólnotach, niczym na polach grunwaldzkich wykonuj¹ ró¿ne manewry, wspieraj¹ siê wzajemnie we wspólnych projektach.
Powsta³a propozycja, a¿eby podczas konferencji nawi¹zaæ do 20lecia Znad Wilii, poniewa¿ zarówno pismo o tym tytule, jak i placówki, wywodz¹ce siê z niego, w ci¹gu tych lat nieod³¹czne odgrywa³y
niepoledni¹ rolê w kreowaniu kultury Polaków nad Wili¹, w przybli¿aniu rodakom równie¿ w Polsce kultury litewskiej, bia³oruskiej, ¿ydowskiej, tatarskiej czy karaimskiej, z ca³¹ konsekwencj¹ wzajemnego przenikania i bogactwem swych owoców.
Romuald Mieczkowski
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PROGRAM MAJA NAD WILI¥
Niedziela, 23 maja
Przyjazd goci z zagranicy. Spotkania w PGA Znad Wilii. Literackie Wilno 
wycieczki po miecie z przewodnikami. Udzia³ w imprezach kulturalnych.
13.00  Msza w. w kociele Franciszkanów (z liryczn¹ refleksj¹ poetów).
16.00  Otwarcie wystawy malarstwa Jerzego Puciaty, wilnianina, honorowego
prezesa ZAPP, cz³onka Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ (Bydgoszcz).
19.30  Recital Romana Ko³akowskiego (Warszawa). Dom Kultury Polskiej.
Zapoznanie siê z dzia³alnoci¹ palcówki.
Poniedzia³ek, 24 maja
9.15  Kwiaty dla poety. Inauguracja przy pomniku Adama Mickiewicza.
9.30-11.30  Poznajmy siê!  Przedpo³udnie Jednego Wiersza Goci MSP
w podwórzu (lub w Sali Filaretów) Muzeum-Mieszkania A. Mickiewicza.
Powitanie uczestników Spotkañ przez przedstawicieli Ambasady RP,
Instytutu Polskiego w Wilnie, Zwi¹zku Pisarzy Litwy
oraz organizatora przedsiêwziêcia.
11.30-12.30  Zwiedzanie Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza.
15.00-19.00  Grunwald znaczy ¯algiris. Potyczki o kulturê (równie¿ pod k¹tem
20-lecia Znad Wilii). Konferencja w siedzibie Ambasady RP, Pa³acu Paców.
Czynne bêdzie stoisko z ksi¹¿kami uczestników Spotkañ i wydawnictw Znad Wilii.
Wtorek, 25 maja
10.00-12.30  Ogarn¹æ Wilno wzrokiem Giedymina z Góry Zamkowej
i z dzwonnicy kocio³a Bernardynów.
14.00  Wyjazd do pierwszej stolicy Litwy Kiernowa (z zajazdem do Suderwy).
19.00-22.00  Majówka poetycko-muzyczna nad Wili¹ w Duksztach Pijarskich,
z udzia³em artystów miejscowych.
roda, 26 maja
10.00  Rozmowa na tematy translatorskie i wspó³pracy literatur w Zwi¹zku
Pisarzy Litwy. Uczestnicz¹ gocie zagraniczni i polscy poeci Wilna.
11.00-14.30  Republika Zarzecze. Historyczne i literackie lady dzielnicy,
zwiedzanie Cmentarza Bernardyñskiego w roku jego 200-lecia.
17.00  Z pamiêci¹ o Celi Konrada  roda Literacka na podwórzu b. Klasztoru
Bazylianów lub w unickiej cerkwi w. Trójcy. IV Turniej Jednego Wiersza M³odych.
19.00  Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjació³. Koncert Wielokulturowe barwy miasta nad Wili¹. PGA Znad Wilii.
Czwartek, 27 maja
11.00  Podsumowanie Spotkañ. Konferencja prasowa. PGA Znad Wilii
Wizyty w siedzibach placówek kulturalnych i spo³ecznych.
Odjazd goci zagranicznych.
W programie mog¹ nast¹piæ drobne zmiany.
Informacja: 370 5 2123020, 48 508764030, 370 60501911
e-mail: znadwilii@wp.pl
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ADAM LIZAKOWSKI  PIÊÆ LISTÓW POETYCKICH

List 113

Wiem, ¿e pozna³e pana Mi³osza. Jaki on by³?

Kiedy w swoich wierszach nazwa³em go Niedwiedziem
Litewskim, innym razem Dêbem Jagielloñskim
zdrowy, mocny, ¿ycie w nim kipia³o
by³ ¿yciodajnym po¿arem w naszej literaturze
zawsze jawi³ mi siê jako s³up ognia
zach³anny na ka¿dy szczegó³, gotowy wszystko zniszczyæ
by³ powodzi¹, zalewa³ swoj¹ wiedz¹ wszystko
co znalaz³o siê wokó³ niego, wiele od siebie wymaga³ bra³ na
swoje bary wielkie ciê¿ary, unosi³ je, nie mia³ nad s³abymi
by³ ziemi¹, p³odnoæ jego umys³u inspirowa³a, pobudza³a wyobranie
mo¿na czerpaæ z niego garciami i w³asne nasiona
wk³adaæ, czekaæ na plon obfity,
by³ wiatrem, siedzia³o w nim wiele demonów i wia³o od niego
ch³odem, miech jego potrafi³ porwaæ, si³a g³osu czysta jak
dzwon pewny czêsto nawet zarozumia³y, wystarczy³o
aby usnu³ brwi
czêsto pyta³ o moj¹ ma³¹ ojczyznê Dolny l¹sk, Góry Sowie
ludzi tam zamieszkuj¹cych, interesowa³ siê korzeniami
jak one g³êboko w sudeckiej ziemi zapuszczone
List 114

A co s¹dzisz o poszukiwaniu to¿samoci przez Mi³osza?

Mówi³ urodzi³em siê na Litwie, której
dzisiaj nie ma by³ Polakiem, dzisiaj takich Polaków
nie ma, o Litwie mówi³ jak o jakim drzewie egzotycznym
gdzie zza siedmiu wzgórz i mórz z sentymentem
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przyciszonym g³osem tak jak siê mówi o rzeczach
dawnych, albo umar³ych, jego pamiêæ wywo³ywa³a
Litwê, sta³ siê od niej uzale¿nionym, tak¹ moc ma mi³oæ
dobrze rozumia³, ¿e bez Polski nie by³oby
poety Mi³osza, stroi³ miny do lustra,
w nim sam rzadko siê przygl¹da³
stworzy³ lustro dla innych
kocha³ ¿ycie, kocha³ raj wygnania
najpierw narzeka³ a pónej chwali³
ton jego g³osu nasi¹kniêty patosem
by³ g³osem wygnañca proroka
ostrzegaj¹cego przed z³em i szatanem, stworzy³ legendê
i mit Arkadii Litwy i siebie emigranta, którym nie by³
bo gdziekolwiek by³ zawsze czu³ siê jak wygnaniec
obcy wród obcych
List 115

Poszukiwanie ma³ej ojczyzny przez Mi³osza

S³ychaæ brzêk talerzyków, ³y¿eczek
unosi siê zapach parzonej herbaty
 stworzyæ jêzyk poezji nim dok³adnie opisaæ
kolor herbaty, dwiêk nakrywanego sto³u
zadumê oczu patrz¹cych poprzez okno salonu
ogród tam w cieniu drzew ukrywaj¹ siê
pogañscy bo¿kowie
ciszê pruje psa szczekanie
to czego nie ma, to co jest, genialna pamiêæ
bogata wyobrania, myl wi¹¿e to co logiczne
z tym co nie ma absolutnie ¿adnego sensu
ziarnko piasku planet¹ poety
Litwa  duch ma³ej ojczyzny tryska ród³em
gdyby jej nie by³o trzeba by³oby j¹ wymyliæ
List 116

Coraz czêciej s³yszy siê, ¿e Mi³osz nie lubi³ Polaków. Czy to prawda?

Mi³osz wiele razy pisa³ o tym co nie lubi w Polakach
a nie dlaczego nie lubi Polaków
czy wiemy dlaczego Mi³osz nie lubi Polaków...
surowy w swoich os¹dach, apodyktyczny
czyta³ Brzozowskiego, Gombrowicza z umiechem na ustach
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a z d¹sem, o polskim patriotyzmie i katolicyzmie Sienkiewicza
syn Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego za nim têskni³
szuka³ korzeni nieustannie jak kret
zagl¹da³ pod licie, obw¹chiwa³ mech
zagl¹da³ w paszczê wiatrów historii
penetrowa³ gniazda ptasie, po to tylko
aby na koniec ¿ycia raz jeszcze pokazaæ jêzyk
wybra³ Polskê i Kraków  bo przypomina Wilno
o którym na siedemdziesi¹t lat przed mierci¹
napisa³, ¿e nigdy do niego nie wróci, dla mnie Mi³osz
jest najbardziej polski, ze wszystkich poetów
List 117

Czy uznajesz Mi³osza jako swojego mistrza?

Wiem, ¿e nie lubi³ s³owa mistrz
mo¿na go czytaæ i podziwiaæ, ale czy mo¿na
z niego co dla siebie przyswoiæ
mieszkalimy nad Zatok¹ San Francisco
lubi³ to miejsce, zmys³owe, intelektualne
bogate w z³oto i poetyck¹ wra¿liwoæ
Kalifornia pañstwo w pañstwie w niej
pisa³ wiersze po polsku, w ¿adnym innym jêzyku
nie umia³ o miejscach i granicach
istniej¹cych tylko w jego wyobrani
wiele jego mistrzów jest mi nieznanych
wiele jego bogów jest mi obcych, nigdy nie
czu³em siê zagro¿ony, nie by³em tak jak on
w czepku urodzony, nieznane s¹ mi chwile
olnienia, i nie znam takiej intensywnoci
¿ycia jak¹ on zna³, obce s¹ mi jego mity i legendy
Mi³osz jest dla siebie wiatem w nim ¿yje,
do niego dopuszcza tylko tych co potrafi¹ ¿yæ tak jak on.
Nie mam tego ¿aru ognia jak on, nie ma we mnie
si³y wody jak¹ on mia³ nie ma we mnie porywu si³y
jego wiatru, nie potrafiê tak jak on wydaæ plon tak
obfity i bogaty, nie potrafiê tak jak on siê gniewaæ
wadziæ z Bogiem, nie jestem prorokiem w³asnego wygnania,
kaznodziej¹ mówi¹cym wieloma g³osami namiêtnie
i agresywnie i moje zaanga¿owanie
w to co robiê to lot trzmiela nad ³¹k¹, on jest ³¹k¹
Adam Lizakowski
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MA£O ZNANE STROFY WILEÑSKIE
JERZY WYSZOMIRSKI
Taedium Vitae
Na rogu Bakszty i Mi³osiernej,
Nad be³koc¹cym rynsztokiem
Dr¿y monotonny g³os ca³odzienny:
Woda sodowa z sokiem
Na rogu, w ciemnej kamienicy,
Nora ukryta g³êboko.
Panna szklankami dnie swe liczy,
Odmierza kroplami soku.
S¹cz¹ siê zwyk³e dnie powszednie,
¯ó³te jak sok cytrynowy.
Mkn¹ ha³aliwe dnie wi¹teczne,
Czerwone jak sok winiowy.
I w dusznej norze p³ynie ¿ycie,
Och³adza je woda z sokiem.
Zakorkowana w kamienicy
Panna, jak w butlu wysokim.
A naprzeciwko: Mi³osierna 
Ten napis przechodniom radzi:
Na prawo  droga do szpitala,
Ta w dó³  na cmentarz prowadzi.
Wiersz pochodzi ze zbiorku Niewczesne (1930). Taki egzystencjonalnie-rozpaczliwy nastrój wyczu³ ma³o znany dzisiaj poeta 80 lat temu, w zak¹tku, gdzie u zbiegu
Bakszty i Mi³osiernej (Iganytojo 2/4), znajduje siê siedziba pisma i PGA Znad
Wilii, dzia³aj¹cej od 3 Maja 1995. Ta króciutka uliczka (tu mieszka³ przez pewien
czas Józef Pi³sudski) prowadzi na Zarzecze i do jej Republiki, ale nie tylko. Le¿y
ona na atrakcyjnym szlaku turystycznym  od strony Bakszty wychodz¹ zwiedzaj¹cy z Wileñskiej Galerii Obrazów wprost na Galeriê Polsk¹, jak te¿ w kierunku
kocio³a w. Anny, w stronê Zau³ka Bernardyñskiego, przy którym mieszka³ Adam
Mickiewicz.
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PRZECZYTANE
OBY MOJE DZIE£O PRZYNIOS£O LUDZIOM PO¯YTEK
Marek Bernacki
We fragmencie III wiersza W Szetejniach, z tomu Na
brzegu rzeki (1994), Czes³aw Mi³osz zapisa³ znamienne
s³owa, które uznaæ mo¿na za najkrótsz¹ syntezê przyrastaj¹cej przez ponad 70 lat, niczym s³oje dorodnego dêbu,
jego w³asnej twórczoci literackiej:
Wybieg³em o letnim wicie miêdzy g³osy ptaków
i wróci³em, a miêdzy chwil¹ i chwil¹ napisa³em dzie³o1 .
Od wielu ju¿ lat mi³onicy i znawcy twórczoci autora Ocalenia
próbuj¹ zmierzyæ siê z fenomenem tego jedynego w swoim rodzaju,
polifonicznego zarówno pod wzglêdem tematycznym, jak i genologicznym, dzie³a. Ksi¹¿ki Jana B³oñskiego, Aleksandra Fiuta, Jolanty Dudek,
Jerzego Szymika, Marka Zaleskiego, Krisa van Heuckeloma, Kim Jastremski czy El¿biety Kilak, artyku³y i eseje Mariana Stali, Ryszarda
Nycza, Jerzego Jarzêbskiego  by ograniczyæ siê do wyliczenia tylko
najwybitniejszych przedstawicieli nieformalnego bractwa mi³oszologów,
rozsianych w kraju i za granic¹  ods³oni³y niespotykan¹ ró¿norodnoæ
i bogactwo Mi³oszowej poezji, prozy, eseistyki i publicystyki. To mierzenie siê z gór¹ Mi³osz (wedle celnego okrelenia Jerzego Jarzêbskiego) potrwa jeszcze przez wiele lat, a trud hermeneutycznego dociekania ukrytych w tym dziele tropów i sensów stanie siê wyzwaniem
dla nastêpnej generacji literaturoznawców. W du¿ej mierze to w³anie
do nich skierowana jest ksi¹¿ka Czes³aw Mi³osz. Bibliografia druków
zwartych, przygotowana do druku przez Krakowsk¹ Akademiê im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Instytut Dokumentacji i Studiów nad
Literatur¹ Polsk¹. Ta monumentalna pozycja, bêd¹ca pierwsz¹ na rynku wydawniczym pe³n¹ bibliografi¹ na dodatek twórczoci adnotowan¹,
obejmuj¹c¹ wszystkie publikacje ksi¹¿kowe (wydawnictwa samoistne) noblisty, a tak¿e najwa¿niejsze opracowania naukowe i popularnonaukowe, traktuj¹ce o jego dziele, powsta³a dziêki benedyktyñskiej pracy
i zaanga¿owaniu Agnieszki Kosiñskiej. Przez ostatnie osiem lat ¿ycia
Mi³osza by³a ona jego osobist¹ sekretark¹ i wspó³pracowniczk¹, a obecnie, od chwili mierci poety 14 sierpnia 2004, opiekuje siê jego miesz1
Czes³aw Mi³osz, W Szetejniach, [w:] tego¿, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s.
76 (podkrelenie moje  M.B.).
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kaniem i archiwum przy ul. Bogus³awskiego 6 oraz prawami autorskimi do jego twórczoci. Ju¿ na wstêpie tego omówienia nale¿y zaznaczyæ, ¿e Kosiñska, jako kierownik projektu Miêdzynarodowa Bibliografia Czes³awa Mi³osza, zapowiada przygotowanie do druku w ci¹gu
nastêpnych kilku lat kolejnych tomów, powiêconych bibliografii czasopimienniczej noblisty.
Omawiana publikacja, licz¹ca niemal tysi¹c stron druku, obejmuje
rozdzia³y i podrozdzia³y: I. Kalendarz ¿ycia i twórczoci Cz. Mi³osza;
Spis pierwszych wydañ jego dzie³ i Spis pierwszych wydañ prac przek³adowych, wa¿niejszych prac redakcyjnych i innych. W³aciwa czêæ bibliograficzna sk³ada siê z nastêpuj¹cych rozdzia³ów: II. Twórczoæ poety;
III. Prace przek³adowe; IV. Prace redakcyjne; V. Korespondencja; VI.
Rozmowy; VII. Wybory wierszy; VIII. Wybory esejów; IX. Wybory wierszy w jêzykach obcych; X. Wybory esejów w jêzykach obcych; XI. Edycje
dzie³ zebranych; XII. Teksty ró¿ne; XIII. Miscellanea; XIV. Opracowania. Ca³oæ bibliograficzn¹ wieñczy szkic wspomnieniowy nestorki polskich bibliografów, prof. Jadwigi Czachowskiej pt. Czes³aw Mi³osz a
bibliografia polska. Zawartoæ publikacji (poza Wstêpem i Aneksem)
zosta³a w XVI. rozdziale zindeksowana, obejmuj¹c (na przesz³o 300 stronach!) trzy niezwykle u¿yteczne w pracy literaturoznawcy indeksy:
tytu³ów utworów, nazw osobowych i tytu³ów czasopism.
Ze Wstêpu Agnieszki Kosiñskiej warto przytoczyæ in extenso fragment,
ujmuj¹cy kwintesencjê ca³ego, opisywanego tutaj przedsiêwziêcia:
Bibliografia obejmuje wszystkie wydania ksi¹¿ek Mi³osza, od debiutu poetyckiego w 1930 roku do 2008 roku w³¹cznie: pierwsze wydania,
nastêpne, wydania drugoobiegowe (poza cenzur¹) oraz t³umaczenia na
jêzyki obce. Jako równorzêdne wydawnictwa traktujemy druki przygotowane i wydane przez Mi³osza w jednym egzemplarzu. Na przyk³ad: wiat,
poema naiwne czy Wiersze pó³-perskie. Podstawow¹, numerowan¹ jednostk¹ opisu jest ka¿de wydanie samoistne (ksi¹¿ka, druk zwarty)2 .
Niezwykle cennym elementem opisu bibliograficznego wiêkszoci
druków jest spis zawartoci, omawianej pozycji wydawniczej, który
oddaje rzeczywisty uk³ad opisywanego druku i obejmuje: motta, wstêpy, przedmowy, noty, poszczególne czêci utworu w³aciwego, uwzglêdniaj¹c ich dalszy podzia³ na rozdzia³y oraz podrozdzia³y, a w ich obrêbie integralne ca³oci (np. w eseju wiersz, jeli przytoczony w ca³oci),
pos³owia, noty edytorskie, spisy treci.
Przejdziemy teraz do, z koniecznoci wybiórczego, opisu poszcze2
Czes³aw Mi³osz. Bibliografia druków zwartych, oprac. Agnieszka Kosiñska
przy wspó³pracy Jacka B³acha i Kamila Kasperka, Kraków  Warszawa 2009, s. XII.
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gólnych czêci Bibliografii, koncentruj¹c siê na rzeczach mniej znanych, które mog¹ stanowiæ zachêtê do pog³êbienia albo weryfikacji wiedzy na temat dzie³a noblisty. W Kalendarzu ¿ycia i twórczoci, pod dat¹
2007, odnajdujemy informacjê, ¿e w czerwcu tego roku Ambasada USA
w Polsce, za zgod¹ rodziny Czes³awa Mi³osza, ustanowi³a Nagrodê jego
imienia, przyznawan¹ za umacnianie porozumienia miêdzy USA a Polsk¹.
Jej laureatami zostali dotychczas: Andrzej Wajda, Adam Zagajewski i Julia
Hartwig. Ju¿ tylko pobie¿ny ogl¹d Spisu pierwszych wydañ prac przek³adowych Czes³awa Mi³osza, wa¿niejszych prac redakcyjnych i innych pokazuje noblistê jako prawdziwego gospodarza polskiej poezji i jej ambasadora
w wiecie. Jak wiadomo, w 1965 roku Mi³osz wyda³ w Nowym Jorku
jedn¹ z najbardziej znanych za granic¹ antologii polskiej poezji wspó³czesnej Postwar Polish Poetry. Zawiera ona wybrane utwory 21 polskich
poetów (w tym tak¿e samego Mi³osza). Wybór wierszy (t³umaczonych
przy wsparciu zaprzyjanionych translatorów anglojêzycznych) poprzedzaj¹ krótkie biogramy i charakterystyki pisarzy, wystêpuj¹cych w antologii. Warto przypomnieæ, ¿e a¿ do otrzymania literackiej Nagrody Nobla w
1980 Mi³osz znany by³ w Ameryce przede wszystkim jako t³umacz poezji
polskiej, a nie jako jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli! Wspomniana antologia nie wyczerpa³a pasji autora do prezentowania i komentowania dokonañ najlepszych polskich poetów. W kolejnych latach Mi³osz
przet³umaczy na jêzyk angielski osobne wybory wierszy: Zbigniewa Herberta (1968), Aleksandra Wata (1977 i 1998), Anny Swir (wirszczyñskiej, 1985 i 1996). Do tego dodaæ nale¿y ksi¹¿ki powiêcone klasykom
polskiej poezji: Adamowi Mickiewiczowi (Ballady i romanse), Juliuszowi
S³owackiemu (Godzina myli), Jaros³awowi Iwaszkiewiczowi (Noc w polu)
oraz Julianowi Tuwimowi (Bal w operze), które ukaza³y siê w latach 19992004 nak³adem krakowskiego Wydawnictwa Literackiego w serii Lekcja
literatury z Czes³awem Mi³oszem.
W opracowanym w najmniejszych detalach i kluczowym dla Bibliografii rozdziale Twórczoæ odnajdujemy kilka ciekawostek. W roku
1980, z okazji przyznania Mi³oszowi Nagrody Nobla, Warszawski Oddzia³ Towarzystwa Przyjació³ Ksi¹¿ki wyda³ bibliofilski druk dwóch
debiutanckich wierszy poety: Podró¿; Kompozycja (przypomnijmy, oba
wiersze ukaza³y siê po raz pierwszy na ³amach pisma Alma Mater
Vilnensis 1930, z. 9). Dziêki uwa¿nej lekturze opisu bibliograficznego
dwóch innych pozycji: Wierszy Jana Syrucia (pseudonim literacki Mi³osza obrany na czeæ pradziadka ze strony matki, Szymona Syrucia)
oraz Legend nowoczesnoci  uwiadamiamy sobie, jak bardzo autor
Ocalenia anga¿owa³ siê w konspiracyjne ¿ycie kulturalne okupowanej
Warszawy. Wiersze ukaza³y siê w nak³adzie 46 egzemplarzy i by³y pierw66

Marek Bernacki

szym w stolicy konspiracyjnym tomem poezji. Druga z wymienionych
ksi¹¿ek, wydana drukiem dopiero w 1996, obejmuje eseje i korespondencjê Mi³osza z lat 1942-1943. Wiêkszoæ tekstów czytana by³a przez
Autora podczas podziemnych zebrañ dyskusyjnych. Swoje eseje Mi³osz odsprzeda³ Zbigniewowi Mitznerowi 14 sierpnia 1943 z myl¹ o
wydaniu ich zaraz po wojnie (do czego nie dosz³o). Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e innym wa¿nym drukiem konspiracyjnym, przygotowanym przez Mi³osza (tym razem pod pseudonimem ks. Jan Robak) by³ tom wierszy Pieñ niepodleg³a. Poezja polska czasu wojny
(1942). Obejmowa³ wiersze, kr¹¿¹ce wówczas w odpisach w okupowanej Warszawie i czytane na potajemnych spotkaniach. W tomie znalaz³ siê m.in. fragment Kwiatów polskich Juliana Tuwima  pozyskany
przez Mi³osza od pani Wañkowiczowej (czêæ poematu dygresyjnego
autor przes³a³ adresatce w anonimowej paczce, nadanej w Portugalii).
Z okresu okupacyjnego odnotowaæ warto jeszcze trzy ciekawostki
opisane w rozdziale Miscellanea pod numerami: [915] i [917] i [924].
Pierwsza rzecz dotyczy prawdziwej rzadkoci  krótkiej kompozycji
dramatycznej pt. Prolog, napisanej  jak czytamy  pod pseudonimem
Jan Syruæ na zamówienie konspiracyjnej Rady Teatralnej. Utwór mia³
otwieraæ po wojnie dzia³alnoæ Teatru Narodowego i poprzedzaæ Akropolis Stanis³awa Wyspiañskiego (w inscenizacji Leona Schillera, ze
scenografi¹ Andrzeja Pronaszki). Bohaterem utworu jest Warszawa w
dniu og³oszenia koñca wojny. Zaginiony podczas powstania tekst odnalaz³ i og³osi³ drukiem w 1981 na ³amach Pamiêtnika Teatralnego
Tadeusz Byrski, przyjaciel Mi³osza jeszcze z lat miêdzywojennych; 23
listopada 1997 Prolog zosta³ wyemitowany na falach Programu I Polskiego Radia (w g³ównych rolach wyst¹pili Mariusz Bonaszewski, Zbigniew Zapasiewicz i Teresa Budzisz-Krzy¿anowska). Rzecz nastêpna
jest równie oryginalna i unikatowa. Otó¿ wiosn¹ 1945 roku Mi³osz i
Jerzy Andrzejewski, na podstawie rozmów, przeprowadzonych ze znanym pianist¹ W³adys³awem Szpilmanem, który od 1943 do 1945 ukrywa³ siê w ruinach Warszawy, napisali nowelê filmow¹, zatytu³owan¹
Robinson warszawski. Zakupione przez pañstwow¹ firmê Film Polski
dzie³o zosta³o ca³kowicie przerobione i wykorzystane w filmie Miasto
nieujarzmione w re¿yserii Jerzego Zarzyckiego (1950). Ze wzglêdu na
zbyt daleko id¹ce zmiany autorzy byli zmuszeni do wycofania swoich
nazwisk z czo³ówki. I w koñcu rzecz trzecia, czyli wspomniane ju¿
wczeniej Wiersze pó³-perskie, które ukaza³y siê w 2001 (z do³¹czon¹
p³yt¹ CD) w Wydawnictwie Znak. Tomik ten zawiera faksymile dziesiêciu utworów, przepisanych odrêcznie przez Autora. Zosta³ on opracowany graficznie przez autora w jednym tylko egzemplarzu w Go67
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szycach pod Krakowem (w maj¹tku pañstwa Turowiczów, którzy
udzielili poecie i jego ¿onie Jance gociny w burzliwym 1945 roku).
Tomik dedykowany by³ Jerzemu Turowiczowi (z dowcipnym okreleniem: cz³onkowi Bratniej Pomocy S³oniów Europejskich). To niezwyk³e wydanie, wraz z nagraniami wierszy Mi³osza na tamie, odnaleziono po mierci adresata zbioru w jego prywatnym archiwum.
Pod numerem [13] opisano w Bibliografii podobny unikatowy tom
wierszy  napisany w kwietniu 1943 cykl wiat, poema naiwne, sporz¹dzony w³asnorêcznie przez Mi³osza w jednym egzemplarzu, z podpisem
na ok³adce: napisa³ B.B. Kózka. Tomik ten, sprzedany przez Autora Zbigniewowi Mitznerowi, znajduje siê obecnie w warszawskim Muzeum
Literatury. W roku 1999 krakowskie Wydawnictwo Literackie wypuci³o na rynek ksiêgarski faksymile wydania pierwszego z do³¹czonym referatem Helen Vendler wiat ju¿ doskona³y (w t³umaczeniu na jêzyk polski Micha³a Rusinka). W opisie bibliograficznym pierwszego wydania
powojennego tomu Ocalenie (z 1945) znajdujemy informacjê o tym, ¿e
korektê ksi¹¿ki wykona³ Jerzy Turowicz (za co Mi³osz dziêkowa³ mu w
licie, wys³anym z placówki dyplomatycznej w Ameryce) oraz ¿e po
decyzji pozostania autora na emigracji w 195 tom ten zosta³ wycofany z
bibliotek publicznych i szkolnych, a jego liczne egzemplarze trafi³y wówczas do prywatnych ksiêgozbiorów i zaczê³y kr¹¿yæ w odpisach. Wa¿n¹
informacjê przynosi tak¿e opis pozycji, ujêtej pod numerem [33], zatytu³owanej Wielkie pokuszenie; Bieliñski i jednoro¿ec. Dwa teksty, które
sk³adaj¹ siê na to unikatowe wydanie (Toruñ, Archiwum Emigracji UMK
2002), wydobyte na wiat³o dzienne przez Miros³awa A. Supruniuka,
kierownika Archiwum Emigracji w Toruniu, powsta³y w Pary¿u (odpowiednio: na pocz¹tku 1951 i w 1955) w jêzyku francuskim. Pierwszy z
nich stanowi³ preludium do napisanego w 1953 Zniewolonego umys³u!
Tekst drugi odczytany zosta³ przez Mi³osza podczas Kongresu Wolnoci
Kultury, zorganizowanego we wrzeniu 1955 w Mediolanie, by³ póniej
t³umaczony na kilka jêzyków europejskich. A¿ dziesiêæ stron zajmuje
opis bibliograficzny wszystkich odnotowanych wydañ (tak¿e drugoobiegowych) Zniewolonego umys³u  eseju politycznego, który  trochê
wbrew samemu autorowi  przyniós³ mu rozg³os i etykietkê pisarza politycznego (czego sam Mi³osz nie akceptowa³  dopiero napisanie Doliny
Issy w 1955 stanowi³o dla niego, jak wiadomo, powrót do poetyckiej
weny i jako takiej równowagi duchowej). Warto odnotowaæ, ¿e Zniewolony umys³ doczeka³ siê t³umaczenia a¿ na 27 jêzyków, co autorzy Bibliografii skrupulatnie odnotowuj¹. W opisie pierwszego wydania Zdobycia w³adzy (Biblioteka Kultury, Pary¿ 1955) odnajdujemy ciekaw¹ informacjê o tym, jak egzemplarze tej powieci próbowano przemycaæ do
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kraju: czêæ egzemplarzy, dla u³atwienia przemycenia do Polski, opatrzono fikcyjn¹ kart¹ tytu³ow¹ i adresem wydawnictwa: Zygmunt Kornaga:
Wyzwolenie, Pary¿: Stowarzyszenie Budowniczych Polski Ludowej im.
Wandy Wasilewskiej. Sekcja Pary¿ 1955. Co wiêcej, na ok³adce umieszczono reprodukcjê rysunku Daniela Mroza, przedstawiaj¹cego radzieckiego krasnoarmiejca z pepesz¹, wraz z not¹, mówi¹c¹ o wdziêcznoci
Polaków za wyzwolenie spod okupacji faszystowskiej. Tak¿e ten utwór
Mi³osza doczeka³ siê licznych t³umaczeñ (na 17 jêzyków, w tym na egzotyczne, jak: gud¿arati, marathi i telugu). Poniewa¿ pobie¿ne choæby omówienie wszystkich ciekawostek i odkryæ, dotycz¹cych poszczególnych
dzie³ Mi³osza, opisanych w tej czêci Bibliografii jest niemo¿liwe, ograniczymy siê jeszcze do jednej wybranej pozycji. Chodzi o felietony, dyktowane przez Mi³osza nied³ugo przed mierci¹ Kosiñskiej, które publikowane
by³y najpierw regularnie na ³amach Tygodnika Powszechnego (od czerwca
2003 do czerwca 2004), a nastêpnie ukaza³y siê w wydaniu ksi¹¿kowym
pt. Spi¿arnia literacka. Dowiadujemy siê, ¿e roboczy tytu³ tego zbioru
brzmia³ Przypomnienia, jednak zosta³ zmieniony przez Mi³osza w dniu 3
kwietnia 2003 oraz ¿e z powodu terminu oddania ksi¹¿ki do druku (na 93.
urodziny poety) nie zamieszczono w niej 7 felietonów, znajduj¹cych siê w
cyklu publikowanym uprzednio w Tygodniku.
Lektura rozdzia³u Prace przek³adowe przypomina, ¿e w latach 50.
Mi³osz koncentrowa³ siê przede wszystkim na t³umaczeniu tekstów
klasyków XX-wiecznej myli politycznej i filozoficznej, przyswajaj¹c
polszczynie dzie³a Raymonda Arona (Koniec wieku ideologii, Pary¿
1956), Jeanne Hersch (Polityka i rzeczywistoæ, Pary¿ 1957), Daniela
Bella (Praca i jej gorycze , Pary¿ 1957) oraz Simone Weil (Wybór
pism, Pary¿ 1958). By³ w tym czasie tak¿e t³umaczem i redaktorem
tomu Kultura masowa (Pary¿, 1959), stanowi¹cym autorski wybór z
antologii Mass culture, the popular arts In America. Dopiero lata 60.
XX wieku, kiedy przysz³y noblista z³apa³ w Ameryce oddech wolnoci
i rytm twórczy, obfitowa³y (o czym pisalimy wczeniej) w liczne przek³ady poezji polskich poetów na jêzyk angielski.
Po¿ytecznym zajêciem jest przestudiowanie zebranych w rozdziale
Wybory wierszy kolejnych edycji Wierszy wybranych autora Ocalenia 
od pierwszego emigracyjnego wydania londyñskiego w 1967 (Wiersze,
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy) po liczne wybory krajowe wydawane ju¿ po 1989, kiedy twórczoæ Mi³osza wróci³a pod krajowe strzechy. Wa¿na informacja pojawia siê w rozdziale Wybory wierszy w jêzykach obcych  dowiadujemy siê, ¿e poezja polskiego noblisty zosta³a
prze³o¿ona a¿ na 22 jêzyki wiatowe (w tym na hebrajski, hindi, kataloñski czy wêgierski). Uzupe³nieniem tego rozdzia³u jest nastêpny, za69
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tytu³owany Edycje dzie³ zebranych, w którym odnotowano trzy wielkie próby przyswojenia czytelnikom pe³nego wymiaru dzie³a Czes³awa
Mi³osza. Pierwsza paryska edycja (z lat 1981-1985) obejmowa³a 12
osobnych pozycji (w tym trzy tomy Poezji); w skromniejszej edycji
krajowej (1984-1989) Wydawnictwa Literackiego uda³o siê wydaæ zaledwie trzy tomy (Wiersze, Dolinê Issy oraz Widzenia nad Zatok¹ San
Francisco). Najbardziej imponuj¹cym przedsiêwziêciem jest (kontynuowane po dzi dzieñ) wydanie wspólne Wydawnictwa Znak i Wydawnictwa Literackiego, któremu od pocz¹tku (tj. od 1999) patronowa³
komitet naukowy w sk³adzie: Jan B³oñski, Aleksander Fiut i Marian
Stala. Autorzy Bibliografii odnotowuj¹ i skrupulatnie opisuj¹ 26 tomów tej edycji. Z rozdzia³u Miscellanea, który spenetrowalimy ju¿
wczeniej, odnotujmy unikatow¹ pozycjê, opisan¹ pod numerem [929].
Wydanie trójjêzyczne (polskie, litewskie i niemieckie) pt. Rozmowy o
przysz³oci pamiêci stanowi udokumentowanie pobytu w Wilnie trzech
noblistów Günthera Grassa, Czes³awa Mi³osza i Wis³awy Szymborskiej w dniach 1-4 padziernika 2000 roku.
W ostatnim rozdziale w³aciwej Bibliografii zebrano i opisano najwa¿niejsze opracowania: autokomentarze, rozmowy, monografie, biografie, zbiory szkiców, a tak¿e wybrane studia poszczególnych zagadnieñ. Znalaz³ siê tu tak¿e spis (21 tytu³ów) numerów monograficznych
pism, powiêconych twórczoci i ¿yciu Mi³osza  od amerykañskiego
World Literature Today z 1978 po bielski pó³rocznik naukowy wiat
i S³owo 1(6)/2006 pt. Czytanie Mi³osza pod red. Anny Wêgrzyniak i
ni¿ej podpisanego. Ten ostatni rozdzia³ dope³niaj¹ spisy wspomnieñ, albumów oraz filmów dokumentalnych i reporta¿y  od zrealizowanego w
1980 przez Wiktora Mellera i Andrzeja Mi³osza (brata poety) dokumentu
Byæ poet¹  po wyemitowany w TVP w roku 2004 po¿egnalny film pt.
Czes³aw Mi³osz, In memoriam w re¿. Aleksandry Czerneckiej.
Niezwykle cennym uzupe³nieniem podstawowej czêci bibliograficznej s¹ dwa indeksy, obejmuj¹ce ³¹cznie prawie 300 stron! Dziêki
nim czytelnik szybko i sprawnie mo¿e odnaleæ interesuj¹cy go tytu³
czy nazwisko. Jako ciekawostkê warto odnotowaæ, ¿e na pocz¹tku
Indeksu nazw osobowych (obejmuj¹cego tak¿e nazwy osobowe, wystêpuj¹ce w tytu³ach utworów) autorzy zestawili listê 28 pseudonimów i inicja³ów, u¿ywanych w ró¿nych okresach twórczoci przez Mi³osza. Obok powszechnie znanych (Jan Syruæ, ks. Jan Robak, B.B. Kózka, C.M. czy Adrian Zieliñski) odnotowano tak¿e te mniej lub prawie w
ogóle nieznane, jak np. Aron Primas, milcz., N. czy Stefan Kunce).
Osobn¹ rolê pe³ni rozdzia³ Czes³aw Mi³osz a bibliografia polska.
Relacja o dziejach has³a w S³owniku wspó³czesnych pisarzy polskich,
umieszczony miêdzy w³aciw¹ czêci¹ bibliograficzn¹ a indeksami. Jego
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autorka, Jadwiga Czachowska, która wspiera³a swoim dowiadczeniem autorów Bibliografii, pisze w nim o perypetiach zwi¹zanych z
opracowaniem has³a Mi³osz w ww. s³owniku. Dowiadujemy siê m.in.
o tym, ¿e wys³an¹ na pocz¹tku 1951 na warszawski adres pisarza ankietê osobow¹ wype³ni³ nie Czes³aw, ale Andrzej Mi³osz, m³odszy brat
poety (Czes³aw znajdowa³ siê wówczas w Pary¿u, podejmuj¹c ¿yciow¹
decyzjê o pozostaniu na emigracji, o czym nie mogli wiedzieæ redaktorzy s³ownika!). Poniewa¿ styl pisma nie budzi³ zastrze¿eñ, ankieta zosta³a zarejestrowana w IBL pod dat¹ 15 luty 1951. Ca³a sprawa wysz³a
na jaw dopiero po 44 latach, kiedy Czachowska wróci³a do has³a przy
ponownym opracowywaniu s³ownika biobibliograficznego Wspó³czeni polscy pisarze i badacze literatury (notabene, has³o Mi³osz zajmuje
tam a¿ 40 stron!). Dopiero wtedy zwróci³a uwagê na  jak pisze na
niezrozumia³e omy³ki i pominiêcia w informacjach, dotycz¹cych dorobku twórczego pisarza. B³êdnie podane zosta³y m.in. daty wydania dwóch
pierwszych przedwojennych tomików wierszy Mi³osza: Poematu o
czasie zastyg³ym  w kwestionariuszu z 1951 roku widnieje data 1934
zamiast 1933, i Trzech zim  wpisano 1938, a nie 1936 rok.
W zacytowanym na pocz¹tku tego omówienia wierszu W Szetejniach
Czes³aw Mi³osz napisa³: Teraz mylê, ¿e dzie³o jest zamiast szczêcia i ¿e
zostaje /ska¿one litoci¹ i groz¹, a nieco dalej dywagowa³: Oby moje
dzie³o przynios³o ludziom po¿ytek i wiêcej /wa¿y³o ni¿ moje z³o. Studiuj¹c
monumentalny tom Bibliografii druków zwartych Czes³awa Mi³osza,
przygotowany przez zespó³, kierowany przez Agnieszkê Kosiñsk¹, czytelnik dojæ musi niechybnie do wniosku, ¿e obawy Poety by³y p³onne. Z
ca³¹ bowiem odpowiedzialnoci¹ rzec mo¿na, i¿ pog³êbiona, uwzglêdniaj¹ca wieloæ kontekstów lektura tytanicznego Mi³oszowego dzie³a, u³atwiona teraz stokrotnie dziêki omawianej publikacji bibliograficznej, bêdzie po¿yteczna dla kolejnych pokoleñ badaczy. Pisz¹cy te s³owa nie ma
cienia w¹tpliwoci, ¿e kolejne zastêpy mi³oszologów oddadz¹ siê temu
zadaniu z pasj¹, odnajduj¹c w nim zarówno co ze szlachetnej misji interpretowania i komentowania nieobjêtej twórczoci klasyka, jak i bardzo
osobist¹ przygodê ods³aniania nieznanych egzystencjalnych horyzontów,
w której Mi³osz bêdzie ich mistrzem i przewodnikiem.
Marek Bernacki
Bielsko-Bia³a; 11 luty 2010
Czes³aw Mi³osz. Bibliografia druków zwartych, oprac. Agnieszka Kosiñska przy
wspó³pracy Jacka B³acha i Kamila Kasperka, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Instytut Dokumentacji i Studiów nad
Literatur¹ Polsk¹, oddzia³ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Kraków  Warszawa 2009, s. LXX + 816.
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WILNO  MA£A OJCZYZNA I WIAT PRZEMIJANIA
Zdzis³aw Janeczek
Znany historyk W³adys³aw Zajewski, rodowity wilnianin i autor wierszy o magicznym miejscu swoich
urodzin, którego dzieciñstwo up³ywa³o w cieniu Ostrej
Bramy, w Wilnie prze¿y³ mieræ ojca, klêskê wrzeniow¹
1939 roku, okupacjê sowieck¹ i niemieck¹. By³ wiadkiem terroru NKWD, wraz z najbli¿szymi cierpia³ g³ód,
drêczony by³ strachem przed wywózk¹ na wschód.
W lipcu 1944 by³ wiadkiem operacji Ostra Brama,
w której bra³ udzia³ jako porucznik Armii Krajowej starszy jego brat Mieczys³aw, ps. Turbacz. Niestety, do Wilna powróci³
terror NKWD, na skutek postanowieñ ja³tañskich znalaz³ siê wród
tych, którzy utracili wraz z ma³¹ Ojczyzn¹ ca³y dorobek przesz³ych
pokoleñ. Jak to piêknie uj¹³ w wierszu Miasto:
Za horyzontem czasu
Skry³y siê lata ch³opiêce.
Nie zbiegnê ju¿ z nowego wiatu
Ostrobramsk¹, Wielk¹ i Zamkow¹
Nie zobaczê Wilii i Wilenki
Z murów kruszej¹cego Zamku
Ani tej garstki wêdkarzy
Ka¿dego wieczoru
Stoj¹cej w rozlewisku rzek
W milczeniu a¿ s³oñce
Skryje siê za widnokrêgiem.
A blask latarni rozjani
Aleje parkowe i ciszê nocn¹
Zakochanym parom obwieci.
Dzieli³ gorycz wygnania z innymi, o których Józef £obodowski
napisa³: Emigranci nie maj¹ domu, choæby mieszkali w luksusowych
willach z piêknym ogrodem i luksusowym samochodem w gara¿u. Nie
maj¹ domu, bo jego fundamenty nie maj¹ pod sob¹ ojczystej ziemi. Ale
zdarza siê, ¿e ojczysta ziemia staje siê obca i dom przestaje byæ domem.
Dla Zajewskiego Ojczyzn¹ mityczn¹ by³a Wileñszczyzna, czêæ dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Bez zaznajomienia siê z biogra72
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fi¹ autora trudno by³oby zrozumieæ dog³êbnie jego wiersze, przepe³nione têsknot¹ za krain¹ szczêliwego dzieciñstwa, zak³ócon¹ przez dwa
totalitaryzmy: brunatny i czerwony, wczuæ siê w jego lêki i rozterki
duchowe, rozwa¿ania na tematy egzystencjalne.
Po tomikach Most Przechodni-Wilno-Nowy wiat oraz Z Horacym
opuci³em miasto moje (Marpress 2007 i 2008), ukaza³ siê nowy tom
wierszy W³adys³awa Zajewskiego Morze ciemne jak wino. Poszukuje
w nim autor korzeni egzystencjalnej samotnoci cz³owieka, który czuje
siê zagro¿ony nie tylko nieuchronnym up³ywem czasu, ale tak¿e arbitraln¹ w³adz¹, pozornie tylko umocowan¹ na demokratycznej fasadzie
myli Jeana Jacquesa Rousseau. Wiadomo przecie¿, ¿e wietnie j¹
wykorzysta³ M. Robespierre dla uzasadnienia dyktatury jakobinów,
podobnie jak Lenin w³adzy bolszewików.
Na ok³adce tomiku  reprodukcja obrazu Rozbicie statku Josepha
Verneta (1714-1789), francuskiego marynisty i pejza¿ysty. Jednym z
jego ulubionych tematów by³y m.in. katastrofy morskie i walka z potê¿nymi ¿ywio³ami. wiadczy o tym wielokrotne nawi¹zywanie do tego
samego tematu, jak Rozbicie statku na morzu, którego wersj¹ z 1759
szczyci siê Groenige Museum w Brugii. Obrazy te s¹ bliskie tematycznie mitowi ikaryjskiemu, który wczeniej zainspirowa³ m.in. P. Breugla, twórcy Upadku Ikara (ok.1558 ). Malowid³o Verneta jest szczególne, zarówno ze wzglêdu na dramatyzm sceny, jak i na technikê
malarsk¹. Ró¿norodnoæ póz rozbitków podkrela przes³anie dzie³a. Na
obrazie przedstawiono trzy typowe ludzkie reakcje na cierpienie i mieræ:
gestykuluj¹cy i krzycz¹cy oraz ratuj¹cy kobietê wyra¿aj¹ bunt i etykê
heroizmu, klêcz¹cy i siedz¹cy z g³ow¹ ukryt¹ w d³oniach  uosobienie
pokory i rezygnacji, a le¿¹cy  mieræ i ucieczkê we w³asny wiat. W
interpretacji filozoficznej Jeana Paula Sartrea bohaterowie tej katastrofy to istnienia ludzkie niemaj¹ce oparcia poza sob¹. Ich beznadziejne
po³o¿enie ilustruj¹ postaci w samotnoci, zmagaj¹ce siê ze sztormem.
Jednak jak mówi przys³owie: ¯aden p³ug siê nie zatrzyma, poniewa¿
umiera cz³owiek. Kolorystyka obrazu Verneta potêguje nastrój grozy.
Atmosfera zagro¿enia, mierci, nieuchronnego koñca zagniedzi³a siê
tak¿e w sercu i duszy poety, który pogr¹¿y³ siê w smutku przemijania.
Odbiciem tych prze¿yæ i tonacji obrazu francuskiego wedutysty
jest poezja Zajewskiego, g³êboko osadzona w tradycji i kulturze europejskiej od Homera po Josifa Brodskiego, a treæ tomu sygnalizuje wiersz
Morze ciemne jak wino:
Nic ju¿ nie mam oprócz samotnych s³ów
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Które nie mog¹ przebiæ siê do b³êkitu nieba
Spadaj¹ wci¹gane w toñ przepastn¹ morza.

W³adys³aw Zajewski

Absolutna chêæ dominacji, nieprzewidziana w
naturze, dla cz³owieka zawsze nieuchronnie koñczy
siê mierci¹, z któr¹ on nie chce siê pogodziæ. Poeta
jest wiadom tych rozterek i niszczycielskiej si³y czasu, o której zapominaj¹ wspó³czeni, zanurzeni w
pop kulturze masowej i konsumpcjonizmie, pisze:

Aldous Huxley proponowa³ w Le meilleur des Mondes
wysy³aæ dzieci do szpitali, aby zobaczy³y mieræ.
To by³oby ostrze¿eniem, bo dzi jest nieobecna.
Celebruj¹c mieræ, neguje upokarzaj¹ce praktyki wiata wspó³czesnego traktuj¹ce zmar³ego, jak bezimienne miêso, zdeponowane w ch³odni lub niemal natychmiast po przekroczeniu progu wiecznoci poddane
kremacji, z pominiêciem chwili zadumy i refleksji, bez poszanowania
tabu, dotycz¹cego ostatecznego odejcia. Zajewski odrzuca wspó³czesny optymizm, polegaj¹cy na zerwaniu z tradycj¹ chrzecijañsk¹, odrzuceniu ¿a³oby i przemilczeniu mierci. Wyra¿a dezaprobatê dla czasów, w których nawet wspó³czesna liturgia nie s³u¿y uczczeniu zmar³ego, lecz zwraca siê z pociech¹ do ¿yj¹cych. W utworze mieræ zaznaczy³, i¿ nikt nie lubi tego tematu, dla matematyka to przerwane
równanie z jedn¹ niewiadom¹, dla astronoma to znikniêcie w nieskoñczonym roju gwiezdnym ludzkiego okruchu, a dla kap³ana  pêkniêcie
glinianego naczynia ludzkiego,/ Duch powêdrowa³ do swego Pana,/ do
krainy wiecznego wiat³a!
Autor akceptuje raczej postawê Heraklita, g³osz¹cego, i¿ jest w nas
jednoczenie ¿ycie i mieræ, jawa i sen, m³odoæ i staroæ1 , które wzajemnie siê zmieniaj¹. Podziela pogl¹d filozofa, ¿e nie mo¿na wst¹piæ
dwukrotnie do tej samej rzeki2 . Ponadto zastanawia siê, czy ¿ycie by³o
prawd¹? W wielu wierszach wyczuwa siê afirmacje myli greckiego
tragika, i¿ nêdzny to zysk  mieræ odwlekaæ3 i spokojnie mieræ swoj¹
móc przyj¹æ  to radoæ4 . Podobnie jak Ajschylos Zajewski przyjmuje
do wiadomoci, ¿e na tym wiecie bez cierpieñ nie dano nam ¿yæ5 .
Stara siê oswoiæ mieræ i pogodziæ z myl¹ o zbli¿aj¹cym siê koñcu. W
Rozpadamy siê w proch jednak podkrela, i¿ prawdziwe ja pozostaje
niemiertelne, a na koñcu tej drogi nasz duch powróci do Boga!... Ta
ostatnia konkluzja jest szczególnie wa¿na dla autora, który by³ wiad74
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kiem czasów, w których pod pretekstem nieobecnoci Boga cz³owiek
dopuci³ siê najwiêkszych aktów barbarzyñstwa w dziejach rodzaju
ludzkiego. Dlatego tak wa¿ne s¹ w jego odczuciu i kondycji cz³owieka
relacje miêdzy wiar¹ i nauk¹, wolnoci¹ i wyobrani¹ oraz w³adz¹ i si³¹.
W tych wierszach pobrzmiewa nie tylko echo myli Homera, Ajschylosa, Eurypidesa, Platona, Heraklita, Cycerona czy Horacego, ale tak¿e
humanizm Jana Kochanowskiego, który równie¿ próbowa³ oswoiæ mieræ.
We fraszce Do snu mistrz z Czarnolasu opisa³ sen jako moment wyzwolenia duszy z materialnego cia³a i przedsmak ostatecznego rozstania:
nie, który uczysz umieraæ cz³owieka
I ukazujesz smak przysz³ego wieka,
Upi na chwilê to miertelne cia³o,
A dusza sobie niech pobuja ma³o!
Z kolei autor tomiku Morze ciemne jak wino w wierszu S¹siedzi odchodz¹
snuje dywagacje na temat snu i tej, co jak listonosz roznosi listê zgonów:
mieræ zostawi³aby lady stóp na schodach
Lecz z drugiej strony jest bezcielesna
To takie dziwne i sam ju¿ nie wiem
Czy to jest sen czy rzeczywistoæ?
W wierszu S³yszê kroki mojej Matki wraca ni to na jawie, ni to we
nie do wileñskich lat dzieciñstwa, utraconej ma³ej Ojczyzny i tej utrudzonej, co da³a mu ¿ycie i ju¿ dawno przekroczy³a granicê Styksu.
Czeka na ni¹ w fotelu, wpatruj¹c siê w obraz Carla Bauera i marzy, i¿
mo¿e wyjdzie z cienia wiecznoci i podejdzie do niego:
Po³o¿y d³oñ matczyn¹ na tym zmêczonym czole
I powie swoim miêkkim g³osem: Witam ciê Synu!
Tak d³ugo nie widzia³am Ciebie!
I wtedy zasnê spokojnie w fotelu moim...
Czytaj¹c wiersze Zajewskiego chwilami odnosimy wra¿enie, i¿ bardziej ni¿ mieræ dra¿ni¹ go u³omnoci w³asnego starzej¹cego siê cia³a,
np. chora d³oñ. Staroæ wed³ug niego to Ostatni akt na scenie ¿ycia:
Mrozi ¿y³y, nogi sztywniej¹ i rêce
Odbiera radosny krok m³odzieñczy,
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Licznym przydaje kule pod ramiona
Nawet siwych w³osów sk¹pi
Zostawia ludzi samotnych
Bez spaceru po ³¹kach zielonych.
Dla autora staroæ to zagadka i Plutarchowy skarb m¹droci. Nie
dziwi siê jednak wo³aniu Eurypidesa: O staroci! Rozkoszne w sobie
niesiesz nadzieje, ka¿dy pragnie do ciebie dojæ, ale kiedy mu siê uda,
¿a³uje6 . Jeli to prawda, co pisze Hannah Arendt, ¿e m¹droæ jest cnot¹
staroci, to poezja Zajewskiego pretenduje do tej m¹droci i jest obrazem
zatrzymanego w kadrze wiata, który w³anie odszed³, jak bohater wiersza Duma Jagielloñska, jak zaginiona cywilizacja magicznego Wilna. Autor
Samotnego w t³umie, nie tylko wie, ¿e jest jednym z ostatnich, co czytaj¹
Cycerona i w wiecie wspó³czesnym funkcjonuje jako zbêdny balast.
Wyra¿a ca³¹ gorycz rozstania z synem, którego los i choroba ¿ony zmusi³a do emigracji za Ocean i gdzie z dala od rodziny, ¿yje jak Emigrant,
bez umiechu, z gorzk¹ twarz¹. Autorowi pozosta³a ju¿ tylko sk³onnoæ
do upiêkszania tych lat, gdy by³ dzieckiem, a ca³y otaczaj¹cy go wiat by³
pe³en dziwnych, tajemniczych zdarzeñ. W³adys³aw Zajewski, podobnie
jak Hans Christian Andersen, z tych dziecinnych obszarów têsknot i
prze¿yæ wileñskich uczyni³ najpiêkniejsz¹ bañ swego ¿ycia, któr¹
chcia³by podzieliæ siê z innymi. Wêdrówki po Wilnie to tak¿e ucieczka
przed dolegliwociami wieku i mylami o przemijaniu.
Zdzis³aw Janeczek
Przypisy
W krêgu przedsokratyków. Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras. Wybra³ i wstêpem poprzedzi³ W. Jaworski. Kraków 1992, s. 88.
2
Tam¿e, s. 91. o
3
Ajschylos: Siedmiu przeciw Tebom [w:] Tragedie. Prze³o¿y³ i opracowa³ S.
Srebrny. Warszawa 1954,s. 682.
4
Ten¿e: Agamemnon [w:] Tragedie. Prze³o¿y³ i opracowa³ S. Srebrny. Warszawa 1954, 1302.
5
Ten¿e: Ofiarnice [w:] Tragedie. Prze³o¿y³ i opracowa³ S. Srebrny. Warszawa
1954, s. 1047-1048.
6
Cytaty greckie na ka¿d¹ okazjê o bogach, cz³owieku i sprawach ludzkich.
Wybra³ K. Korus. Kraków 2005.
1

W³adys³aw Zajewski pt. Morze ciemne jak wino, Wyd. Agni, Pruszcz Gdañski 2009.
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W CIENIU HORACEGO
Tomasz Chinciñski
Komu, kto nie zna bli¿ej biografii i zainteresowañ badawczych W³adys³awa Zajewskiego, trudno
mo¿e g³êbiej zrozumieæ podjêt¹ przez niego intelektualn¹ wyprawê na kartkach tomiku eseistyki poetyckiej W cieniu Horacego. Bowiem karty te, nawi¹zuj¹ce do antyku przenika duch wolnoci, wyniesiony z kresowego miasta, jakim by³o Wilno.
Nie by³o przypadkiem, ¿e Zajewski, z urodzenia
wilnianin, dzisiaj emerytowany profesor zwyczajny i
uznany specjalista dziejów XVIII i XIX wieku, jako
m³ody historyk zdecydowa³ siê na badania nad wolnoci¹ s³owa i opinii
publicznej w Powstaniu Listopadowym. W czasach PRL-u tematyka ta,
jak i prace Zajewskiego, ze zrozumia³ych wzglêdów, musia³y budziæ wród
marksistów zgorszenie. Na wybór ten niew¹tpliwe wp³yw mia³ duch
niezale¿noci, wyniesiony z dziecinnych lat spêdzonych w Wilnie.
Tak¿e ten tomik jest nawi¹zaniem do jego zainteresowañ wolnoci¹
ludzkiej myli. G³ówny bohater, ¿yj¹cy w imperialnym Rzymie, jest
pretekstem do rozwa¿añ na temat ograniczeñ wolnoci osobistych cz³owieka. Zajewski pokazuje, jak cz³owiek w tym antycznym wiecie,
mimo rozbudowanego systemu prawnego, czuje siê zerem.
Czytelnik odnajdzie tak¿e utwory poetyckie, opisuj¹ce indywidualne prze¿ycia autora. S¹ to refleksje o w³asnych dowiadczeniach, spostrze¿enia, które pewnie zosta³yby zapomniane, gdyby ich autor nie
utrwali³ w strofach swoich wierszy  esejów.
Tak¿e w nich odnaleæ mo¿na wspomnienia o Wilnie, w którym prze¿y³
swoje dzieciñstwo i w którym na wieki na Rossie pozostali jego bliscy. Po
latach wojny i zmiennych okupacji los zmusi³ Zajewskiego do opuszczenia
Arkadii  krainy szczêliwego dzieciñstwa. Wspomnienia jednak pozosta³y.
O Wilnie, jakiego ju¿ nikt póniej nie móg³ dowiadczyæ. Takiego miasta,
jakie zosta³o w jego pamiêci, nie zobaczy³ ju¿ nawet Tomas Venclova, który
po 1945 roku nie móg³ tam spotkaæ starego ducha Jagiellonów.
Czym¿e jest tomik W cieniu Horacego, który czytelnik otrzymuje
do r¹k? Czy tylko prób¹ intelektualnego zmagania autora z samym sob¹?
Czy raczej prób¹ poetyckiej interpretacji losów Horacego pod boskim
pryncypatem cesarza Augusta? Autor sk³onny jest doszukiwaæ siê w
jego biografii ucieczki przed intelektualnym zniewoleniem twórcy ca³kowicie bezbronnego w obliczu nieograniczonej w³adzy Augusta.
Przemoc wdziera³a siê zarówno do ateñskiej Agory, jak do pryncy77
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patu Augusta. Gdy rzymski liryk pisze: Moich pism nikt nie czyta/ Gdy¿
czytaæ bojê siê publicznie/ Nu¿ mi przygani¹?, to nie chodzi tutaj li tylko
o tremê autora wierszy, bo wystêpowa³ publicznie, tylko uzna³, ¿e niesie to ze sob¹ du¿e ryzyko polityczne, wybra³ tedy samotnoæ, trzyma³
siê daleko od Rzymu i Dworu Cesarskiego. Nie brak³o mu weny twórczej, nie brak³o natchnienia. Pisa³ szczerze, otwarcie:
Ja gdy czo³o uczone
W wiête przystrojê bluszcze
Bogom czujê siê bratem....
Muza subtelnym darzy mnie natchnieniem
A przeto pe³en jestem szczêsnej dumy
¯e gardzê t³umem!
Po lekturze W cieniu Horacego odnoszê wra¿enie, ¿e odmiennymi
rodkami ekspresji prof. Zajewski, podobnie jak Herbert w Panu Cogito, wyra¿a niepokój twórcy przed siln¹, niekontrolowan¹ w³adz¹, przykryt¹ listkiem figowym demokracji. Takie jest przes³anie tomu, w którym historia splata siê nierozerwalnie z teraniejszoci¹ i dowiadczeniem dyktatur XX wieku, co spad³y tak¿e na wileñsk¹ Arkadiê Autora.
Tomasz Chinciñski
W³adys³aw Zajewski, W cieniu Horacego, Wyd. Agni, Pruszcz Gdañski 2010, s. 74.

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ roczniki i archiwalne numery kwartalnika Znad Wilii.
W twardej ok³adce z lat 1989-2000, 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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BIBLIOTEKA ZNAD WILII
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta. Zebra³, opracowa³
i zdjêcia wykona³  Romuald Mieczkowski, Biblioteka
Znad Wilii (dalej BZW) 3, Wilno 2009
Wiersze 50 autorów  Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji),
m.in. Litwinów, Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina tworz¹ unikalny
wspó³czesny portret Miasta, s¹ hymnem jego codziennoci i wiêta.
Wród autorów s¹ m.in. Tomas Venclova i Vytautas Landsbergis,
Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek D³ugosz, Alicja
Ryba³ko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Ma¿ul, Józef Szostakowski
i S³awomir Worotyñski. Szczêliwe to miasto, o którym pisze siê wiersze i piewa
pieni. Wilno nadal oczarowuje, zachwyca, czasami  boli. Obdarza swym natchnieniem kolejne ju¿ pokolenia twórców, inspiruje przyby³ych do niego artystów i poetów. W opracowaniu s¹ wklejki z 24 zdjêciami Grodu nad Wili¹.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie wo³a. BZW 2, Wilno 2008
W wierszach zawarta jest z³o¿onoæ nieodwracalnych zmian,
autor stara siê uzmys³owiæ sens wielkich i ma³ych, straconych i
pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich bywa zawsze, nawet gdy mowa
jest o czym innym. To widzenie wiata dope³niaj¹ fotogramy, którymi szkicuje Miasto, potraktowane nie dos³ownie, tylko jako otoczka dla zawartych prze¿yæ.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie. BZW 1, Wilno 2007
Literatura, dotycz¹c¹ Wilna i Wileñszczyzny, cieszy³a siê sympati¹ przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê po zdobyciu niepodleg³oci, w wiêkszoci jednak opisywa³a wojenn¹ gehennê i ³agry. A
dzia³o siê na terenach, na których pozostali Polacy? Takich wiadectw niewiele, szczególnie tworzonych przez naocznych wiadków
na Litwie, Bia³orusi czy Ukrainie. To próba przypomnienia o Polakach na Wileñszczynie, o ich przesz³oci, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Magdalena Mieczkowska, Tam. Oficyna Literatów
i Poetów Pod Wiatr, Warszawa 2005
Tomik wierszy nagrodzonych na poetyckim konkursie im.
Zbigniewa Herberta w serii Polska Literatura na Kresach, z przedmow¹ Rafa³a ¯ebrowskiego i Zbigniewa Jerzyny, grafikami, wykonanymi przez autorkê.
Ksi¹¿ki do nabycia w Wilnie: w PGA Znad Wilii, Iganytojo 2/4; w Dom Kultury Polskiej, Naugarduko 76; w ksiêgarni
Elephas, Olandø 11. W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmiecie 7; w Domu Spotkañ z Histori¹, ul.
Karowa 20; w Gryfie, ul. J. D¹browskiego 71.
Mo¿na je te¿ zamówiæ poczt¹  e-maile:
znadwilii@wp.pl, galeriaznadwilii@gmail.com
Tel. w Wilnie: 370 5 2123020, w Polsce: 48 508764030
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INSTYTUT NAUKOWY BADAÑ EUROPY WSCHODNIEJ
ORAZ SZKO£A NAUK POLITYCZNYCH
Mieczys³aw Jackiewicz
Inauguracja dzia³alnoci Instytutu, po wstêpnych
przygotowaniach organizacyjnych, nast¹pi³a na zebraniu ogólnym 23 lutego 1930. Jego w³adzami by³y: Zebranie Ogólne, na posiedzeniach którego m.in. realizowano wnioski Rady Administracyjnej, zatwierdzano
bud¿et i dokonywano wyboru prezesa; 15-osobowa
Rada Administracyjna, do kompetencji której nale¿a³o
m.in. ogólne kierowanie ca³oci¹ prac Instytutu oraz
Prof. Stefan
powo³ywanie sekcji naukowych i cz³onków; Zarz¹d,
Ehrenkreutz
za³atwiaj¹cy sprawy bie¿¹ce, opracowuj¹cy projekty
preliminarzy bud¿etowych i przygotowuj¹cy warsztaty dla pracy naukowej; a tak¿e Dyrektor i Redaktor Wydawnictw Ogólnych.
Podstawowym zadaniem Instytutu, wed³ug statutu, zatwierdzonego 17 stycznia 1930, by³o gromadzenie i opracowywanie materia³ów,
dotycz¹cych Zwi¹zku Radzieckiego (szczególnie sporz¹dzano wypisy
do odpowiednich kartotek z gazet i czasopism radzieckich); wiele uwagi
powiêcano historii, etnografii i jêzykoznawstwu ziem, które wchodzi³y w sk³ad Litwy, Estonii, £otwy, Bia³orusi i Ukrainy. Roczny bud¿et
Instytutu wynosi³ ok.100 tys. z³. G³ówne pozycje stanowi³y subwencje
ministerstw: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnêtrznych, Wyznañ
Religijnych i Owiecenia Publicznego oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych. Roczny bud¿et
Szko³y Nauk Politycznych, dzia³aj¹cej przy Instytucie, wynosi³ ponad 80 tys. z³.
W 1930 utworzono sekcje: HistorycznoPrawn¹ (przewodnicz¹cy Stefan Ehrenkreutz),
Literatury i Jêzykoznawstwa (Jan Otrêbski),
Etnograficzno-Geograficzn¹ (Cezaria Ehrenkreutzowa), Gospodarcz¹ (W³adys³aw Zawadzki). W ramach poszczególnych sekcji, poza Gospodarcz¹, istnia³y podsekcje; ponadto zorganizowano kilka tzw. referatów specjalnych, powiêconych m.in. stosunkom gospodarczym, Profesorowie  Witold
politycznym, prawnym i mniejszociowym w Staniewicz (z prawa) z
ZSRR oraz w pañstwach ba³tyckich (Estonii, Kazimierzem S³awiñskim
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Litwy i £otwie). W koñcu czerwca 1936
dzia³a³y sekcje: Filologiczna (Jan Otrêbski,
sekretarz Halina Turska-Jab³oñska); Gospodarcza (Witold Staniewicz, sekr. Stanis³aw Swianiewicz); Historyczno-Prawna (S. Ehrenkreutz) z grupami: historyczn¹
(S. Ehrenkreutz, sekr. Henryk £owmiañski) i prawnicz¹ (Eugeniusz Wakowski,
Cezaria Baudouin de Coursekr. Wiktor Sukiennicki); Etnologiczna tenay-Ehrenkreutzowa
(Cezaria Baudouin de Courtenay-Jêdrzejewiczowa, sekr. Maria Znamierowska-Prufferowa) i Fizjograficzna
(Mieczys³aw Limanowski, sekr. Jan Baudouin de Courtenay).
Z referatów naukowych dzia³a³y: 1) referat gospodarczy, prowadzony przez S. Swianiewicza; przedmiotem jego badañ by³a gospodarka ziem pó³nocno-wschodnich Rzeczypospolitej oraz ekonomika ZSRR;
2) ref. polityczno-ustrojowy ZSRR  pod kier. W. Sukiennickiego; 3)
ref. Balticoslavica  pod kier. Erwina Koschmiedera, powiêcony
gromadzeniu i opracowywaniu materia³ów z zakresu archeologii, etnografii i filologii ziem nadba³tyckich (litewskich, ³otewskich, estoñskich)
oraz s¹siednich ziem s³owiañskich (polskich, bia³oruskich, ukraiñskich);
4) ref. litewski, powsta³y w maju 1936 pod kier. Janusza Ostrowskiego mia³ przede wszystkim charakter informacyjny. Przy niektórych
referatach prowadzone by³y seminaria dla s³uchaczy wy¿szych kursów i absolwentów istniej¹cej przy Instytucie Szko³y Nauk Politycznych. Z du¿ym powodzeniem prowadzili je S.
Swianiewicz i W. Sukiennicki powsta³y w 1934);
jesieni¹ 1935 utworzono seminarium do badania
stosunków kulturalnych w republikach sowieckich (owiata, nauka, wychowanie, teatr, sztuki
plastyczne itp.). Seminarium to, przekszta³cone
w 1937 w referat kultury i owiaty, prowadzi³
prof. Boles³aw Wilanowski.
Organizowane przez Instytut odczyty, czêsto zgrupowane w cykle, m.in. powiêcone
Ukrainie, Litwie, wra¿eniom z podró¿y po krajach, bêd¹cych przedmiotem zainteresowañ Instytutu, aspektom prawa radzieckiego, wyg³aTablica pami¹tkowa, szane by³y przez prelegentów miejscowych oraz
powiêcona Henrykowi przyby³ych ze wszystkich wiêkszych orodków
£owmiañskiemu, na naukowych Polski i zagranicy. Jednoczenie z
Wydziale Historycznym uruchomieniem prac Instytutu rozpoczê³y siê w
UAM w Poznaniu
marcu 1930 wyk³ady w Wy¿szej Szkole Insty81
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tutu Naukowo-Badawczego Europy
Wschodniej, przemianowanej w 1933
na Szko³ê Nauk Politycznych w Wilnie.
By³a ona utrzymywana przez Instytut i podlega³a Min. Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego; na mocy
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 17
padziernika 1932 zosta³a zaliczona do Jan Baudouin de Courtenay w
prywatnych zak³adów naukowych, m³odym wieku i jego nagrobek na
jednak bez prawa nadawania stopni Cmentarzu Ewangelicko-Reformagisterskich. Szko³a mia³a za zada- mowanym w Warszawie
nie krzewiæ nauki i umiejêtnoci zwi¹zane ze stanem obecnym i histori¹ ziem i formacji
pañstwowych, po³o¿onych miêdzy Morzem Czarnym
a Ba³tyckim oraz ludów tereny te zamieszkuj¹cych.
Dzia³ podstawowy wyk³adów obejmowa³ liczne
aspekty prawoznawstwa, ekonomiê, historiê, geografiê, etnografiê, socjologiê. Dzia³ specjalny sk³ada³ siê z ok. 20 przedmiotów monograficznych, powiêconych w wiêkszoci sprawom ZSRR (nauka,
sztuka, wychowanie i nauczanie, sprawy wyznaniowe i narodowociowe, polityczne, ustrojowe, gospodarcze). Po wys³uchaniu trzyletniego kursu wyk³adów i z³o¿eniu egzaminów absolwent szko³y obowi¹zany by³ przedstawiæ pracê i z³o¿yæ egzamin dyplomowy. Dyplom dawa³ prawo zajmowania stanowisk urzêdniczych
pierwszej kategorii w s³u¿bie pañstwowej.
W semestrze wiosennym 1936 grono wyk³adowców Szko³y liczy³o
17 profesorów uniwersyteckich i docentów habilitowanych (m.in. S.
Ehrenkreutz, Stanis³aw Gorzuchowski, Iwo Jaworski, Wac³aw Komarnicki, Micha³ Król, Henryk £owmiañski, Marian
Morelowski, Kazimierz Moszyñski, Witold Staniewicz, St. Swianiewicz, Wiktor Sukiennicki, E.
Wakowski, B. Wilanowski, Bronis³aw Wróblewski), 9 wyk³adowców specjalistów oraz 7 lektorów jêzyków obcych i pomocniczych pracowników naukowych. Liczba, s³uchaczy w marcu
1936 wynosi³a 319, w grudniu 1932  198 osób,
w ponad 90 proc. narodowoci polskiej.
Instytut i dzia³aj¹ca przy nim Szko³a Nauk
Politycznych w drugiej po³owie lat 30. by³y atakowane z ró¿nych stron. Jedni zarzucali pla- Wac³aw Komarnicki
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cówkom, ¿e s³u¿y³y natê¿eniu agitacji bolszewickiej i
tworzeniu z Wilna centrum
komunizuj¹cej m³odzie¿y na
ca³¹ Polskê (m.in. grupa konserwatystów wileñskich ze
Stanis³awem Cat-Mackiewiczem na czele). Drudzy upowszechniali opinie o szpieTablica pami¹tkowa i park im. Marii Znagowskiej dzia³alnoci przemierowskiej-Prufferowej w Toruniu
ciwko Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Tego rodzaju postawienie spraw spowodowa³o w 1936 powo³anie przez Ministra Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego specjalnej komisji miêdzyministerialnej do zbadania zarzutów. Nie potwierdzi³a ona tych oskar¿eñ. Naciski prawdopodobnie spowodowa³y, ¿e od
1938 w Szkole ograniczono znacznie liczbê przedmiotów sowietoznawczych.
Instytut wydawa³ w Wilnie publikacje ksi¹¿kowe jako prace poszczególnych sekcji. Sekcja Gospodarcza opublikowa³a pracê S. Swianiewicza Lenin jako ekonomista, 1930; B. Cyruliñskiego Koncesje zagraniczne w ZSRR, 1935. Sekcja Filozoficzna  J. Otrêbskiego Przyczynki s³owiañsko-litewskie, seria I-II  1930 i1935; E. Koschmiedera
Przyczynki do zagadnienia homonii w hirmosach rosyjskich, 1932; J.
Krzy¿anowskiego Byliny. Studium z dziejów rosyjskiej epiki ludowej,
1934; a Sekcja Etnograficzna  W. Dynowskiego Barwne kufry ch³opskie z okolic Wileñszczyzny i Polesia, 1934; za Sekcja HistorycznoPrawna  B. Jasinowskiego Wschodnie chrzecijañstwo a Rosja na tle
rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu, 1933; A.
Derugi Piotr Wielki a unici i unia kocielna 1700-1711, 1936; S. Wys³oucha Pos³ugi komunikacyjne miast na prawie magdeburskim w W.
Ks. Litewskim do po³owy XVI w.,
1936; Sekcja Prawno-Polityczna 
W. Sukiennickiego Ewolucja ustroju Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich w wietle oficjalnych publikacji w³adzy radzieckiej,
1938.
W l. 1933-1934 wydano dwa
tomy Rocznika Instytutu NaukoJulian Krzy¿anowski i miejsce jego wo-Badawczego Europy Wchodniej
spoczynku na Cmentarzu Wojskowym w Wilnie; w t. I zamieszczono arna Pow¹zkach w Warszawie
tyku³y, dotycz¹ce Litwy oraz Komu83
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nistycznej Partii Zachodniej Bia³orusi i problemów
pañstwa w prawie karnym ZSRR; w t. II zawarto
kilkanacie artyku³ów z zakresu ekonomiki ZSRR,
bêd¹cych wynikiem prac Sekcji Gospodarczej. Ponadto Instytut wyda³ trzy obszerne tomy wydawnictwa ci¹g³ego Balticoslavica (1933-1938), którego komitet redakcyjny pocz¹tkowo tworzyli W³odzimierz Antoniewicz, Cezaria Baudouin de CourSt. wianiewicz
tenay-Ehrenkreutzowa, E. Koschmieder z Polski
oraz Jaho Kalima z Finlandii i Oskar Lozoratis z Estonii. Nastêpnie do
komitetu powo³ano m.in. Juliana Krzy¿anowskiego i K. Moszyñskiego.
Wspó³pracownicy Instytutu wywodzili siê w przewa¿aj¹cej mierze
ze rodowiska, zwi¹zanego z USB w Wilnie oraz z uczelniami warszawskimi i krakowskim orodkiem slawistycznym. Instytut utrzymywa³ sta³e kontakty z przedstawicielami pañstw ba³tyckich, szczególnie
z £otw¹, Estoni¹ i Finlandi¹, sporadycznie  z ZSRR. ¯ywe zainteresowanie jego dzia³alnoci¹ przejawiali Niemcy.
Ksiêgozbiór Instytutu Zarz¹d odda³ na mocy specjalnej umowy, zawartej w 1932, a zatwierdzonej przez Min. Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego w 1933, Bibliotece Pañstwowej im. Wróblewskich
w Wilnie. Wed³ug stanu z 25 kwietnia 1936, ksiêgozbiór ten liczy³ 5320
tytu³ów wydawnictw zwartych (6192 wol.), 1038 tytu³ów wydawnictw ci¹g³ych (2462 wol.) oraz 1222
tytu³ów nie skatalogowanych.
Wybuch II Wojny wiatowej przerwa³
dzia³alnoæ Instytutu i Szko³y Nauk Politycznych. Latem 1940 nast¹pi³y aresztowania znajduj¹cych siê w Wilnie cz³onków kierownictwa tych instytucji (m.in.
Wielhorskiego, Sukiennickiego; Swianiewicz ju¿ w 1939 jako oficer Wojska PolJanusz Jêdrzejewicz i ksi¹¿ka o
skiego dosta³ siê do niewoli sowieckiej).
nim Zbigniewa Osiñskiego
NKWD wysunê³o wówczas tezê o szpiegowskiej roli placówek. Prezesami Instytutu byli Jan Rozwadowski
(1930-1935) i Stanis³aw Kêtrzyñski (1935-1939), jego dyrektorami 
Janusz Jêdrzejewicz (1930-1931) i W³adys³aw Wielhorski (1931-1939),
prezesem Zarz¹du by³ Stefan Ehrenkreutz (1930-1939), a sekretarzami
Zarz¹du  Kazimierz Okulicz (1930-1936) i Teodor Bujnicki (1936-1939).
Opr. M. J.
Na podstawie S³ownika polskich towarzystw naukowych, t. II, Warszawa 1994
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POLSKIE LADY W SMOLEÑSKU
Wac³aw Podbereski
Za panowania cara Borysa Godunowa Smoleñsk
zosta³ rozbudowany w latach 1596-1602 w kamienn¹
twierdzê, sta³ siê jednym z najsilniejszych grodów
obronnych w Europie. Zwany by³ kluczem do Moskwy, gdy¿ zdobycie tej twierdzy otwiera³o drogê
do stolicy pañstwa moskiewskiego. Przy rozbudowie fortyfikacji pracowa³o ponoæ 300 tys. rzemielników, specjalnie sprowadzonych przez Godunowa.
Powsta³y mury o d³ugoæ 6,5 tys. m, wysokoci Autor publikacji
10-15 i gruboci 3-6 m. Zbudowano w murach 9 bram i 38 baszt, z
których zachowa³o siê 17.
W czasie wojny polsko-moskiewskiej, 19 wrzenia 1609 roku, pod
murami Smoleñska stanê³a 20-tysiêczna armia polska króla Zygmunta
III Wazy. Rozpoczê³o siê oblê¿enie Smoleñska, które trwa³o przesz³o
20 miesiêcy. W twierdzy zamkn¹³ siê Micha³ Szejn za licznym wojskiem: mia³ 40 tys. ludzi i 300 dzia³. Wówczas to, 4 lipca 1610 roku,
mia³a miejsce s³awna bitwa pod K³uszynem, w której hetman ¯ó³kiewski w 8 tys. ludzi pokona³ armiê moskiewsk¹, licz¹c¹ 48 tys. ¿o³nierzy,
wys³anych z Moskwy na odsiecz Smoleñskowi.
Po tym zwyciêstwie ruszy³ ¯ó³kiewski na Moskwê, gdzie po detronizacji przez bojarów cara Szujskiego, zawar³ z bojarami 27 sierpnia 1610
roku historyczn¹ umowê, powo³uj¹c¹ syna króla Zygmunta III na moskiewski tron Rurykowiczów. Odby³ ¯ó³kiewski w 1611 triumfalny wjazd
do Warszawy, prowadz¹c ze sob¹ jako jeñców cara Szujskiego z rodzin¹.
Jeñcy wprowadzeni zostali do senatu i tam z³o¿yli ho³d królowi polskiemu.
W miêdzyczasie, 3 czerwca 1611, Smoleñsk zosta³ zdobyty przez
wojska polskie. Reszta zdesperowanych obroñców moskiewskich
schroni³a siê w podziemiach Soboru Uspieñskiego i wysadzi³a wi¹tyniê w powietrze. Po odbudowie tego wspania³ego soboru, na froncie,
obok g³ównego wejcia, umieszczony zosta³ kuty w kamieniu, du¿y
napis, g³osz¹cy chwa³ê poleg³ych obroñców, walcz¹cych z polskimi
wojskami w 1611 roku.
Inn¹ pozosta³oci¹ z tych czasów jest wa³ ziemny  okopy, usypane
przez Polaków w 1611 roku na miejsce zrobionego wy³omu w mu85
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rach, zwane dzi Królewsk¹ Twierdz¹,. Miejscem, znanym tak¿e z
czasów wiosny polsko-moskiewskiej jest Bastion Szejna, gdzie toczy³y siê najbardziej zaciête walki w latach 1632-1634.
Smoleñsk nale¿a³ do Polski  do Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 do 1654 roku. By³ siedzib¹ polskiego biskupa. Król Zygmunt nada³
Smoleñskowi prawo magdeburskie, ustanowi³ jarmarki i targi, kaza³
organizowaæ cechy rzemielnicze, wybudowaæ ratusz z kamienia. Nada³
te¿ miastu herb, przedstawiaj¹cy Archanio³a Micha³a w ¿elaznej zbroi,
trzymaj¹cego w prawicy miecz go³y i depcz¹cy czerwonego smoka, w
czerwonym polu.
Szlachta docenia³a w pe³ni znaczenia Smoleñska, jako grodu na rubie¿ach pañstwa. To te¿ traktat Grzymu³towskiego za 1686 roku, przes¹dzaj¹cy o utracie Smoleñska i Kijowa na rzecz Moskwy, wywo³a³
ogromne oburzenie w polskim spo³eczeñstwie i zosta³ ratyfikowany
przez sejm dopiero w 1710 roku, a wiêc po 24 latach.
Czasy polskie Smoleñska pozostawi³y tam swoje piêtno w psychice ludzi. Jak¿e charakterystyczny jest fakt, przytoczony przez Melchiora Wañkowicza, który pisze we wspomnieniach:
...pamiêtam, jak w Smoleñsku, przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹, pyta³
mnie brodaty izwoszczyk:
 Wam barin, na polskuju storonu?
Ju¿ o tej Rzeczypospolitej wszelki lad tu wytêch³. Od roku 1654 nie
w³adalimy Smoleñskiem. A przecie¿ w pamiêci ludzi jedna strona Dniepru by³a polska, druga rosyjska.
Tutejsi mieszkañcy pamiêtali o tym nawet po kilkuset latach!
Jeszcze przed 1917 rokiem istnia³y w okolicach Smoleñska polskie maj¹tki. Nale¿a³o do nich Gniazdowo, ws³awione dzie³ami mordu Katyñskiego.
Stanowi³o ono czêæ maj¹tku Niewiszcze rodziny Targoñskich, potem Koliñskich. Lasek Katyñski nale¿a³ do dawnego maj¹tku Borek Lednickich.
W Smoleñsku, przy ul. Panfi³owa, zachowa³ siê stary cmentarz polski  ko³o polskiego, obecnie nieczynnego kocio³a. Na tym cmentarzu, opuszczonym i zniszczonym przez up³yw czasu mo¿na jednako
odnaleæ p³yty grobowe z polskimi napisami, trudnymi do odczytania.
Maj¹ tam swoje mogi³y ksiê¿a: Stulgiñski, zm. 1866, A. Lassotowicz,
zm. 1922, Przemocki, zm. 1930. Poza tym s¹ tu mogi³y z pomnikami:
A. Naumowa z Dziewoñskich
Kamiñska
Sawicka
Józef Sawicki
W. Wawruk, zm. 1856
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Julia Kurczyñska z Siemiankowiczów 1827-1911
St. Kowalewski
Pompuæ Józef, zmar³y w 1900 roku w wieku 83
Wzruszaj¹cy jest napis na kamieniu nagrobnym:
Lonia Alchimowicz 1921-1935
Drogi Synek
Puki w sercu bij¹ si³y
nie zaroni Droszka
do twojej mogi³y
ot Mamy i Papy
Te mogi³y z napisami to tylko drobny fragment ca³ego, du¿ego,
zrujnowanego cmentarza.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e budz¹ca siê ¿ywio³owo to¿samoæ polska
na dawnych polskich kresowych ziemiach przyczyni siê do uporz¹dkowania i zachowania tych reliktów polskoci.
W kwietniu 1993 roku by³ w Warszawie prezes Domu Polskiego w
Smoleñsku  Antoni Butarewicz, który na konferencji w siedzibie Wspólnoty Polskiej powiedzia³ znamienne s³owa: Kiedy przed kilku laty zaczêlimy tworzyæ w Smoleñsku parafiê, by³o nas dziesiêcioro. Dzi do
polskoci przyznaje siê trzy tysi¹ce.
Smoleñsk i ówczesna wojna polsko-moskiewska przypominaj¹ nam
ten fragment naszej historii, gdy wa¿y³y siê losy nie tylko Polski, lecz
mo¿e ca³ej Europy. Gdyby nie krótkowzroczna polityka króla Zygmunta III Wazy, który nie chcia³ zgodziæ siê na objêcie tronu moskiewskiego przez syna W³adys³awa, dosz³oby zapewne do zawarcia unii polsko-moskiewskiej, o czym marzy³a szlachta polska od czasów unii
polsko-litewskiej. Jak¿e inaczej mog³yby wówczas potoczyæ siê losy
nie tylko Polski: granice europejskiej cywilizacji oparte zosta³yby o Ural
ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Pech nasz dziejowy sprawi³, ¿e bojarzy moskiewscy  czekaj¹c na
pró¿no przez kilka lat na przyjazd królewicza W³adys³awa  w koñcu
na obraduj¹cym w 1613 roku Soborze Ziemskim w Moskwie, powo³ali
na tron 16-letniego Micha³a Romanowa, który da³ pocz¹tek panowaniu
dynastii Romanowych (Romanow-Holstein-Gottorp), co tak z³owrogo
i zgubnie zaci¹¿y³o na losach Polski.
Wac³aw Podbereski
87

ETYMOLOGIA
SK¥D POCHODZ¥ NAZWY LITWY, £OTWY, ESTONII
I ICH STOLIC?
Tadeusz Zubiñski
Pochodzenie nazwy Litwy  Lietuva nie zosta³o jednoznacznie wyjanione. Przyjmuje siê, ¿e pochodzi ona od nazwy rzeki Leita, co oznacza³oby równie¿ ludzi znad rzeki, b¹d kraj nad rzek¹. Sama nazwa
Litwa po raz pierwszy pojawia siê w zapiskach z roku 1009 w kronikach
niemieckich  Rocznikach Kwedlinburskich, w zwi¹zku z mêczeñsk¹
mierci¹ biskupa Brunona z Kwerfurtu, który na granicy Rusi i Litwy
poniós³ mêczeñsk¹ mieræ wraz ze swymi 18 towarzyszami. Co do nazwy miasta Wilno, litewska wersja znacznie póniejsza Vilnius, ¿ydowska  Wilne, bia³oruska  Wilnia, rosyjskie  Wilna. Dla porz¹dku forma
³aciñska brzmi Vilna i w takiej formie pojawia siê w redniowiecznych
kronikach, choæ Jan D³ugosz pisywa³ Wilno lub Wylno.
Rosyjski jêzykoznawca i semiotyk W³adimir Toporow wywodzi j¹
od ba³tyjsko-s³owiañskiego rdzenia vil lub vel, co znaczy martwy, a
ma wi¹zaæ siê z miejscem palenia zw³ok ksiêcia. Ciekawostk¹ jest, ¿e
Litwini na Wilno do koñca XIX wieku mówili Wilniuja. Nawet agresywny wobec Polaków poeta i wie¿o nawrócony na litewsk¹ narodowoæ Oskar Mi³osz pisa³ w artykule z roku 1926 po francusku o
Wilnie  Vilna. Znacznie wczeniej pisarz Henri Beyle  Stendal, swego czasu jako napoleoñski oficer przebywaj¹cy w Wilnie, w swych
notatkach i listach u¿ywa³ nazwy: Wilna.
Jako pierwszy z cudzoziemców nazwy Wilno u¿y³ w swym dzienniku
podró¿y w listopadzie 1784 Johann Georg Adam Forster. Inna hipoteza
nazwy Wilno, wed³ug badañ prof. Paw³a Stanis³awa Szafarzyka, pochodzi
od grodu s³owiañskiego plemienia Wilków, osiad³ych na tym terenie ju¿ II
wieku naszej ery. Wilno  pierwsza wzmianka w ród³ach pisanych datuje
siê na 6 lutego 1323 roku. Polacy stosunkowo wczenie i powszechnie
u¿ywali nazwy Wilno, gdy¿ tu¿ przed bitw¹ pod Grunwaldem król W³adys³aw Jagie³³o wyda³ swoim wojskom dwa has³a bojowe: Kraków i Wilno.
Etymologii nazwy £otwa  najpopularniejszym wyt³umaczeniem jest
wywód, ¿e dawne ziemie dzisiejszej £otwy nazywano Latvieu zeme 
Ziemia £otyszów. Dzisiejsza nazwa Latvija jest analogi¹/kalk¹ nazwy
³aciñskiej Lettia. Latvija wywodzi siê od rdzenia lat lub lot, co oznacza
równinê lub ziemiê orn¹, nasuwa siê podobieñstwo z naszym polem,
wiêc Latvija ba³tycka Polska? Ale rdzeñ, tak lubiany prze £otyszy  lat,
lât lub lot z kolei ³¹czy siê z ³aciñskim latus  szeroki, obszerny  ³otew88
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ski plas, jak otwarta, odpowiednia do orki
równina, ziemia przyjazna.
Najprawdopodobniej samo pojêcie szerokiego/otwartego pola by³o znane plemionom staro³otewskim ju¿ w epoce ¿elaza.
Rdzeñ lat jest pochodzenia praryskiego, bezporednio pochodzi z sanskrytu, i móg³
oznaczaæ czynnoci obejmowania czego
w posiadanie, u¿ytkowanie, st¹d dzisiejsze
w³adcze ³otewskie czasowniki sagrâbt,
sanem  zbieraæ, zagarniaæ, np. siano, osaczaæ, ow³adn¹æ, o/za-panowaæ. Nazwa latvietis1  £otysz pojawia siê ju¿ oko³o roku
1000, najstarsz¹ form¹ nazwy kraju jest LaZegar na Ratuszu w Rydze
tuva, z czasem przybiera dzisiejsz¹ postaæ
Latvija, analogicznie jak pierwotna Lietava przechodzi w Lietuva/Litwa.
Istnieje te¿ wersja, ¿e wspó³czesna nazwa £otwy  Latvija wywodzi siê
od nazwy bli¿ej terytorialnie nie sprecyzowanej rzeki o nazwie  Latava
albo Latuva, co jest kolejn¹ analogi¹ do pochodzenia nazwy Litwy. Mo¿e
te¿ pochodziæ od nazwy dzi nierozpoznawalnej rzeki we wschodniej czêci kraju, b¹d poza jej obecnymi granicami o nazwie Latve albo Latva.
Nazwa Rygi  Rîga pochodzi od strumyka Rîdzene, który p³yn¹³
w miejscu obecnej starówki Vecrîga. Inna hipoteza g³osi, ¿e nazwa
Ryga pochodzi od staro-³otewskiego ringe  zakole rzeki. Sam gród
za³o¿y³ biskup Bremeñski Albert w roku 1201.
Nazwa Estonia byæ mo¿e wywodziæ siê ze staroangielskiego i dzi
angielskiego terminu: east  wschód, jakiego to terminu u¿y³ podró¿nik
anglosaski Wulfstan z IX wieku, pisz¹c o Estland  Krainie Wschodniej.
W roku 98 historyk rzymski Tacyt pisa³ o ludach Aesti  Estów, zbieraczach bursztynu, choæ dzisiejsi badacze raczej sk³aniaj¹ siê do pogl¹du,
¿e mia³ na myli dzisiejszych Ba³tów. Ciekawa jest ³otewska nazwa Estonii  Igaunija, co jest wariantem Ugaunia/Ugandi, przekszta³con¹ nazw¹
jednego z regionów po³udniowej Estonii, wspominan¹ przez kronikarza
Henryka £otysza w dziele, spisanym w latach 1208-1227. Niemcy na
Tallinn mówi¹ Reval, od nazwy tylko czêci tego grodu  pó³nocnej
Rävala. Arabowie mówili Koluwan, za Estowie Taani-Liin, co oznacza
Duñskie Miasto lub Zamek, gdy¿ gród za³o¿y³ w obecnej postaci król
duñski Waldemar II w roku 1219.
Tadeusz Zubiñski
Publikacja pochodzi z przygotowanego do druku S³ownika mitów i tradycji
rodzimych narodów Estonii, Litwy i £otwy.
1
W ³otewskim i litewskim nazwy narodowoci piszemy z ma³ej litery.
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Postanowi³em sprawdziæ, co zmieni³o siê na bia³oruskim odcinku Szlaku Mickiewiczowskiego. By³em tu latem 2005, gdy zbiera³em materia³y do
trzeciego wydania mojej ksi¹¿ki Szlakiem Adama Mickiewicza.
Stworzylimy 6-osobow¹ grupê: Hubert Kiersnowski, mój kolega,
geolog, którego ojciec, Ryszard Kiersznowski, by³ ostatnim w³acicielem maj¹tku Podweryszki k. Bieniakoñ, Grzegorz R¹kowski, autor przewodników po Kresach, Magda Michalska i Ryszard Ciarka  etnolodzy, moja ¿ona Katarzyna, geograf, pierwszy raz na Bia³orusi, i ja. Mielimy do dyspozycji wygodny mikrobus Huberta, który jako kierowca
nie ¿a³owa³ czasu i nie ba³ siê niewygód ca³odziennych podró¿y. Wyjechalimy 31 maja, na 8 dni. Nasz¹ baz¹ sta³a siê wiejska cha³upa we
wsi Poreczje (Porzecze), po³o¿onej 3 km od jeziora wite. Nale¿a³a
ona do naszej bia³oruskiej przyjació³ki Tatiany, która przez dwa pierwsze dni z nami wêdrowa³a.
Pierwsze zaskoczenie na granicy w Bobrownikach  Wo³kowysku.
Kompletna pustka. Ruch handlowy, po wprowadzeniu wiz, zamar³ zupe³nie. Kontrola paszportowa i celna po polskiej i bia³oruskiej stronie trwa³a
40 minut. A my obawialimy siê d³ugiego stania w kolejce i skomplikowanej odprawy, tak, jak to jeszcze by³o 4 lata temu.
Tego dnia przy nie najlepszej pogodzie zwiedzilimy kilka miejsc poza
Nowogródzkim Szlakiem Mickiewiczowskim. Pierwszym ciekawym
obiektem by³ XVI-wieczny koció³ w Gnieznie (Hnieznie). Obok niego
XIX-wieczne: grobowiec rodziny Jelskich i piêkna kaplica Ko³³upaj³ów
(Ferdynand, Julia z To³³oczków, Ludwika), z secesyjn¹ rzeb¹ p³acz¹cej
kobiety. Ze zdziwieniem zobaczy³em swoje nazwisko na nagrobku tam
przy kociele. Pochowano tam Józefê z Krzywickich Tarasowicz (18361903). Potem zatrzymalimy
siê przy Górze Zamkowej w
Wo³kowysku i zabytkowej
obronnej XVI-wiecznej cerkwi
w Synkowiczach, gdzie dogoni³a nas straszna ulewa. W S³onimiu obejrzelimy pobernardyñski koció³ z zachowanym
budynkiem ¿eñskiego klasztoru (dzi mieszkaj¹ w nim nieW prawos³awnej cerkwi w ¯yrowicach
pokalanki), obok ruiny synago-
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gi, za Szczar¹  drugi koció³, w. Andrzeja, barokowy, z tablic¹ ks. Skargi
oraz piêknie odnowiony dworzec kolejowy w stylu dworkowym z lat 20.
ubieg³ego stulecia (i zupe³nie zniszczone domy w tym¿e stylu przy dworcu). W obu kocio³ach s³uchalimy
piêknych pieni piewanych po polsku. Ostatni przystanek tego dnia to
zespó³ cerkwi w ¯yrowicach  bia³oruskiej prawos³awnej CzêstochoNad jeziorem wite
wie i nieopodal wiête ród³o z
drewnianym basenikiem  czy¿by do k¹pieli w celu leczenia chorego
cia³a?
Potem próbowalimy przebiæ siê przez Wysock, Mo³czad i Poczapowo nad wite. Ale za Mo³czadzi¹ drogi zaczê³y byæ coraz gorsze,
a¿ w koñcu, gdzie miêdzy Sorgowiczami a Wielk¹ Sworotw¹. poleglimy. Trzeba by³o wróciæ siê do Mo³czadzi i próbowaæ jechaæ do szosy
Baranowicze-Nowogródek. Ale oznakowanie by³o z³e i zamiast w Horodyszczu wyl¹dowalimy w Sto³owiczach.
Nastêpnego dnia pierwsze kroki skierowalimy nad wite. Tu w³aciwie nic siê nie zmieni³o. Ruina dawnego baru nadal straszy przy szosie.
Teksty z ballady wite po polsku i bia³orusku, na g³azach ustawionych tu
na 200-rocznicê urodzin wieszcza nieco wyblak³y. Grzegorz obszed³ spory szmat brzegu, ale s³ynnej stroiczki (lobelii dortmana  car ziela) nie
odnalaz³. Altana na pomocie nieco nadwyrê¿ona czasem.
Pierwszym zadaniem by³a próba odnalezienia w nieodleg³ej od witezi wiosce Bielczyce dwóch kamieni z napisami, mówi¹cymi o podarowaniu jeziora i okolic, bêd¹cych za czasów Jagiellonów królewszczyzn¹,
ksiêciu Konstantemu Ostrogskiemu (pocz. XVI w.). Rozmawialimy ze
starymi kobietami. Jedna z nich skierowa³a nas na koniec wioski, gdzie
na pagórku mia³ staæ jaki g³az z napisem. Dotarlimy tam, znalelimy
g³az w chaszczach, napis g³osi³,
¿e tu jest granica ko³chozu, a dok³adnie Ko³choz imieni Gaste³³o.
Proizwodstwiennyj uczastok nr 1,
Dierewnia Jatwie. Rzeczywicie, nieopodal jest wioska o tej
nazwie. £udzilimy siê, ¿e byæ
mo¿e ten g³az, to w³anie dawny,
tylko napis mu zmieniono. Ale to
chyba z³udzenie. A Niko³aj Gastello to sowiecki lotnik bombowy, Korzenie sosen nad witezi¹
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uhonorowany tytu³em Bohatera
Zwi¹zku Radzieckiego za staranowanie p³on¹cym samolotem wojsk
niemieckich 26 czerwca 1941.
Z Bielczyc pojechalimy do
Czombrowa. Piêkna wysoka kaplica Karpowiczów, stoj¹ca w szczerym polu, bardzo ju¿ zniszczona,
ma zrobione zadaszenie z drewna.
To rodzina by³ych w³acicieli podjê³a prace konserwacyjne. Horodyszczyk, nieopodal po³o¿ony dawny gród, a mo¿e i miejsce zamku
wojewody Kurcza, zrobi³ du¿e wraGrób W³. Haciskiego w Miratyczach
¿enie. Dêby, porastaj¹ce grodzisko,
trzymaj¹ siê mocno. Przez Walówkê (cerkiew odmalowana i ju¿ nie
zas³aniaj¹ jej stare drzewa) pojechalimy do Miratycz. To tutaj, za wsi¹,
na wzgórzu, wród pól, w kêpie krzewów, znajduje siê samotny grób.
Poprzedniego dnia by³ tu konserwator zabytków z Warszawy, przywieziony przez Joannê Puchalsk¹, z domu Karpowiczow¹, pochodz¹c¹
z Czombrowa. Kamienny krzy¿ zosta³ posklejany, okolica oczyszczona, rolinnoæ wykarczowana. Miejsce to piêknie wspomina Jan Bu³hak w swoim Kraju Lat dziecinnych (str. 78-79). To w³anie tutaj pochowany zosta³ jego dziadek W³adys³aw Haciski i to tutaj ze swoj¹
matk¹, jako m³ody ch³opiec wielokrotnie bywa³.
Z Miratycz do P³u¿yn. Kilka razy tu by³em, ale zawsze co mi
przeszkadza³o: a to brak czasu, to ulewa, by poszukaæ miejsca po
dawnym dworze, w którym do mierci mieszka³a marsza³kowa Wereszczakowa, matka Maryli, a potem jej brat Micha³. Na przedwojennej
mapie jest zaznaczony folwark, kilkaset metrów na
pó³noc od wsi. Spotykamy starszego gospodarza
o nazwisku Krywickij,
który pokazuje nam, gdzie
dok³adnie sta³ dwór. Prowadzi do 90-letniego mê¿czyzny, który opowiada,
¿e w³aciciel, Czernuszewicz, zosta³ zamordowany w 1943 przez so- Rozmowy podczas podró¿y po terenie
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wieck¹ partyzantkê, a dwór
czêciowo spalony. ¯ona w³aciciela, Maria, wraz z dzieæmi  Jankiem, Dolikiem i Antolk¹ uciek³a do Baranowicz.
Przed wojn¹ by³o tu piêæ osób
s³u¿by, trzymano 15 krów i 4
konie. Przez jaki czas po
wojnie by³a tu szko³a. Potem
wszystko zrównano z ziemi¹, Nie ma ju¿ dworu w P³u¿ynach
zaorano i teraz ladu nie ma.
Pokaza³em jeszcze moim przyjacio³om dwór w Rajcy (nadal zamkniêty) i park, a w nim wysoki s³up kamienny z p³askorzeb¹, przedstawiaj¹c¹ herb Dunin-Rajeckich  £abêd (dwa ³abêdzie z koron¹). Dawniej
wieñczy³a go zabytkowa figura Matki Boskiej, pochodz¹ca wed³ug miejscowego podania z grobowca ksi¹¿¹t Szujskich. Pod herbem, w specjalnej wnêce, przed 1863 mia³a znajdowaæ siê miedziana tablica z jakim
napisem, ukryta po powstaniu i nieodnaleziona. Miejscowi twierdz¹, ¿e
s³up postawiony zosta³ ku pamiêci m³odego syna Rajeckich, który uton¹³
gdzie poza Rajc¹. Zobaczylimy jeszcze cerkiew  budowla w eklektycznym stylu, przypominaj¹ca nieco neogotycki zamek, pochodz¹ca z
1875 roku, jest odbudowana i janieje bia³ymi cianami.
W miejscowym sklepie kupilimy co do zjedzenia i udalimy siê do
Woroñczy. D¹b Mickiewicza, zwalony, wypróchnia³y, nadal le¿y na
stoku wzgórza. Koció³ zamkniêty, na cmentarzu  wie¿y grób niedawno zmar³ej ¿ony Antoniego Czarnowskiego, niewidomego, jedynego cz³onka rodziny Lubañskich-Czarnowskich ocalonego z tragedii,
jaka tu siê rozegra³a 1 maja 1943, gdy dwór zosta³ spalony, a jego
mieszkañcy zamordowani przez sowieck¹ partyzantkê. Zadziwia chaotyczny uk³ad domków i komórek pobudowanych na miejscu dworu.
Przy drodze dojazdowej widzimy solidn¹ podmurówkê. Prawdopodobnie
to jedyna pozosta³oæ dworu.
Wracamy do Porzecza. W cha³upie u Tatiany mielimy kuchenkê,
wiêc moglimy przygotowaæ póny obiad z produktów, przywiezionych z Polski. Nie dlatego, ¿e na Bia³orusi brak ¿ywnoci  po prostu
¿eby nie traciæ czasu na szukanie, na dojazdy do sklepu. Ale i tak jedlimy obiady w terenie: w S³onimiu, Nowogródku, Werenowie, Iwju i
bia³owieskich Klepaczach. Ceny poza Nowogródkiem  niewygórowane, ale te¿ i smaki niewysublimowane.
Nastêpny dzieñ to zwiedzanie Nowogródka, wizyta u sióstr Nazaretanek i u ksiêdza, u Tamary Wiarszyckiej, dyrektor Muzeum Krajoznawczego, zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza, no i najwa¿niejsza sprawa: zameldowanie siê na milicji.
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Obejrzelimy farê nowogródzk¹, dwie ciekawe
tablice i nagrobek-p³askorzebê. Pierwsza z tablic
obwieszcza, i¿ 12 lutego
1799, w 50 dni po urodzeniu, ochrzczone tu zosta³o
dzieciê imieniem Adam
Bernard, syn Miko³aja
i Barbary z Majewskich
Mickiewiczów. Druga (epitafium) piêkn¹ staropolszczyzn¹ przywo³uje pamiêæ
Jana Kiersnowskiego,
Cerkiew w Rajcy, przypominaj¹ca zamek
XVII-wiecznego podsêdka
nowogródzkiego, w³aciciela dworu miejskiego, stoj¹cego niegdy powy¿ej fary, na cyplu wysoczyzny (dwór ten odsprzedany zosta³ po jego mierci
w 1634 roku Marsza³kowi Wielkiemu Litewskiemu, Janowi Stanis³awowi
Sapiesze, dzi w tym miejscu jest budynek, w którym mieci siê KGB).
Epitafium brzmi:
Jan Kiersnowski w tym miejscu le¿y pogrzebiony
Z dawnych y s³awnych przodków znacznie urodzony
Cnot¹ dowcipem s³aw¹ hoynie obdarzony
Królowi y oyczynie dobrze zas³u¿ony
Ale mieræ zazdrociwa nic nie zborgowa³a
Urodzeniu y cnocie w ten go dó³ wygna³a
Któremu Iesu Christe racz byæ mi³ociwy
Gdy¿e nasz jest Zbawiciel Pan y Król Prawdziwy
Umar³ w roku 1632
Umieszczona obok marmurowa p³askorzeba przedstawia dziewiêciu rycerzy, poleg³ych pod Chocimiem w 1621. Ufundowana by³a przez
Jana Rudominê-Dusiackiego, kasztelana nowogródzkiego, dowódcê 720
rycerzy jazdy, dzielnie tam walcz¹cego i rannego.
Specjalnie chcia³em siê widzieæ z Tamar¹ Wiarszyck¹, gdy¿ interesowa³ mnie temat ¿ydowskiej samoobrony, istniej¹cej w Puszczy Nalibockiej w okresie okupacji hitlerowskiej, spopularyzowany ostatnio
przez amerykañski film Opór. Zgodzilimy siê, ¿e film nieco przerysowywa³ pewne fakty, innych nie dopowiada³, jednak generalnie doæ
dobrze oddawa³ atmosferê tych tragicznych czasów w tym miejscu.
10-11 lipca 2009 roku w Nowogródku odby³a siê organizowana przez
Wiarszyck¹ naukowa konferencja na temat Nowogródek  historia i
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wspó³czesnoæ. Poruszane w niej tematy to Rola i miejsce Nowogródka
w historycznych i kulturowych kontaktach Bia³orusi, Litwy, Polski, Rosji
i Ukrainy; Dziedzictwo kulturowe Nowogródka (architektura, sztuka,
owiata, literatura); Ludzie Nowogródczyzny, Nowogródczyzna w tragicznych czasach II wojny. Niestety nie uda³o byæ na tej konferencji.
Problemu z meldunkiem nie by³o. Dlatego, ¿e by³a z nami Tatiana,
znaj¹ca kobietê, która oficjalnie, za niewielk¹ op³at¹, wype³ni³a nasze
druczki zameldowania (nad dworcem autobusowym). Potem wp³acilimy po ok. 15 PLN w rublach bia³oruskich, jako op³atê skarbow¹. A na
milicji, naprzeciwko przedwojennego gmachu Urzêdu Wojewódzkiego
okaza³o siê, ¿e na piecz¹tki na specjalnych karteczkach, które trzeba
by³o oddaæ na granicy, d³ugo nie czekalimy.
Gdy ten najwa¿niejszy problem by³ odfajkowany, moglimy co jeszcze
zobaczyæ. Poszlimy z Hubertem na nowogródzki cmentarz, by tam odnaleæ grób jego pradziadka, Ryszarda Konrada Kiersnowskiego (1849-1926).
Uda³o siê. Drzewo, które wyros³o na grobie, zniszczy³o kamieñ nagrobny.
Bez jego wyciêcia nie ma mowy o naprawieniu. Ze zdziwieniem odkry³em,
¿e kaplica cmentarna, która kilka lat temu by³a miejscem spotkañ miejscowych pijaczków, jest odbudowana i zamkniêta. Jednak na wielu grobach
pobite szk³o z butelek wiadczy³o o urz¹dzanych tu libacjach.
Potem obiad. Ale na rynku nowogródzkim nie ma ¿adnej restauracji
(jest tylko kawiarenka Rzym, nie zauwa¿ylimy witezi naprzeciwko kocio³a w. Micha³a). Udalimy siê do Walerii przy dworcu autobusowym. Dobry by³ ch³odnik, lecz na drugie danie czeka³o siê za d³ugo
i jego jakoæ nie by³a adekwatna do ceny.
Potem pojechalimy zobaczyæ s³ynne Jary Tymoszkowickie. 5 km na
po³udniowy zachód od Rajcy, w okolicach wsi Tymoszkowicze, rozci¹ga
siê pasmo wzgórz morenowych o d³ugoci 5,5 km. Dolina rzeki Niewdy i
wyniesione ponad ni¹ o 30-40 m wzgórza tworz¹ tu wspania³y krajobraz.
Stoki wzgórz porozcinane s¹ w wielu miejscach w¹wozami. W jednym z
nich, zwanym Jarem Tymoszkowickim, w okresie miêdzywojennym odkryto miêdzylodowcowe
osady organiczne. Torfy,
i³y piaszczyste i kreda jeziorna ods³ania³y siê w
skarpach jaru na d³ugoci
300 m w postaci soczew i
pok³adów o mi¹¿szoci do
8 m. Osady te pochodzi³y
z ciep³ego okresu miêdzylodowcowego, zwanego
interglacja³em eemskim
(117-130 tys. lat temu). W s³ynnych morenowych Jarach Tymoszkowskich
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Podjechalimy do wsi
Tymoszkowicze, popytalimy miejscowe kobiety. Nie do koñca nas
zrozumia³y, ale pokaza³y
kierunek. Przez pola i
³¹ki, pe³ne mokrej trawy,
po 1,5-2 km dotarlimy
do stromych, zupe³nie
zaroniêtych stoków. I
tu zaczê³y siê fantastyczne g³êbokie jary, schodz¹ce ku zielonej dolinie.
Nasza grupa przy altanie Maryli w Tuhanowiczach
Przed naszymi oczami
otwar³a siê nieska¿ona
ludzkim dzie³em zielona przestrzeñ. Dla tych widoków warto by³o tu dotrzeæ. Oczywicie, by znaleæ staro¿ytne torfy, trzeba by wiedzieæ, gdzie
dok³adnie s¹. I mieæ wiêcej czasu i ³opaty do ods³oniêcia zape³z³ych stoków.
Wrócilimy do samochodu i od kobiet w wiosce dowiedzielimy siê, ¿e w
ubieg³ym roku byli tu jacy geolodzy, którzy nawet nad Niewd¹ nocowali w
namiotach. Mo¿e kto znów chce odnaleæ dawne stanowisko geologiczne?
W nieodleg³ych Smolczycach, w czasach Mickiewicza nale¿¹cych
do Józefa Wereszczaki, brata Maryli, w starej nieczynnej i poros³ej lasem ¿wirowni znajduje siê pomnik przyrody nieo¿ywionej  wielki blok
czwartorzêdowego zlepieñca piaszczysto-¿wirowo-g³azowego sprzed
150 tys. lat. Blok ma wysokoæ 7,8 m, 11,8 m d³ugoci i 6,2 m szerokoci. Uda³o siê nam go znaleæ. Prócz niego widzielimy te¿ kilka
nieco mniejszych bloków. To wiadkowie dawnych procesów geologicznych, zeskalenia za pomoc¹ wód, nas¹czonych wêglanem wapnia
piasków i ¿wirów, naniesionych wczeniej przez wody lodowcowe.
Kolejnego dnia, jad¹c w stronê Mira i Niewie¿a stwierdzilimy, ¿e
nie mo¿na omin¹æ Tuhanowicz i Karczowej, chyba jednych z najwa¿niejszych miejsc na mickiewiczowskim szlaku. Skrêcilimy do Podhajnej, piêknej wioski o drewnianych domach, sk¹panych w zieleni sadów. Ale bruk siê skoñczy³, a polna droga, prowadz¹ca do Tuhanowicz, po niedawnych deszczach, im dalej  tym gorzej wygl¹da³a. W
koñcu wysiedlimy, a Hubert prowadzi³ pusty, l¿ejszy teraz samochód.
Lecz nie ustrzeglimy siê zarycia w b³ocie i prób wydobycia z niego
naszego wehiku³u. W koñcu z pomoc¹ desek znalezionych na polu
uda³o siê. Do parku tuhanowickiego by³o tu¿ tu¿. Nic siê nie zmieni³o,
tylko... s³ynna altana ma ju¿ jedynie cztery konary.... ladów po wykopach archeologów, którzy szukali fundamentów dworu i Murowanki
ju¿ nie widaæ. Wszystko zaros³a rolinnoæ. Potem dotarlimy do G³a96
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zu Filaretów, przy którym w³adze (?) ustawi³y koszmarny stolik z ³awkami. Przecie¿ mo¿na by³o trochê dalej...
W Do³matowszczynie, s³ynnym zacianku Dobrzyñskich z Pana
Tadeusza, nie mieszka ju¿ ¿aden Dobrzyñski. Kilkanacie lat temu zmar³
ostatni gospodarz, nosz¹cy to nazwisko. W ca³ej wsi ju¿ tylko prawos³awni, na cmentarzu te¿, tylko gdzie na samym koñcu znalelimy kilkanacie nagrobków, gdzie nazwiska napisane by³y alfabetem ³aciñskim.
Mir olni³ blaskiem lni¹cego w s³oñcu, poddanego odbudowie i renowacji zamku. Bêdzie tu hotel. Prace jeszcze trwaj¹, lecz widaæ, ¿e
nied³ugo siê skoñcz¹. Uda³o siê nam uprosiæ stra¿nika, by pozwoli³ rzuciæ okiem na dziedziniec i... zrobiæ zdjêcie. W dawnej kaplicy z piêkn¹
mozaik¹ Chrystusa urz¹dzono galeriê sztuki. Lecz by tam wejæ, trzeba
siê cofn¹æ do zamku i kupiæ bilet wstêpu. Muzeum w jednej z baszt nadal
istnieje. Samo miasteczko piêknie odnowione, koció³ te¿, budynek dawnej szko³y talmudycznej, mykwy i synagogi. Cerkiew b³yszczy swymi
z³otymi kopu³ami. Dowiedzielimy siê, gdzie jest cmentarz tatarski. Za
miasteczkiem, na wzgórzu, poroniêtym sosnami. Mnóstwo starych grobów, czêæ nagrobków z napisami po arabsku, inne cyrylic¹ lub czcionk¹
³aciñsk¹; niektóre kamienie bez napisów, zag³êbione w ziemiê.
Kolejny etap to Niewie¿. Bardzo chcielimy zobaczyæ podziemia fary
p.w. Bo¿ego Cia³a. Kioskarz, sprzedaj¹cy pami¹tki przed zamkiem, zadzwoni³ do kobiety-opiekunki kocio³a, która otworzy³a wrota i wpuci³a
nas do rodka, da³a klucz do podziemi. Za niewielk¹ ofiarê. Tutaj znajduj¹ siê 102 sarkofagi Radziwi³³ów, czêsto zdobione wieñcami i sztucznymi kwiatami. W najstarszym le¿y M. K. Radziwi³³ Sierotka, w najm³odszym  zmar³y w 1999 w Londynie ksi¹¿ê Antoni Miko³aj Radziwi³³,
który kaza³ siê tu pochowaæ. Usatysfakcjonowani, zerkn¹wszy jeszcze
na piêkne zdobienia, nagrobki i epitafia Radziwi³³ów w tym pierwszym
barokowym kociele Rzeczypospolitej, pobieglimy na zamek. Wpisany
na listê wiatowego dziedzictwa UNESCO w 2005, ju¿ rok póniej mia³
byæ wyremontowany, by pe³niæ zarówno funkcje muzealne, jak i reprezentacyjne. Niestety remont ci¹gnie siê do
dzisiaj, niewiadomo, kiedy siê skoñczy,
choæ przy bramie jest napis, ¿e w 2010.
Mi³y milicjant wpuci³ nas na dziedziniec, bymy mogli zrobiæ zdjêcia. G³ówny korpus zamku z zewn¹trz ju¿ odbudowany. Tylko nieco dziwnie wygl¹da
odbudowana wie¿a zegarowa, której
kopule nadano kszta³ty nieco cerkiewne, zamiast jak dawniej, barokowych.
W ³adnie utrzymanym parku zadziwiaj¹ Rzeba psa w niewieskim parku
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rzeby, których wczeniej
nie widzia³em: psa-charta,
który wed³ug legendy uratowa³ na polowaniu swemu
panu, ksiêciu Radziwi³³owi,
zagro¿one przez rannego niedwiedzia ¿ycie, przyp³acaj¹c tym czynem swoje i nimfy, rusa³ki Undyny, siedz¹cej na g³azie przy ródle. Uroku dodaj¹ popiersia zas³u¿onych lub zwi¹zanych z Nie- Odbudowany zamek w Mirze w pe³nej krasie
wie¿em postaci. Jest
wród nich polski poeta W³adys³aw Syrokomla.
Trzeba jechaæ zobaczyæ jeszcze nieodleg³¹ Albê. To tu w drugiej po³owie XVIII w. Radziwi³³owie za³o¿yli sw¹ letni¹ rezydencjê. Kilometrowy
kana³ doprowadza³ wodê z rzeki Uszy do sadzawki, od której rozchodzi³y
siê promienicie inne kana³y. Na wyspie zbudowano altanê w kszta³cie
kocio³a w. Zofii w Stambule. Nad kana³ami sta³y domki z ³azienkami,
oran¿erie, m³yny, ba¿antarnia, ³abêdziarnia, królikarnia, koció³ek, teatr i
szpital, a nieco dalej zwierzyniec. Pozosta³a jedynie owa sadzawka z wysp¹
i czêciowo ju¿ zamulone kana³y. I zapuszczony, zdzicza³y park.
Bêd¹c tak blisko nie mo¿na nie odwiedziæ Hruszówki, maj¹tku Reytanów, w którym Tadeusz Reytan targn¹³ siê na swe ¿ycie. Na wpó³ zrujnowana kaplica, w której znajdowa³y siê szcz¹tki Rejtana, nadal straszy
rozbitymi podziemiami. Wielki drewniany dwór w ruinie, chyba ju¿ nie
do uratowania. Piêkn¹ alej¹ lipow¹ wracamy do Lachowicz. Chcemy
jeszcze zobaczyæ dwór Florianów, nale¿¹cy do Bochwiców, a stanowi¹cy na prze³omie XIX i XX w. i w okresie miêdzywojennym miejsce
spotkañ i dyskusji niezale¿nie myl¹cego ziemiañstwa oraz inteligencji.
Lecz nie dojechalimy. Moje informacje o lokalizacji Florianowa by³y
b³êdne. Dwór nie mieci siê w
Darewie, jak myla³em, lecz w
odleg³ym o 7 km na wschód od
Darewa Florianowie. Trudno,
spróbujemy pojechaæ tam kiedy indziej i zobaczyæ rosn¹cy w
parku D¹b Orzeszkowej, który
posadzi³a tam ona równo 100 lat
temu.
(Dokoñczenie nast¹pi)

Zniszczony dwór w Hruszówce
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HISTORIA RODZINNA LEKARKI Z WILNA
Zenowiusz Ponarski
Pod tytu³em Lekarka z Wilna ukaza³ siê w Tygodniku
Powszechnym(nr 22, 28 maja 2006) apel dwóch pañ z
Krakowa  prof. Zofii Zachwiejowej i Barbary Morawskiej-Nowak w sprawie uczczenia pamiêci Danuty Sadkowskiej. Urodzona w Moskwie 19 listopada 1917, a mieszkaj¹ca w Wilnie w okresie miêdzywojennym, zmar³a w
Krakowie 11 lipca 2005 roku. Podjê³a studia medyczne na
Wspomnienia o USB, na uczelni nale¿a³a do Stowarzyszenia Katolickiej
M³odzie¿y Akademickiej Juventus Chrystiana (z siedzib¹
Sadkowskiej
przy ul. w. Jañskiej 10). Jego kuratorem by³ ks. prof.
Czes³aw Falkowski, przysz³y biskup ³om¿yñski. Juventus oddzia³ywa³ na
swoich cz³onków w duchu katolicko-narodowym. Sprzeciwia³ siê skrajnemu nacjonalizmowi, negatywnie ustosunkowa³ siê do ró¿nego rodzaju awantur
i ekscesów na uczelniach, jako sprzecznych z etyk¹ katolick¹. Praca przebiega³a w ko³ach (grupach), których opiekunem by³ ks. Henryk Hlebowicz,
przysz³y kapelan AK w Wilnie. Zamordowany we wrzeniu 1941 roku na
Bia³orusi, w 1999 zosta³ wniesiony na o³tarze. Cotygodniowe zebrania Ko³a
rozpoczyna³ komentarz wybranego tekstu z Nowego Testamentu, przygotowywany kolejno przez jego cz³onków (Irena S³awiñska, Szlakami moich
wód , Lublin 1998). Zachowa³o siê zdjêcie z zebrania Juventusu w okresie okupacji, na którym s¹ m.in. ks. prof. Falkowski, ks. A. Paw³owski
(póniejszy biskup) i Danuta Sadkowska. Jej studia przerwa³a wojna. Ale
jeszcze 14 grudnia 1939 trwa³a praca uczelni, a prof. W³adys³aw Bujak mówi³
o wydziale lekarskim, jako placówce kultury, wietnie siê rozwijaj¹cej.
Uniwersytet Wileñski zosta³ zlikwidowany rozporz¹dzeniem rz¹du
litewskiego  napisa³ Stanis³aw Staniewicz  z dniem 15 grudnia 1939.
Musia³y byæ przerwane prace wszystkich laboratoriów, zak³adów badawczych oraz klinik szeroko rozbudowanego Wydzia³u Lekarskiego
(Kultura, Pary¿, padziernik 1978). Uroczystoæ zakoñczenia dzia³alnoci odby³a siê 15 grudnia 1939, nabo¿eñstwem w kociele w.
Janów. piewa³ piêknie chór. Koció³ by³ wype³niony doszczêtnie m³odzie¿¹ akademick¹, z profesorami na czele i t³umami spo³eczeñstwa.
Po nabo¿eñstwie na dziedziñcu przemówi³ przedstawiciel m³odzie¿y akademickiej, dziêkuj¹c profesorom za ich pracê i szczery stosunek do
m³odzie¿y (Gazeta Codzienna, Wilno, 19 grudnia 1939).
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Likwidacjê USB przeprowadzi³ prof. Ignas Konèius
z kowieñskiego uniwersytetu. Przyst¹pi³ energicznie do
rozwi¹zania polskiej Alma Mater, któr¹ zast¹piæ mia³a
litewska uczelnia, powsta³a na jej gruzach. Litewskie
w³adze postanowi³y, ¿e czêæ wydzia³ów  humanistyczny, prawa, teologii i filozofii  zostanie przeniesionych z
Kowna, za Wydzia³ Medyczny mia³ pozostaæ przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Postaæ likwidatora przez
wileñskie rodowisko akademickie oceniana jest krytycznie. W 1965 w USA ukaza³y siê jego wspomnienia, Rektor ks. prof.
w których przedstawi³ w³asn¹ wersjê wydarzeñ. Pi- Czes³aw Falkowski
na p³ótnie Lubomisz¹c o stanie wydzia³u lekarskiego, wysoko go oceni³. ra Slendziñskiego
Wed³ug niego, wszystkie kliniki uniwersyteckie zdecydowano przekazaæ Litewskiemu Czerwonemu Krzy¿owi. Znajdowa³y siê one
na Antokolu, za kocio³em w. Piotra i Paw³a. Ka¿da piêknie urz¹dzona,
posiada w³asne gospodarstwo. Swoj¹ kuchniê, w³asny personel, zupe³nie samodzielne instytucje  wspomina³. Przy ich przekazywaniu dosz³o do sprzeczki
miêdzy stron¹ polsk¹ a litewskim urzêdnikiem z Kowna. Nie potrafili siê
porozumieæ. Polak nie zna³ litewskiego, a Litwin nie chcia³ lub nie umia³
mówiæ po polsku. Podczas kolejnego spotkania, jak wspomina³ Konèius,
znowu siê nie porozumieli, ale rozeszli siê po dobroci (Uniwersytet Stefana
Batorego Wilnie. Kilka obrazków, [w:] Tautos praeitis, t. II, z. 2/6, Chicago
1965, lit.). Jak dokona³o siê naprawdê przekazanie akademickiego maj¹tku
medycznego, przedstawi³ prof. Konrad Górski: Zak³ady medyczne i przyrodnicze zdewastowano straszliwie, wywo¿¹c czêciowo do Kowna, a czêciowo
pozostawiaj¹c bez nale¿ytego dozoru w nieopalonych lokalach na miejscu. A
prof. Piotr £ossowski podaje: Wed³ug danych z koñca lutego 1940 r., sporód niemal trzytysiêcznego grona studentów USB przesz³o na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i na zreformowanym Uniwersytecie
Wileñskim 141 osób  w tym 17 Polaków, 4 na Wydziale Teologii, 12 na
Wydziale Medycznym i 1 na Wydziale Technicznym (Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa: dalej W.,
1982).Wród 12 Polaków, podejmuj¹cych naukê medycyny w Kownie, by³a Danuta Sadkowska. Uda³o
siê jej zakoñczyæ tê edukacjê, choæ nie by³o ³atwe z
ró¿nych wzglêdów, a zw³aszcza jêzykowych. Uniwersytet Witolda Wielkiego powsta³ w 1922 i podj¹³ naukê
na Wydziale Medycznym z 114 studentami. Z biegiem
lat powstawa³y nowe gmachy i kliniki akademickie,
Ks. Henryk Hlebo- przybywa³o kadry. Ukoñczy³o medycynê w 1927 roku
wicz w m³odoci
 14, w 1932  43, w 1938  71 i w 1943  65 studen100
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tów (Lietuvos Universitetas 1579-1803-1922, Chicago 1972, lit.).
Okres wojenny dla Sadkowskiej to nie tylko lata nauki, ale te¿ dzia³alnoci patriotycznej w ramach s³u¿by sanitarnej Pogotowia Harcerek.
Bierze udzia³ w organizowaniu punktów sanitarnych podczas akcji Burza. Dzia³alnoæ tej s³u¿by dok³adnie przedstawi³ Roman Korab-¯ebryk
(Operacja wileñska AK, W.1988).
W wyniku wydarzeñ dziejowych i uchwa³ konferencji ja³tañskiej, gród nad
Wili¹ staje siê sowiecki. Polacy s¹ w rozterce: pozostaæ czy wyjechaæ? W
styczniu 1945 z Londynu nadesz³o has³o: Ewakuacja wszelkimi dostêpnymi
rodkami jako akt manifestacji na rzecz Polski (Stanis³awa Lewandowska,
Losy Wilnian, W. 2004).W koñcu stycznia 1945 odszed³ z Wilna pierwszy
transport do Polski, który dotar³ do Bia³egostoku 9 lutego. A ju¿ w lutym 1945
Danuta Sadkowska, wraz z matk¹, opuszczaj¹ Wilno na zawsze. Wyje¿d¿aj¹
do Opola, a stamt¹d do Krakowa, gdzie pani doktor ponad dwa dziesiêciolecia
pracuje w Szpitalu Kolejowym. Wczeniej z kolejnictwem, jako radcy prawni,
powi¹zani byli jej dziadek (w Wilnie) i ojciec (w Moskwie), a ona przejê³a w
Krakowie ten kolejarski spadek. Z dala od Wilna têskni za nim, podobnie jak w
wierszu Alicji Pomian-Po¿erskiej ¯yczenia Wilnianki:
Gdyby gdyby mo¿na by³o
Przez powrotn¹ krótk¹ chwilkê
Odczuæ ¿ywo, ¿e to wszystko
Kiedy snem nie by³o tylko.
Gdyby¿ przyzwaæ wiat umar³ych,
Osad gorzkich lat odrzuciæ,
Cudem Panny Ostrobramskiej
Móc do Wilna znów powróciæ.

Prof. Ignas Konèius, naczelny
likwidator USB

Przywi¹zanie do miasta, w którym przebywa³a od dnia
powrotu w 1921, pamiêæ o przesz³oci, wyrazi³a w artykule Spacer po Wilnie, w którym przypomina, ¿e by³a przewodniczk¹ Miêdzyszkolnego Ko³a Przewodników. W pierwszych s³owach przywo³uje wiersz
Czes³awa Mi³osza:
Moja stolica w kotlinie pagórków lenych,
Z warownym zamkiem mi³oników zbiegu dwóch rzek,
Ze swoich wi¹tyñ ozdobnych s³ynê³a,
Kocio³ów, cerkwi, synagog, meczetów
Konrad Górski,
rys. Tymon Niesio³owski, 1943

Autorka czytelników prowadzi ulicami Wilna i  jak
napisa³a  Pierwsze kroki kierujemy oczywicie ku Ostrej
Bramie. Dalsza trasa przebiega³a obok fasady kocio³a
w. Teresy, barokowej bry³y cerkwi w. Ducha, roko101

WOKÓ£ DZIEJÓW SYNA LEJTNANTA SZMIDTA

kowej bramy, prowadz¹cej do kompleksu zabudowañ niegdy unickiej
cerkwi o. Bazylianów. I dalej dochodzi do Ratusza i kocio³a w. Katarzyny. Nie pomija ¿adnego znaczniejszego budynku sakralnego czy historycznego, zwi¹zanego z przesz³oci¹ umi³owanego grodu. Szczególn¹ uwagê zwraca na tak jej blisk¹ dzielnicê uniwersyteck¹. Koñcz¹c
tê wêdrówkê napisa³a: Patrz¹c z licznych podwórzy Zarzecza w stronê
miasta, jak na d³oni widzimy wszystkie niemal wie¿e Wilna. Przypominaj¹ siê s³owa Jana Bu³haka: Kocio³y, zda siê, dzwoni¹ we wszystkie
dzwony, wo³aj¹ mylami i g³osami wszystkiego ludu, strzelistym wzlotem wyra¿aj¹ wszystkie pragnienia i têsknoty Wilno dzwoni, gra i
piewa kocielnymi szczytami (Ilustrowany Kurier Codzienny. Wydanie specjalne  Wilno, Nowy Jork, czerwiec 1990). Artyku³ by³ ilustrowany 16 zdjêciami Jana Bu³haka i znaczkiem z herbem m. Wilna i
napisem: Przewodnik Ko³a Krajoznawczego. Minie 45 lat od dnia wyjazdu z Wilna, jak powstanie w 1991 roku Towarzystwo Mi³oników
Wilna i Ziemi Wileñskiej, którego jest wspó³za³o¿ycielem.
Powracam do apelu w Tygodniku Powszechnym do osób, które
z ni¹ siê zetknê³y, o nadsy³anie wspomnieñ o niej. Tak siê wydarzy³o, ¿e
spotka³em siê z ni¹ 1 kwietnia 1984 roku w Warszawie, dok¹d przyjecha³em ze Szczecina, a ona z Krakowa. Do spotkania tego dosz³o z jej
inicjatywy. Po przeczytaniu mego artyku³u o mecenasie Tadeuszu Wróblewskim, w którym by³a wzmianka o jej ojcu, zechcia³a zwróciæ moj¹
uwagê na dopuszczone  jej zdaniem  niecis³oci. Przyby³a z plikiem
dokumentów. Rozmawialimy o Stanis³awie Sadkowskim, urodzonym
w Wilnie w 1886 roku, okaza³a mi dokumenty, odnosz¹ce siê do jego
przesz³oci, m.in. podanie do Rady Adwokackiej z maja 1922 o przyjêcie
do adwokatury. Przekaza³a kilka dokumentów z dawnych spraw wileñskich. W trakcie spotkania zakwestionowa³a fragment mego artyku³u pt.
Adwokat Tadeusz Stanis³aw Wróblewski. 1858-1925 (Szkice z dziejów
adwokatury polskiej, W. 1976, s. 55-67). Wspomnia³em w nim o najg³oniejszym procesie w Rosji carskiej, w którym wystêpowa³ w lutym
1906 w Sewastopolu Tadeusz Wróblewski. By³a to sprawa oficera Floty
Czarnomorskiej, lejtnanta Piotra Szmidta. W listopadzie 1905, podczas
powstania w Sewastopolu, obj¹³ stanowisko dowódcy kr¹¿ownika
Oczakow. Zosta³ oskar¿ony o bunt. W procesie prokurator wyrazi³
zdziwienie, dlaczego Polak podj¹³ siê obrony rewolucjonisty Rosjanina.
Rozpoczynaj¹c obronê, Wróblewski rzek³: ...Otó¿ gdziekolwiek toczy³a
siê walka o wolnoæ, Polska mówi³a: Jestem. Przyby³em tu, gdy¿
s¹dzê, i¿ trzeba, aby g³os Polaka powiedzia³: Jestem (Kazimierz
Rudnicki, Wspomnienia prokuratora, W. 1956).
Fragment wyst¹pienia Wróblewskiego by³ publikowany w Tygodniku
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Ilustrowanym(W., 11/1906). Jego korespondent doniós³ z Sewastopola: Ca³a Europa, ba ca³y niemal wiat,
oczy mia³ zwrócone na po³udniowy kraniec Pó³wyspu
Krymskiego, terenu niezwyk³ych, niespodzianych wydarzeñ padziernikowych (1905). I zapad³ wyrok
Pró¿no w mowie swej mecenas Wróblewski rozsnuwa³ przejmuj¹cy obraz nierównej walki. Dalekonone macie karabiny, kule z nich przeszyj¹ cia³o
skazañca, lecz pójd¹ dalej i zabij¹ u ludu wiarê w Tadeusz Wróblewski
sprawiedliwoæ. Szmidt przemówienie koñczy³:
S³up, przy którym padnê, bêdzie pogranicznym miêdzy now¹ a dawn¹
Rosj¹. A po¿egnanie ze synem!... ¯egna³ go spokojnie, jak cz³owiek,
który wie, za co ma umrzeæ. I gdy syn odchodzi³, w g³owie skazañca
jeszcze jaka zawita³a myl: Geniu!  zawo³a³  Pamiêtaj, za co twój ojciec
ginie: g³osowanie równe i powszechne.
Mowa jego zabrzmia³a tysi¹ckrotnym echem po ca³ym bezkresnym
imperium. M³odzie¿ uczy³a siê jej na pamiêæ Przestêpcy p³akali nad
ni¹ w kazamatach. Imiê Wróblewskiego  Polaka, sta³o siê symbolem
walki o wolnoæ  napisa³ Stanis³aw Posner.  Jako honorarium przywióz³ ze sob¹ do Wilna jedyne dziecko straconego kapitana Szmidta.
Nie by³o podobnego adwokata (Wspomnienia  Tadeusz Stanis³aw Wróblewski,  Przegl¹d Wspó³czesny, Kraków 43/1925).
A oto fragment artyku³u, odnonie którego Sadkowska wyrazi³a
swoj¹ dezaprobatê: Marynarze znaleli w osobie adw. Wróblewskiego
przyjaciela, a 13-letni syn Szmidta znalaz³ w nim swego drugiego ojca.
Adw. Wróblewski potajemnie go usynowi³ i pod nazwiskiem Stanis³awa
Sadkowskiego umo¿liwi³ mu ukoñczenie studiów prawniczych, a nastêpnie uczyni³ go swoim spadkobierc¹. Prasa w owym czasie pisa³a, ¿e
skazany na mieræ lejtnant Szmidt ¿egna³ siê z synem spokojnie: wiedzia³, czy te¿ przeczuwa³, ¿e mo¿e byæ spokojny o jego los.
Muszê wyjaniæ, sk¹d siê bierze moje zainteresowanie postaci¹ mecenasa Wróblewskiego. Przygotowywa³em doktorat w Poznaniu na UAM
o Aleksandrze Lednickim, pole I Dumy Pañstwowej (u prof. Janusza
Pajewskiego). Odgrywa³ on w okresie zaborów wielk¹ rolê w ¿yciu Polonii w Rosji i uczestniczy³ w ¿yciu politycznym Królestwa. Zajmowa³
czo³ow¹ pozycjê w rosyjskiej palestrze. Po Rewolucji Lutowej 1917 roku
zosta³ przewodnicz¹cym Komisji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego, z rang¹ ministra Rz¹du Tymczasowego. W okresie bolszewickim by³
przedstawicielem Rady Regencyjnej w Moskwie, czyli pierwszym pos³em Polski w Rosji Sowieckiej. I tak go traktowa³ Józef Pi³sudski, odwo³uj¹c ze stanowiska i dziêkuj¹c za ciê¿ki trud. Opisa³em to w ksi¹¿ce
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o Lednickim pt. Wokó³ sprawy polskiej na
Wschodzie (Toruñ 2003). Zainteresowa³em siê jego korespondencj¹ z przyjacielem z I Dumy, ks. bpem Edwardem Roppem, a w jego materia³ach, znajduj¹cych
siê w Wilnie, odnalaz³em interesuj¹ce inKazimierza
Rudnickiego formacje o Tadeuszu Wróblewskim. Biskup
Wspomnienia prokuratora
mile wspomina³ spotkania w Towarzystwie
Szubrawców, w których jako duchowny nie powinien by³ uczestniczyæ.
I tak po nitce do k³êbka, czyli do historii Stanis³awa Sadkowskiego.
Syn lejtnanta legendarnego Piotra Szmidta
Dzieje Eugeniusza (Genia) Szmidta, syna Piotra Szmidta, ur. w 1867
i straconego 6(19) marca 1906 roku na wyspie Berezañ, przywódcy
zbuntowanych marynarzy Floty Czarnomorskiej, okryte s¹ tajemnic¹.
Nie znam jego sytuacji rodzinnej, ale okaza³o siê, ¿e jego 13-letni syn
nie mia³ ¿adnej bliskiej lub dalszej rodziny, która mog³a siê nim zaopiekowaæ. Po mierci ojca zosta³ przygarniêty przez jego obroñcê.
Stanis³aw Posner, który na miejscu obserwowa³ proces Szmidta,
stwierdza, ¿e Wróblewski przywióz³ z Sewastopola jedynaka lejtnanta
Szmidta, którego usynowi³ potajemnie. Na ile ta sprawa by³a okryta tajemnic¹ wiadczy wypowied dobrego znajomego mecenasa, Ludwika
Krzywickiego, który napisa³: Uwa¿a³em go za osobê woln¹, dopóki po
jego mierci nie dowiedzia³em siê, i¿ by³ ¿onaty i pozostawi³ syna. Nie by³
jednak ¿onaty, a po jego mierci na jego trumnie znalaz³ siê wieniec z napisem: Drogiemu Ojcu i najlepszemu przyjacielowi  Syn i Synowa. By³ to
wieniec od rodziców Danuty Sadkowskiej. Inny wieniec mia³ napis: Drogiemu Bratu  Siostry. Nic jednak o jego siostrach niewiadomo. Wiemy, ¿e
m³odszy o osiem lat brat Augustyn, docent UJ, anarchista-syndykalista, od
dawna ju¿ nie ¿y³. W licie do matki z lutego 1882 roku Tadeusz Wróblewski wyjania, dlaczego sam nie decyduje siê za³o¿yæ ogniska domowego. Dlatego by powiêcaj¹c siê pracy na rzecz pokrzywdzonych, nie
zasz³a potrzeba zburzenia tego ogniska. I temu przekonaniu przez ca³e
swe ¿ycie pozosta³ wierny. Na rzecz Stanis³awa Sadkowskiego dnia 19
grudnia 1920 sporz¹dzi³ testament (jeszcze przed jego przyjazdem do
Wilna), którego odpis okaza³a mi pani Danuta.
Historyk i bibliograf V. Abramavièius, wieloletni kierownik Dzia³u Rêkopisów Biblioteki AN Litwy (d. Wróblewskich), pozna³ spuciznê Wróblewskiego i by³ autorem publikacji Tadas Wrublewskis (Wilno 1960, lit.).
Zamieci³ w niej niektóre materia³y, zwi¹zane z procesem, m.in. autograf
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krótkiego tekstu P. Szmidta z 16 lutego 1906: Ceaser
morituri te salutant! S³owa wielce szanownego mego
obroñcy T. Wróblewskiego z jego mowy obroñczej w
mojej sprawie. Jest te¿ list marynarzy z kr¹¿ownika
Owczakow, w którym czytamy: Z mateczki  Wo³gi szerokiej, z wysokiego jej brzegu, tj. samarskiego
wiêzienia, przesy³amy Wam pozdrowienia. Ani na chwilê
nie zapominamy tego serdecznego wsparcia, które nam, Stanis³aw Posner
Owczakowcom, dalicie. Oczekiwalimy w Waszej osobie widzieæ tylko
obroñcê, a znalelimy znacznie wiêcej.
Czy mieli na wzglêdzie okolicznoæ, ¿e syn ich dowódcy znalaz³ schronienie u swego obroñcy? Abramavièius napisa³: Usynowiaj¹c 13-letniego
ch³opca, T. Wróblewski uczyni³ go swym spadkobierc¹, który po ukoñczeniu
Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Petersburgu tak¿e podj¹³ trud adwokata.
Drugiemu ojcu swemu pomaga³ porz¹dkowaæ stale powiêkszaj¹c¹ siê bibliotekê, któr¹ przez wiele lat siê opiekowa³. Usynowiony przez Wróblewskiego nazywa³ siê Stanis³aw Sadkowski i wskutek tego, ¿e okolicznoci usynowienia ukrywano, w prasie og³asza³o siê kilku rzekomych synów Szmidta.
Co to oznacza³o? W Rosji Sowieckiej powsta³a legenda o porzuconym potomku lejtnanta, który wêdrowa³ po kraju i szuka³ pomocy. Znalaz³a ona potwierdzenie w twórczoci sowieckich pisarzy Ilji Ilfa i Eugeniusza Pietrowa, autorów g³onych powieci Dwanacie krzese³ i Z³ote
cielê. Od razu po ich opublikowaniu by³y przet³umaczone i wydane w
Warszawie. Powsta³ nawet polsko-czeski film 12 krzese³. Wiadomoci
Literackie donios³y: Dn. 19 stycznia br., z okazji pobytu w Warszawie
dwóch znanych autorów sowieckich, Ilfa i Pietrowa, odby³o siê u wydawcy Wiadomoci Literackich zebranie towarzyskie, na którym obecni
byli W³adys³aw Broniewski, Stefan Jaracz, Irena Krzywicka (5/1934).
Bohaterem tych kultowych ksi¹¿ek w Zwi¹zku Sowieckim by³ Ostap
Bender, nazwany przez autorów wielkim kombinatorem , oszustem i awanturnikiem. W Z³otym cielcu jest epizod, w którym wystêpuje w³anie jako
syn lejtnanta Szmidta, wy³udzaj¹cy u prowincjonalnego kacyka 8 rubli w
gotówce (zamiast ¿¹danych 50) i trzy talony na obiad w spó³dzielczej sto³ówce. Na swej drodze spotka³ dwóch innych synów lejtnanta  Ba³aganowa i Panikowskiego. Z inicjatywy tego pierwszego powsta³a konwencja 34
synów Szmidta, którzy podzielili ZSRR na okrêgi eksploatacyjne, aby nie
wchodziæ sobie w drogê przy wy³udzaniu od naiwnych pieniêdzy i wiadczeñ. Podczas losowania, które odby³o siê w 1928 roku w moskiewskiej
traktierni, najwiêkszym wziêciem cieszy³a siê g³ucha prowincja, a niepo¿¹dane by³y uniwersyteckie orodki. Synom, wystêpuj¹cym jako sierotom
po bohaterskim oficerze, wystarcza³a znajomoæ popularnej broszury Po105
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wstanie na kr¹¿owniku Oczakow. Panikowskiemu
przypad³o Powo³¿e: Przystêpuj¹c do konwencji, nie
ukrywaj¹c z³oci wykrzykiwa³: Pojadê, ale uprzedzam
 jeli le bêdê potraktowany, naruszê konwencjê, i
granicê przekroczê! Ba³aganow by³ zadowolony, bo dosta³ z³otok³osy teren arbatowski. Opowieci¹ o spotkaniu trójki oszustów, z których Bender przypadkowo wcieli³ siê w now¹ rolê, Ba³aganow by³ na swoim
terenie, a Panikowski przekroczy³ granicê rewiru, mo¿na
Aleksander Lednicki zakoñczyæ t¹ dykteryjkê.
W Polsce ta sprawa by³a przedmiotem mniejszego zainteresowania. Tadeusz Miciñski(1873-1918) jeszcze w 1906 zwróci³ siê do Wróblewskiego z
prob¹ o opiniê o jego dramacie Knia Potiomkin, w którym miesza³y siê
stany realne i fantastyczne. Dramatem zainteresowa³ siê Juliusz Osterwa i w
1921 w³¹czy³ go planów twórczych, pojawi³ siê on na polskiej scenie. Z
korespondencji Wróblewskiego wynika, ¿e przekaza³ Miciñskiemu dokumenty o procesie Szmidta (list do Miko³aja Murawjewa w Moskwie w aktach biblioteki AN w Wilnie).
Powracam do spotkania z Sadkowsk¹. Okaza³a mi wówczas dokumenty, z których bezspornie wynika³o, ¿e jej ojciec nie by³ synem wspomnianego
rosyjskiego oficera floty, a w³ocianina Antoniego Sadkowskiego. Oto t³umaczenie przed³o¿onego aktu usynowienia z 17 lipca 1908 roku (kopia z
kopii): Wileñski S¹d Okrêgowy na otwartym posiedzeniu, w wydziale cywilnym (w sprawie) o usynowienie w³ocianina Stanis³awa Sadkowskiego, syna
Antoniego, maj¹c na uwadze: 1/ ¿e, szlach(cic) Tadeusz Wróblewski, syn
Eustachego, we wniosku z 3 lipca 1908 roku wnosi³ o usynowienie w³ocianina Stanis³awa Sadkowskiego, syna Antoniego, po wys³uchaniu opinii Pomocnika Prokuratora, ustala: w³ocianina Stanis³awa Sadkowskiego, syna
Antoniego, urodzonego 14 grudnia 1886 roku, uznaæ usynowionym synem
szlach(cica) Tadeusza Wróblewskiego, syna Eustachego.
Dokument ten potwierdza wypowied pani Danuty, ¿e jej ojciec, nie by³
synem lejtnanta Szmidta. A co siê sta³o z ch³opcem, którego Wróblewski wywióz³ z Krymu? Przytoczê pisemn¹
relacjê redaktora wileñskiego Czerwonego Sztandaru,
Jerzego Surwi³y, wrêczon¹ mi w Wilnie 12 styczna 1989
roku. Przekazuje rozmowê z pani¹ Danut¹ po opublikowaniu w tej gazecie 5 listopada 1988 artyku³u: W zwi¹zku
z t¹ publikacj¹ z jej autorem skontaktowa³a siê by³a wilnianka Danuta Sadkowska z Krakowa. Potwierdzi³a fakt,
¿e rzeczywicie Tadeusz Wróblewski usynowi³ Eugeniusza, syna lejtnanta Szmidta, przywióz³ go do Wilna, ale Bp Edward Ropp
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wed³ug informacji pani Danuty, w wyniku powsta³ych
trudnoci wychowawczych ch³opak opuci³ nasze miasto Mo¿na przypuszczaæ, ¿e T. Wróblewski nie przypadkowo nada³ synowi lejtnanta Szmidta imiê i nazwisko  Stanis³aw Sadkowski. Nie by³o to zmylone, poniewa¿ cz³owiek o takim nazwisku rzeczywicie w tym
czasie mieszka³ w Wilnie. Trudno dzi dociec dok³adnie,
jakimi powodami w tym przypadku kierowa³ siê przyTadeusz Miciñski
brany ojciec.
Wedle relacji Sadkowskiej, mec. Wróblewski na
pocz. lat 90. zosta³ opiekunem jej przysz³ego ojca, syna Antoniego i matki
Michaliny z Kaczanowskich. W rodzinie przedwczenie zmar³ego kolejarza Sadkowskiego by³a pi¹tka dzieci: córki Wiktoria, Jadwiga i Michalina,
synowie: Józef i Stanis³aw. Ten ostatni zosta³ usynowiony po mierci matki Michaliny. Wychowa³ siê w domu mecenasa. Kszta³ci³ siê w wileñskim
gimnazjum od 1899 do 1906 roku (Wilenskoje Realnoje Uczyliszcze 
wiadectwo z 10 czerwca 1906, okazane przez D. Sadkowsk¹). Studiowa³ w latach 1908-1914 na wydziale prawa petersburskiego uniwersytetu.
Pani Danuta wrêczy³a mi kartkê, wyrwan¹ z jakiego czasopisma,
na której s¹ wspomnienia pomiertne o cz³onkach wileñskiej Izby Adwokackiej: Stanis³awie Sadkowskim i Stefanie Mickiewiczu (urwany
tekst).Ze wzglêdu na ostatniego, którym siê interesowa³em i o którym
niewiele wiadomo, bezskutecznie stara³em siê w bibliotekach Wilna odnaleæ publikacjê, z której wyrwano kartkê.
Oto, co koledzy Sadkowskiego napisali o nim: Ukoñczy³ studia w
1914. W tym¿e roku zosta³ zaliczony w poczet pomocników adwokatów
Izby Petersburskiej, faktycznie jednak zamieszka³ w Wilnie i tam¿e odbywa³ praktykê, pracuj¹c u adwokata Bagiñskiego. W tym miejscu dygresja. W publikacji Ludzie w trybach historii (Toruñ 2002) przedstawi³em
sylwetkê tego¿ Stanis³awa Bagiñskiego, socjalisty i wolnomularza.
Stanis³aw Sadkowski w 1915 roku uchodzi z Wilna, przed jego zajêciem
przez Niemców. Na miejscu pozostaje Wróblewski, który nie chce porzuciæ
swych zbiorów i ksi¹¿ek. Sadkowski zamieszkuje w Moskwie i Homlu.
Pracuje w zarz¹dzie kolejowym jako radca prawny. W papierach Wróblewskiego w Wilnie odnalaz³em list adw. Mieczys³awa Rudziñskiego z 9 sierpnia
1921, w którym napisa³: Przyby³em do Baranowicz z Moskwy jako zak³adnik i z polecenia kolegi Stacha Sadkowskiego i komunikujê Panu, ¿e wszyscy
(on, ¿ona, matka ¿ony i Danusia) s¹ zdrowi. Zapisali siê na wyjazd. Stachowi
robi¹ trudnoci jako urzêdnikowi kolei (Biblioteka AN Litwy, F.7  11339 c).
Ju¿ 16 lutego 1922 prezes S¹du Okrêgowego w Wilnie wyda³ zawiadczenie, przed³o¿one mi przez Sadkowsk¹: Niniejszym zawiadcza siê, ¿e
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pomocnik adwokata przysiêg³ego, Stanis³aw Sadkowski, zamieszka³y w Wilnie, posiada prawo 1/ obrony cudzych
spraw w s¹dzie pokoju i w S¹dzie Okrêgowym w Wilnie jako instancji odwo³awczej. Pe³ne prawa adwokackie uzyska³ 6 lipca 1922, co wynika ze wspomnienia pomiertnego: W przeci¹gu
Nagrobek Wróblewskiego na Rossie stosunkowo krótkiego, bo zaledwie 7letniego okresu Stanis³aw Sadkowski zdzia³a³ bardzo wiele i pozostawi³ w
adwokaturze wileñskiej niezatarty lad swojej pracy pomimo m³odego
wieku, kolega Sadkowski wszed³ do Rady Adwokackiej, a nastêpnie do
Rady Naczelnej. Zmar³ 23 sierpnia 1929 r. pogrzebany na cmentarzu na
Rossie dn. 29 sierpnia.
Tyle wileñscy adwokaci! A pani Danuta podczas naszej rozmowy powiedzia³a: Stanis³aw Sadkowski by³ masonem, co przyzna³ swojej ¿onie. By³y k³opoty
z pogrzebem, pochowano go na Rossie (notatka z rozmowy 1 kwietnia 1984).
Pisz¹c o nim chcia³abym, jak gdyby sp³aciæ d³ug wdziêcznoci, poniewa¿ ojciec
mój by³ przybranym synem p. Tadeusza Wróblewskiego i moje dzieciñstwo up³ynê³o w cieniu postaci i biblioteki  wspomina³a pani Danuta.  Stale mam w
pamiêci mieszkanie i zbiory Wróblewskich przy ulicy Uniwersyteckiej, na tzw.
Placu Napoleona. Pamiêtam, jak przez mg³ê postaæ pana Tadeusza Wróblewskiego  byæ mo¿e na³o¿y³y siê na ten wizerunek póniejsze zdjêcia. Z drobiazgów
tego uroczego mieszkania przywioz³ymy kilka rzeczy, jak zegarek, parawan, stoliczki (Danuta Sadkowska, Tadeusz Stanis³aw Wróblewski. Za³o¿yciel biblioteki
w Wilnie, Wileñskie Rozmaitoci, Bydgoszcz, 2/1996).
Pisz¹c o Wróblewskim, wspomnia³em, ¿e wystêpowa³ on jako obroñca w procesach, wytaczanych litewskiej prasie w Wilnie. W 1921 w Kownie wydano broszurê, zawieraj¹c¹ jego mowy s¹dowe (Szkice z dziejów
adwokatury, seria trzecia, W. 1983). Przypominam ten epizod, albowiem
³¹czy siê z Stanis³awem Sadkowskim. Publicysta i pisarz litewski z Wilna
Rapolas Mackonis napisa³: Sprawy, które nam wytaczano, bronili adwokaci Polacy, a mianowicie Tadeusz Wróblewski, dopóki ¿y³. Po jego mierci
w 1925 roku broni³ wieloletni aplikant (sic!), potem samodzielny adwokat
S. Sadkowski (Notatki wiadka wieku, Wilno, 2001, lit.).Ten¿e autor w
ksi¹¿ce Stare pokolenie Wilnian przypomnia³ po mierci Wróblewskiego:
Gdy podj¹³em pracê w prasie litewskiej, odwiedza³em tylko jego nastêpcê,
adwokata Stanis³awa Sadkowskiego (w kancelarii jego przy ul. w. Jacka), który do mierci (1929) broni³ litewsk¹ prasê w polskich s¹dach. Wówczas chyba niewielu wiedzia³o, ¿e Stanis³aw Sadkowski, to syn rozstrzelanego lejtnanta floty Szmidta, którego broni³ Wróblewski. Gdy zabrak³o
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ojca, Wróblewski usynowi³ jego dziecko. A w przypisie napisa³: Niewiadomo, dlaczego nie da³ mu swego nazwiska (Wilno, 1999, lit.).
Legenda o synie Szmidta nadal jest ¿ywa. Ludwik Hass, historyk
masonerii napisa³: Sadkowski Stanis³aw (ok. 1893-?), adwokat, Wilno.
By³ synem lejtnanta Piotra Szmidta, usynowiony przez jego obroñcê
s¹dowego Tadeusza Wróblewskiego. Cz³onek lo¿y Tomasz Zan (Wielka
Lo¿a Narodowa) w Wilnie (Wolnomularze polscy w kraju i na wiecie
1821-1999, W. 1999). Sadkowska nie mog³a mu udzieliæ takiej informacji. Przemawia za tym b³êdnie podana przez Hassa data urodzenia jej
ojca i brak daty mierci, a wiêc okolicznoci dobrze córce znanych.
Na zakoñczenie relacji o Sadkowskiej przypomnê, ¿e wrêczy³a mi kserokopiê dokumentów: Codex Szubrawski. Renovatus. A.D. MCMIX i Series Soladalium. Towarzystwo Szubrawców, istniej¹ce od pocz. XIX wieku w Wilnie, w 1900 wznowi³ Tadeusz Wróblewski. Otrzyma³em te¿ od p. Danuty
kopiê owiadczenia z 7 maja 1977 ¿ony i córek cz³onków Towarzystwa Szubrawskiego, ¿e nie by³o masoñskie: Mo¿liwie jest, ¿e poszczególni cz³onkowie
 nie wy³¹czaj¹c za³o¿yciela i g³ównego animatora Stowarzyszenia, mec. Wróblewskiego masonami byli, w ka¿dym razie byli o to podejrzewani, ale nie
rzutowa³o to na ogóln¹ atmosferê Gospody pod Rakarzem. Podpisali owiadczenie: Janina z Klottów Dobrowolska, Halina z Niedzia³kowskich Zawadzka i
El¿bieta z Minkiewiczów Manteuffel. Gospod¹ pod Rakarzem by³o mieszkanie Korwina, tj. Tadeusza Wróblewskiego, Custos Hospotii czyli Stró¿a
Gospody (Series Sodalium. Die XXIV mensis x- bris. A.D. MCMXV).
Tak przedstawia siê pewien epizod z ¿ycia doktor Danuty Sadkowskiej w wietle osobistego z ni¹ kontaktu i dokumentów  Wilnianki,
urodzonej w Moskwie, która pokocha³a Kraków.
Zenowiusz Ponarski
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RESTITUTIO AD INTEGRUM
POWIAT DZINIEÑSKI W
LATACH 1919-1939 (2)
Zbigniew Zalas
Wczeniejszy fragment opracowania o ma³ej ojczynie
(Znad Wilii 35/2008) dotyczy³
mieszkañców powiatu dzinieñskiego w II Rzeczypospolitej. Jego
kontynuacja podejmuje próbê dalszego przybli¿enia dziejów tej ziemi, z ogóln¹ i bardzo skrótow¹ prezentacj¹ dokonañ ró¿nych organizacji spo³ecznych, owiatowych oraz w ¿yciu kulturalnym.
Po w³¹czeniu powiatu dzinieñskiego do Polski jednym z podstawowych zadañ by³a organizacja szkolnictwa. Sytuacjê powiatu w tym
zakresie mo¿na okreliæ jako katastrofaln¹. Brakowa³o nie tylko pomieszczeñ czy wyposa¿enia, lecz tak¿e podrêczników w jêzyku polskim. Stworzenie dostêpnoci dla ca³ej m³odzie¿y siedmioklasowej szko³y
powszechnej napotyka³o na trudnoci natury materialnej praktycznie
do koñca 20-lecia miêdzywojennego. W pierwszych latach brakowa³o
polskich nauczycieli. Spis z roku 1921 wykaza³ znaczny odsetek analfabetyzmu u doros³ej ludnoci powiatu.
Powiat

Ogó³em

Liczba
ludnoci
powy¿ej
10 lat

Wykszta³cenie
domowe

pocz¹tkowe

rednie

zawodowe
rednie
i ni¿sze

wy¿sze

niewiadome

analfabeci

133.857

31.975

12.163

1.085

323

114

10.175

77.959

Miasta

9.262

2.504

1.539

344

54

42

978

3.779

Gminy
wiejskie

124.595

29.471

10.624

741

269

72

9.197

74.180

Ludnoæ powy¿ej 10 lat wg wykszta³cenia w powiecie dzinieñskim w 19211

Odsetek osób z wykszta³ceniem rednim zawodowym, rednim i
wy¿szym ³¹cznie nie przekracza³ 1 proc. ludnoci powiatu. Na 133857
1
Statystyka Polski, t. XXI, Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
30 wrzenia 1921, Warszawa 1926.
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osób, maj¹cych ukoñczone 10 lat, by³o 77959 analfabetów, nastêpne
31975 mia³o wykszta³cenie domowe, a 10175  niewiadome. Sytuacja
ta dotyczy³a nie tylko wsi, ale i miast. Zmiana tego stanu rzeczy sta³a
siê g³ównym zadaniem dla samorz¹dów i administracji pañstwowej.
Podstawow¹ barier¹ w szybkim rozwoju szkolnictwa sta³y siê niskie
fundusze, przeznaczone na owiatê. Gminy wiejskie dysponowa³y bardzo skromnymi funduszami i niekiedy nie by³y w stanie wywi¹zaæ siê z
obowi¹zku zapewnienia nauczycielom mieszkañ.
W 1920 by³o w powiecie 89 szkó³ powszechnych, w których uczy³o
112 nauczycieli i uczêszcza³o 3266 uczniów. Niema³ym wyzwaniem
by³o szkolnictwo dla narodowoci bia³oruskiej w jej jêzyku ojczystym.
Tym bardziej, ¿e by³a to ludnoæ najs³abiej wykszta³cona. Po latach
dominacji carskiej Rosji, kszta³tuj¹cy siê na przestrzeni XIX wieku m³ody
naród bia³oruski mia³ zasadniczy problem do rozstrzygniêcia: czy pisaæ
tzw. ³acink¹ czy cyrylic¹? W 1928 Towarzystwo Bia³oruskiej Szko³y2 (TBS) posiada³o 9 zarz¹dów okrêgowych, w tym w G³êbokiem
oraz 385 kó³ prowincjonalnych, w tym 11 kó³ w powiecie dzinieñskim. Celem dzia³alnoci TBS by³o propagowanie ksi¹¿ki bia³oruskiej
drog¹ zak³adania bibliotek ludowych (134) i urz¹dzania amatorskich
przedstawieñ. Nie bêdzie b³êdem nadmieniæ, ¿e aktualnie nauczanie ludnoci narodowoci bia³oruskiej w jêzyku ojczystym nadal stanowi trudne
wyzwanie równie¿ dla obecnych w³adz Bia³orusi.
Jêzyk wyk³adowy

Liczba szkó³

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

polski
bia³oruski
litewski
rosyjski
niemiecki
¿ydowski

859
15
21
17
2
121

53.027
878
791
927
90
14.327

1.219
21
21
17
4
174

karaimski
³otewski

2
1

72
40

3
1

Ogó³em

1038

70.162

1.462

Szko³y powszechne wg jêzyka wyk³adowego w Okrêgu Wileñskim w 19203

W Województwie Wileñskim na ogóln¹ liczbê 1038 szkó³ w 1920
roku by³o 15 szkó³ z jêzykiem wyk³adowym bia³oruskim, przy 859 szko³ach polskich. Uczêszcza³o do nich 878 uczniów, gdy 53027 do polWilno i ziemia Wileñska. Zarys monograficzny. Redaktor Hartung Zygmunt i inni,
Wilno 1930, t. 1, s. 259.
3
W³. Studnicki, Zarys statystyczno-ekonomiczny ziem pó³nocno-wschodnich, Wilno 1922.
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skich. Bia³orusini pod wzglêdem
szkolnictwa byli najbardziej upoledzeni, mimo i¿ podejmowali
wysi³ki poprzez swoje organizacje
owiatowo-kulturalne.
Wród wyznañ w 1921 w powiecie najmniej analfabetów by³o
u staroobrzêdowców  ok. 52
G³êbokie  Wydzia³ Powiatowy zajmowa³ proc., nastêpnie wród ludnoci
pomieszczenia pokarmelickiego klasztoru katolickiej  ok. 55 i wyznania
moj¿eszowego. Natomiast wyznawcy religii prawos³awnej stanowili najwiêkszy odsetek analfabetów  ok. 75 proc. Z³o¿ona sytuacja uleg³a z
biegiem lat stopniowej poprawie.
Szkolnictwo dla narodowoci ¿ydowskiej rozwija³o siê kilkoma nurtami 4 . W 1919 powsta³ ¯ydowski Centralny Komitet Owiatowy w
Wilnie. Na 1 grudnia 1928 mia³ on na terenie powiatu wieckie szko³y
powszechne w Dokszycach, Dzinie, G³êbokiem, Plissie i Szarkowszczynie. Towarzystwo Kulturalno-Owiatowe Tarbut powsta³o w
1920, w 1928 by³a tylko jedna wiecka szko³a hebrajska w Dokszycach, która podlega³a temu towarzystwu. Stowarzyszenie Waad Hameuchad Tachkemoni (WHT) mia³o na 1 grudnia 1928 g³ównie religijne szko³y w Wilnie i tylko dwie na prowincji. By³y to tzw. hedery,
czyli szko³y, w których program edukacji obejmowa³ g³ównie nauczanie biblii z komentarzami. Po jakim czasie wprowadzono nauczanie
jêzyka polskiego i niektóre przedmioty wieckie.
Ustawa z 4 czerwca 1920 okrela³a ustrój w³adz szkolnych. Kierownictwo naczelne nale¿a³o do Ministra Wyznañ Religijnych, na czele
z kuratorami okrêgu szkolnego. Utworzono równie¿ radê szkoln¹ okrêgow¹, maj¹c¹ wspó³dzia³aæ z kuratorem. Na ni¿szym szczeblu w³adz
owiatowych znalaz³y siê organy administracji szkolnej, powiatowe,
gminne i miejscowe. Powiat dzinieñski przynale¿a³ do okrêgu szkolnego z siedzib¹ w Wilnie, który obejmowa³ województwa wileñskie,
nowogródzkie i czêæ bia³ostockiego. Obwód szkolny z siedzib¹ w
G³êbokiem pokrywa³ siê z powiatem dzinieñskim.
Rozleg³y obszar obwodów i rozproszenie na nim ludnoci stwarza³ kolejne problemy w ustalaniu obwodów szkolnych wiejskich.
Skutkiem tego by³a znaczna liczba szkó³ powszechnych, w których
nauka nie przekracza³a 4 lata. Nale¿y dodaæ, ¿e szko³y powszechne
Wilno i ziemia Wileñska. Zarys monograficzny. Redaktor Hartung Zygmunt i inni,
Wilno 1930, t. 1, s. 264.
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by³y 1-7- i wiêcej klaObwód
Powierzchnia w km2
Ludnoæ
sowe, tote¿ w niektóBras³awski
4.217
142.475
rych edukacja ogranicza³a siê do elemenG³êbocki
3.968
159.546
tarnej nauki czytania,
Wileñski
5.969
214.070
pisania oraz prostych
rachunków.
Wilejski
5.325
222.021
W ca³ym w Województwie Wileñskim w
Powierzchnia i ludnoæ wybranych obwodów
szkolnych w Okrêgu Wileñskim.5
roku szkolnym 1932/33
by³o 1515 szkó³, w których pracowa³o 3033 nauczycieli i uczêszcza³o do
nich 166441 uczniów. Z tego w 1932 roku by³y 1372 szko³y publiczne i
143 prywatne. W publicznych wyk³ada³o 2559 nauczycieli i 495 w prywatnych. Uczêszcza³o do nich odpowiednio 154661 i 11780 uczniów.6
Wydatn¹ i nieocenion¹ pracê na terenie powiatu wykona³a Polska
Macierz Szkolna. Ko³o w G³êbokiem, za³o¿one w 1922, faktyczn¹ dzia³alnoæ z braku lokalu rozpoczê³o dopiero z koñcem 1923 roku. Prócz
niego by³y tak¿e ko³a w Dzinie i Miorach, Macierz przyst¹pi³a do utworzenia ich w £u¿kach, Jodach i Nowym Pohocie.7 Do 1925 roku
uruchomi³a w powiecie 24 szko³y typu 1- i 2-klasowego, albowiem
Ministerstwo W. R. i Ow. Publ. nie by³o w stanie uruchomiæ ca³ej
potrzebnej iloci szkó³ powszechnych.
Wa¿nym elementem w powiatowym systemie owiaty, zw³aszcza
w pocz¹tkowych latach, by³a tzw. owiata pozaszkolna. Obejmowa³a
ona organizacjê i prowadzenie kursów wieczorowych dla doros³ych i
m³odzie¿y pracuj¹cej, kó³ m³odzie¿y wiejskiej, bibliotek powszechnych
i wêdrownych, teatrów ludowych, kó³ek rolniczych, spó³dzielni oraz
akcji odczytowej z tym zwi¹zanej.8
Dla dzieci od lat 12 do lat 14 prowadzi siê pozaszkoln¹ naukê przy
szko³ach powszechnych w Jodach, Kwaczach, £aplinie, Drui, Zalesiu, Miorach, Nowym Pohocie i Miko³ajewie. Oprócz tego ogniska
nauczycielskie i zarz¹dy szkó³ powszechnych organizuj¹ kursy dokszta³caj¹ce dla m³odzie¿y od lat 15 i doros³ych. We wszystkich miasteczkach, siedzibach gmin i szkó³, zw³aszcza tam, gdzie istniej¹ kursy wieczorowe, prowadzi siê planow¹ akcjê odczytow¹ na tematy
popularne. Prócz sta³ych bibliotek przy szko³ach rozmieszcza siê w
Statystyka Polski, ser. C, z. 9, Statystyka szkolnictwa 1932/33, Warszawa 1934.
Tam¿e, ser. C, z. 9, Statystyka szkolnictwa 1923/33, Warszawa 1934.
G³os Dzinieñski, Z dzia³alnoci Polskiej Macierzy Szkolnej w naszym powiecie,
28/1925, s. 7.
8
Tam¿e, Pozaszkolna owiata w powiecie Dzinieñskim, 5/1925.
5
6
7
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powiecie 6 bibliotek wêdrownych, które co 4 miesi¹ce
zmieniaj¹ miejsce swego pobytu. Przy wiêkszych szko³ach
organizuje siê szereg przedstawieñ ludowych, a przede
wszystkim jase³ek.
Z inicjatywy Inspektora
Szkolnego powiatu oraz przy
pomocy Sejmiku Dzinieñskie- G³êbokie  widok ogólny miasta
go przyst¹piono do zorganizowania Kursów dla Doros³ych w G³êbokiem.9
Za³o¿one w dniu 5.XI.1924 r. wieczorowe kursy pocz¹tkowe i uzupe³niaj¹ce dla doros³ych i m³odzie¿y pracuj¹cej w G³êbokiem, rozwijaj¹
siê pomylnie, dziêki poparciu Inspektoratu Szkolnego i kierownika 7
kl. szko³y powszechnej w G³êbokiem, który u¿yczy³ szkolnych sal
wyk³adowych, pomocy szkolnych osobicie, wraz z nauczycielami tej
szko³y podj¹³ siê wyk³adania.
Innym typem szkó³ by³y ludowe szko³y rolnicze. Obowi¹zek ich
zak³adania i utrzymania ci¹¿y³ na powiatowych zwi¹zkach komunalnych lub Izbach Rolniczych. Celem powo³ania tych szkó³ by³o przygotowanie zawodowe samodzielnych gospodarzy rolnych i gospodyñ.
Szko³y tego typu istnia³y w innych powiatach województwa, jednak na
terenie powiatu dzinieñskiego ich nie odnotowano.
Znacz¹ce miejsce mia³y szko³y rednie. Wród nich najpopularniejsze by³y gimnazja, które dzielono na klasyczne dawne, klasyczne nowe,
humanistyczne, licealne, matematyczno-przyrodnicze. Szkó³ takich by³o
26 na terenie województwa wileñskiego w 1920 roku z ró¿nym jêzykiem wyk³adowym. Uczêszcza³o do nich 8759 uczniów.
Pierwszym gimnazjum, jakie rozpoczê³o dzia³alnoæ w 20-leciu miêdzywojennym na terenie powiatu, by³o Pañstwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. ks. Grzegorza Piramowicza w Dzinie. Od 1927 dzia³a³o ju¿ wtedy poza obszarem powiatu Polskie Gimnazjum Koedukacyjne
im. Króla Stefana Batorego Zgromadzenia ks. Marianów w Druji. Póniej powsta³o Gimnazjum Koedukacyjne im. Unii Lubelskiej Towarzystwa Owiata w G³êbokiem.
Organizowano równie¿ cyklicznie Powiatowe Zjazdy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Wiadomoci Kresowe (10/1935) donosi³y:
Dnia 3 marca 1935 r. w G³êbokiem odby³ siê XII Zjazd Powiatowy
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.
9

Tam¿e, Owiata pozaszkolna, 2/1924.
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Dla ambitnej i zdolnej m³odzie¿y z up³ywem czasu otwiera³y siê coraz
wiêksze szanse uzyskania redniego wykszta³cenia. W odczuciu spo³ecznym oraz w praktyce urzêdowo-zawodowej miêdzywojennego dwudziestolecia posiadanie matury nobilitowa³o do statusu inteligencji. Dziêki
funkcjonowaniu tych gimnazjów zaistnia³a szansa dalszej kontynuacji
nauki w uczelniach wy¿szych, a szczególnie na USB w Wilnie.
Pomimo znacznych wysi³ków ze strony spo³eczeñstwa i w³adz
owiatowych, w Województwie Wileñskim jednak nast¹pi³a pewna stagnacja. Iloæ szkó³ rednich wzrasta³a, ale liczba uczniów nie wzrasta³a
proporcjonalnie do niej.
Ogó³em w 1932 roku w województwie by³o 37 szkó³, które posiada³y 280 oddzia³ów. Pracowa³o w nich 637 nauczycieli i pobiera³o naukê
7895 uczniów w roku szkolnym 1932/33. Najprawdopodobniej g³ówn¹
przyczyn¹ tej stagnacji w liczbie
uczniów szkó³ rednich by³y
Klasyczne dawne
75
op³aty szkolne, tzw. taksy admiKlasyczne nowe
338
nistracyjne. Statystyka, dotycz¹Humanistyczne
4422
ca stanu maj¹tkowego m³odzie¿y,
Licealne
148
wykazuje, ¿e spora jej czêæ wyMatematyczno-przyrodnicze
263
wodzi³a siê z bardzo ubogich roOgó³em
5246
dowisk spo³ecznych. M³odzie¿ ta
Liczba uczniów w poszczególnych typach
nie by³a w stanie wnosiæ obowi¹szkó³
rednich w Woj. Wileñskim w 193210
zuj¹cej w szko³ach rednich op³aty (np. w roku szkolnym 1934/35 wynosi³a ona 220 z³ rocznie), któr¹
trzeba by³o uiszczaæ w ratach pó³rocznych. Tak oto opisuje tê sytuacjê
Zofia Iskierska w monografii o Pañstwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dzinie:
Ubo¿sza m³odzie¿, zw³aszcza zdolna i pilna, niezale¿nie od wyznania czy narodowoci, mog³a liczyæ na podstawie pisemnego wniosku,
rozpatrywanego przez Radê Pedagogiczn¹ danej szko³y i zatwierdzanego przez Kuratorium, na ulgê w op³atach w postaci ca³kowitego zwolnienia z op³aty, zmniejszenia kwoty  czêsto do po³owy, odroczenie wp³aty, b¹d roz³o¿enie jej na raty. Dzieci urzêdników pañstwowych p³aci³y
po³owê. Z ulg korzysta³y tak¿e dzieci, maj¹ce rodzeñstwo w szkole. Suma
zwolnieñ nie mog³a jednak przekraczaæ 20 proc. kwoty, stanowi¹cej pe³n¹
odp³atnoæ wszystkich uczniów. Poszczególne podania by³y wiêc rozpatrywane bardzo wnikliwie przez Radê Pedagogiczn¹ danej szko³y, która
wnioskowa³a o formie przyznanej ulgi. Z regu³y nie mo¿na by³o uwzglêdniæ wszystkich podañ w sposób zadawalaj¹cy. Wnioskodawcy pisali wiêc
10

Statystyka Polski, ser. C, z. 9, Statystyka szkolnictwa 1932/33, Warszawa 1934.
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odwo³ania, a te dyrekcja szko³y wysy³a³a do Kuratorium z dodatkowym
w³asnym uzasadnieniem i najczêciej pozytywnym rezultatem.11
Pomimo ró¿norodnych trudnoci, 16 marca 1935 w G³êbokiem
otwarto oficjalnie pierwsz¹ na terenie powiatu dzinieñskiego i szerokiej prowincji Szko³ê Przysposobienia Handlowego 12 . Mia³a ona w programie nauczanie o przedsiêbiorstwie kupieckim, w tym zagadnienia,
zwi¹zane z kupnem i sprzeda¿¹ towarów, towaroznawstwem, organizacj¹ przedsiêbiorstw kupieckich, znajomoci¹ ksiêgowoci ró¿nych
typów spó³ek, geografi¹ gospodarcz¹, arytmetyki kupieckiej, nauk¹
korespondencji, pisania na maszynie.
Pewnego rodzaju ewenementem by³o otwarcie 17 maja 1925 w
G³êbokiem I Szko³y Posterunkowych Policji Pañstwowej, obs³uguj¹cej
powiaty: bras³awski, duni³owicki i dzinieñski. Przeszkoleniu podlega³o
ok. 1000 funkcjonariuszy, kurs mia³ trwaæ dwa miesi¹ce.13
Du¿¹ rolê w podnoszeniu kultury odgrywa³ stacjonuj¹cy tu pu³k
Korpusu Ochrony Pogranicza. Nie tylko chroni³ on granic, ale mia³
obowi¹zek pomagaæ ludnoci w czasie klêsk, propagowaæ nowe sposoby uprawy roli, znane w innych regionach Polski. Lekarze KOP-u
leczyli miejscow¹ ludnoæ i starali siê podnieæ owiatê zdrowotn¹.
Organizowano równie¿ zabawy, wystêpy teatrzyków, zawody sportowe oraz kursy i obozy dla harcerzy.
Po ogólnych i statystycznych danych warto przybli¿yæ siê do dnia
codziennego jego mieszkañców. Autor artyku³u uzna³ za stosowne przedstawiæ w ca³oci jedyne aktualnie znane opracowanie, dotycz¹ce gminy £u¿ki  relacjê Stefana Fabisiaka, instruktora owiaty Baonu KOP
£u¿ki14 , zamieszczon¹ w publikacji Kresy w oczach oficerów KOP:
Gmina £u¿ki le¿y w rodku granicz¹cego najdalej na pó³nocny
wschód z Sowietami, powiatu dzinieñskiego, województwa wileñskiego. Nazwa pochodzi od wyrazu bia³oruskiego ³u¿ki i oznacza ³¹czki.
Powstanie tej miejscowoci ³¹czy siê z imieniem wojewody po³ockiego
 ¯aby, który ¿y³ pod koniec XVII wieku. W dzisiejszej gminie ³u¿eckiej
posiada³ on dobra i swoj¹ siedzibê w obecnym Horodcu (od bia³. horodok  zameczek obronny). Wojewoda ¯aba budowa³ sobie pa³ac w
Horodcu i obwarowywa³ go (lady jeszcze do dzi zosta³y). Sprowadza³
wiêc licznych rzemielników, nawet artystów z W³och. Nastêpnie nieZofia Iskierska, Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dzinie im. ks.
Grzegorza Piramowicza, Bydgoszcz 2003, s. 52.
12
Wiadomoci Kresowe, Nowa placówka szkolnictwa zawodowego w G³êbokiem, 15/1935.
13
G³os Dzinieñski, Szko³a Posterunkowych w G³êbokiem, 21/1925, s. 8.
14
Kresy w oczach oficerów KOP, opr. Jan Widacki, Gmina £u¿ki powiatu dzinieñskiego,
Katowice 2005, s. 125-139.
11
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którym z zaanga¿owanych do budowy rzemielnikom nada³ grunta na
terenie dzisiejszego miasteczka £u¿ki, wybudowa³ koció³, osadzi³ zakonników, podobno za³o¿y³ te¿ pierwsz¹ w Polsce powozarniê i tak
powsta³y £u¿ki i zaczê³y siê rozwijaæ.
Dobra horodzieckie potem przesz³y do r¹k Czapskich, a od 50 lat s¹
w³asnoci¹ Zyberk-Platerów. Po uw³aszczeniu ch³opów, w³adze rosyjskie, porz¹dkuj¹c nowy stan prawny i dokonuj¹c podzia³u terenu na
jednostki administracyjne, obra³y £u¿ki na siedzibê gminy. Rosjanie
wybudowali tu cerkiew, nap³ynêli ¯ydzi i £u¿ki zaczê³y siê zaludniaæ.
Przyrodzone warunki ekonomiczne gminy s¹ dobre. £u¿ki le¿¹ w
centrum powiatu, przy du¿ym trakcie  Szlaku Batorego. Przy tym krótka (ok. 30 km), lecz obfita w wodê rzeka Mniuta mo¿e s³u¿yæ za drogê
wodn¹ i handlow¹ (sp³awia siê drzewo). Mniuta wpada do Dzisienki, ta
za  do Dwiny, przy miecie Dzisna. Mniuta porusza 7 m³ynów, w tym 4
na terenie gminy ³u¿eckiej i elektrowniê w miasteczku. Dlatego £u¿ki
stoj¹ gospodarczo wy¿ej od gmin s¹siedzkich. Ziemia, co prawda, nie jest
tu zbyt urodzajna, pszenica jednak udaje siê w maj¹tkach przy dobrej
uprawie. Najwiêcej uprawiane jest ¿yto, jêczmieñ, kartofle i len. Lasów
na obszarze gminy jest niewiele i nale¿¹ do maj¹tku Horodce. Znajduje
siê tu jeszcze ry i wilk. Klimat jest wschodni, lato krótkie, zimy d³ugie i
ostre, przewlek³e roztopy wiosenne i jesienne. Najbli¿szym orodkiem
handlowym jest G³êbokie, które znajduje siê 32 km od £u¿ek.
Na terenie gminy jest 25610 m dróg pañstwowych, w tym 7 km bruku, reszta o nawierzchni twardej. W 1934roku zabrukowano ok. 300 m,
a na 1935 zaprojektowano do bruku jeden kilometr. Jest to droga ³adna,
bardzo szeroka, wysadzana po obu stronach brzozami, zwanymi katarzynkami, bo Katarzyna II podobno kaza³a je tu sadziæ.
Dróg gminnych jest 66683 m, w tym bruku 6584 m. W 1934 zabrukowano 2300 m, w roku bie¿¹cym ma byæ wybrukowana jedna z ulic
miasteczka. Na ogó³ drogi te s¹ dobre, gdy¿ grunt jest ¿wirowaty z nieznaczn¹ iloci¹ gliny.
Dróg prywatnych, ³¹cz¹cych osiedla miêdzy sob¹, jest oko³o 200
km. Je¿eli do tego do³¹czy siê rzekê Mniutê, to gmina ³u¿ecka w stosunku do gmin s¹siednich ma drogi niez³e. Jednak wczesn¹ wiosn¹ i jesieni¹, gdy nadejd¹ b³ota, drogi siê psuj¹ i komunikacja jest utrudniona.
Najbli¿sza stacja kolejowa Podwile odleg³a jest od £u¿ek 25 km. Wygodniejsze po³¹czenie jest z G³êbokiem, o 32 km od £u¿ek.
Obecnie jest projekt przeprowadzenia kolei, która by ³¹czy³a miasto
G³êbokie z miastem Dzisn¹. Gdyby ta linia posz³a nie przez Szarkowszczyznê, jak jest projekt, ale przez £u¿ki, zyska³yby na tym cztery wiêksze
orodki  £u¿ki, Jasno (Jazno), ¯abki i Dzisna.
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Obecnie gmina liczy 11060 mieszkañców, w tym kobiet 5648, mê¿czyzn
5412. Stan liczebny ludnoci wzrasta z roku na rok. W 1930 gmina liczy³a
10644 mieszkañców, w tym 5211 mê¿czyzn, 5433 kobiet, przeciêtnie co
roku przybywa oko³o 100 ludzi. Ludnoæ jest mieszana  Polaków 4520,
Bia³orusinów  5832, ¯ydów  508, innych  200. Liczba 4520 Polaków
stanowi raczej iloæ katolików, bo kto jest wyznania rzymskokatolickiego,
ten podaje siê na Polaka, choæ mówi po bia³orusku i myli tak samo.
Polski element tworz¹ w³aciwie na terenie gminy w³aciciele wiêkszych posiad³oci, jak Horodziec i Ojczyzna oraz kilku mniejszych folwarków. S¹ to potomkowie dawnej szlachty polskiej. Nie udzielaj¹ siê
oni spo³ecznie, zajêci swoimi codziennymi k³opotami. Poza tym element polski powiêkszaj¹ osadnicy wojskowi, zawodowi oficerowie i
podoficerowie oraz jednostki nap³ywowe (inteligencja pracuj¹ca).
Osadnicy zajmuj¹ zwarcie cztery osady: Ulino, Podorkê, Zuje i Tupiczyno. ¯yj¹ oni odrêbnie i nie udzielaj¹ siê otoczeniu. Maj¹ swoje
Ogniska, których celem jest praca kulturalno-owiatowa, jednak te
ogniska s¹ martwe i nie przejawiaj¹ ¿adnej dzia³alnoci.
Stosunek miejscowej ludnoci do osadników jest wrogi. Przyczyny mo¿e
tkwi¹ w tym, ¿e to element nap³ywowy, który otrzyma³ ziemiê, a tu jest g³ód
ziemi. Nastêpnie dostali oni du¿o kredytów, o których ludnoæ wie, i to
zosta³o zmarnowane, z podatkami zalegaj¹, gospodaruj¹ s³abo.
Ulino wyró¿nia siê zamo¿noci¹ i ci osadnicy podatki p³ac¹. S¹ to
dzia³ki osadników, którzy albo s¹ oficerami s³u¿by czynnej, albo urzêdnikami. Dzia³ki swoje wydzier¿awili oni innym osadnikom i dlatego
panuje tu wiêksza zamo¿noæ. Dzia³ki osadników s¹ wydzier¿awione
tak¿e i ¯ydom. Wielu sporód osadników urz¹dza siê na sposób miejscowy, oddaj¹c ziemiê zapasznikom (zapasznik to rodzaj dzier¿awcy, który pracuje na ziemi w³aciciela i za to bierze netto po³owê
zbiorów, a drug¹ po³owê otrzymuje w³aciciel).
Osadnicy ulegaj¹ asymilacji. Otoczenie wywiera na nich wp³yw, a
nie odwrotnie. Wojskowi i jednostki nap³ywowe, tj. inteligencja pracu-

Berezwecz  klasztor pobazyliañski i siedziba KOP; obok  koció³ w £u¿kach
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j¹ca, zamieszkuj¹cy miasteczko, wywieraj¹ du¿y wp³yw na otoczenie
pod wzglêdem polskoci i uobywatelnienia.
Bia³orusini s¹ biedni i leniwi. Maj¹ oni przeciêtnie 4-10 ha ziemi i z
niej prawie wy³¹cznie ¿yj¹. Poziom ich ¿ycia jest niski, marnie siê od¿ywiaj¹, chodz¹ czêsto w ³apciach, mieszkaj¹ w domach, w których jest nieraz jedno wejcie wspólne i do chlewa, i do mieszkania, a okna s¹ na sta³e
przybite i nigdy siê nie otwieraj¹. Wyró¿nia siê pod tym wzglêdem samo
miasteczko £u¿ki, gdzie poziom ¿ycia jest du¿o wy¿szy.
Ziemia na terenie gminy by³a dawniej zaniedbana, bo ludnoæ wyje¿d¿a³a na zarobki do wiêkszych miast  Moskwy, Petersburga i Rygi
oraz do Ameryki, Brazylii i Francji. Dzisiaj trzeba to nadrabiaæ. Teraz
wyje¿d¿aj¹ wieniacy tylko na prace sezonowe do £otwy. W latach ubieg³ych wyje¿d¿a³o 300 osób, w tym roku kontyngent zosta³ zredukowany
do 100 osób. Praca sezonowa na £otwie trwa 5 miesiêcy. Kobieta otrzymuje 18 ³atów, mê¿czyzna 23 ³aty miesiêcznie i koszta przejazdu. Na
100 osób wyje¿d¿a 10 proc. mê¿czyzn, reszta kobiety.
Nie tylko dlatego ludnoæ jest tu biedna, ¿e ma³o posiada ziemi, ale
¿e tê ziemiê le uprawia. Ci, którzy maj¹ trochê wiêcej ziemi, oddaj¹ j¹
zapasznikom. Du¿¹ przeszkod¹ w racjonalnej uprawie ziemi jest brak
komasacji (skomasowano dot¹d ok. 10 proc. gruntów). Ludnoæ ubiega siê o komasacjê. Przez komasacjê mog³oby nast¹piæ u niektórych
powiêkszenie stanu posiadania.
Do zaspokojenia miejscowych potrzeb w ka¿dej prawie wiosce jest
krawiec i szewc. Poza tym niektóre wioski s³yn¹ ze swych specjalnoci.
I tak Hapony, Dubówka, Hrydziuszki Ma³e i Wielkie, Krywki  zajmuj¹
siê bednarstwem. Wyroby te znane s¹ na ca³¹ okolicê. Wyroby bednarskie sprzedawane s¹ nie tylko w powiecie dzinieñskim, ale i s¹siednim
bras³awskim. Hapony wyrabiaj¹ jeszcze sanie i sprzedaj¹ je w okolicy.
Wiereteje i okoliczne wioski wyrabiaj¹ ko³a, które id¹ do G³êbokiego i
dalej. £uczajka wyrabia gonty. Blinica, Ochwatka, Borsuki i £ugi
wyrabiaj¹ ceg³y. Za te wytwory otrzymuj¹ oni pieni¹dze, potrzebne na
kupno niezbêdnych rzeczy do gospodarki i to jest, prócz ziemi, drugie
ród³o utrzymania.
Bia³orusini nie maj¹ na terenie gminy ¿adnej swojej organizacji, nie
przejawiaj¹ ¿adnej dzia³alnoci. Wp³yw komunizmu jest bardzo s³aby. Nawet w czasie Hromady oddwiêku w gminie prawie nie by³o.
¯ydzi mieszkaj¹ tylko w miasteczkach. ¯yj¹ wy³¹cznie z handlu i
porednictwa. ¯ycie maj¹ zorganizowane. ¯ydów w £u¿kach jest wyj¹tkowo ma³o w stosunku do innych podobnych miasteczek, dlatego ¿e
miejscowa ludnoæ od pocz¹tku silnie z nimi konkurowa³a w handlu,
nie pozwalaj¹c im zanadto siê rozprzestrzeniaæ.
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Obszar gminy wynosi 24571
ha, z czego prawie 1/3 nale¿y do
maj¹tku Horodziec. Gmina dzieli
siê na dziewiêæ gromad. Osiedli
jest 133, w tym jedno miasteczko, licz¹ce ok. 2000 mieszkañców, wsi 85, folwarków 25, maj¹tków 6, zacianków 8, leniczówek 7, osad 1, kolonia 1, 82
przedsiêbiorstwa przemys³owo- Typowa stra¿nica KOP na Kresach II RP
handlowe oraz 210 budynków przynosz¹cych dochód.
Na terenie gminy znajduje siê obwód Baonu £u¿ki, Zarz¹d gminy, posterunek Policji Pañstwowej, S¹d Grodzki, Urz¹d Pocztowo-Telegraficzny, parafia rzymskokatolicka, dwie parafie prawos³awne i rabinat. S¹ cztery m³yny, od 1931 czynna elektrownia (w³asnoæ Platera),
spichrz gminny, rzenia, dom ludowy, apteka i spó³dzielnia wojskowa.
Gmina posiada 11 szkó³ powszechnych (w tym jedn¹ ¿ydowsk¹) i
przedszkole. Mieszka tu dwóch lekarzy (prócz wojskowego), dentysta,
weterynarz, instruktor rolny, po³o¿na i drogomistrz. Nadto s¹ w miasteczku ró¿ni rzemielnicy.
Co wtorek odbywa siê w £u¿kach jarmark, na który przybywaj¹ nie
tylko mieszkañcy gminy ³u¿yckiej, ale i s¹siednich. Targi jarmarczne
s³u¿¹ nie tylko do wymiany towaru, ale i do spotkañ, s¹ pewnego rodzaju widowiskiem, tote¿ na jarmarki przybywaj¹ i ci, którzy nic nie
maj¹ do sprzedania czy kupienia.
Gmina £u¿ki ci¹¿y gospodarczo, choæ niewiele do miasta powiatowego G³êbokie. Wywozi siê tam len, zbo¿e, nieco byd³a i nierogacizny
na s³oninê, trochê nabia³u oraz ceg³y, wyroby bednarskie i ko³a. Zreszt¹
je¿eli chodzi o p³ody rolne, to baon poch³ania nadwy¿kê i jest g³ównym
konsumentem w gminie, tak ¿e niewiele idzie na wywóz.
Pañstwo przez swoje zarz¹dzenia reguluje ¿ycie i wp³ywa tym samym na rozwój i podniesienie poziomu ¿ycia ludnoci tutejszej, przyzwyczajonej do starych form. Najwiêksz¹ us³ugê odda pañstwo, komasuj¹c ziemiê, gdy¿ w¹skie a d³ugie i rozrzucone zagony ogromnie utrudniaj¹ i hamuj¹ rozwój rolnictwa oraz uprawê ziemi, z której przede
wszystkim ¿yj¹ mieszkañcy gminy.
Przez swoj¹ bliskoæ baon KOP ogromnie wp³yn¹³ na rozwój gminy, a
zw³aszcza samego miasteczka. Baon jest g³ównym konsumentem, który zasila gminê w gotówkê. Ponadto zatrudnia mieszkañców przy ró¿nych pracach. Dziêki baonowi nie tylko siê miasteczko rozbudowa³o i wzros³a zamo¿noæ, ale podnios³a siê kultura, obyczaje i uwiadomienie pañstwowe.
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Podoficerowie ¿eni¹ siê przewa¿nie na miejscu oraz buduj¹ tu mieszkania, wchodz¹c w ten sposób w bezporedni kontakt z ludnoci¹ tubylcz¹,
oddzia³uj¹ na ni¹ w du¿ym stopniu. Wp³yw KOP koncentruje siê przede
wszystkim w miasteczku. Wioski ulegaj¹ temu wp³ywowi w stopniu znacznie mniejszym, tote¿ zmiany w okolicznych wioskach s¹ mniej widoczne.
Baon KOP przez obchodzenie wi¹t i uroczystoci narodowych, przez
pomoc, udzielon¹ w tej czy innej formie, a to przez ratowanie w wypadkach po¿aru, w ogóle przez swoj¹ dzia³alnoæ kulturalno-spo³eczn¹,
wp³yn¹³ dodatnio na podniesienie poziomu ¿ycia miasteczka. £u¿ki,
przez które parê lat temu nieraz trudno by³o przebrn¹æ, dzi s¹ zabrukowane i zelektryfikowane  nie bez wp³ywu baonu.
Szkolnictwo. Do szkó³ powszechnych na terenie gminy uczêszcza³o
dzieci w latach szkolnych 1930/31  1376, 1931/32  1373, 1932/33 
1435, 1933/34  1673, 1934/35  1757.
Na skutek ogólnej biedy dzieci s¹ czêsto obdarte i g³odne. W pierwszym roku nauczania jest z nimi du¿o k³opotu, bo wiele z nich nie umie
mówiæ po polsku. W szkole mówi siê do nich po polsku, po wyjciu ze
szko³y jednak rozmawiaj¹ miêdzy sob¹ po bia³orusku. Lepiej jest pod
tym wzglêdem w miasteczku, bo tu chodz¹ dzieci wojskowych i miejscowej inteligencji oraz ogó³ jest zamo¿niejszy. W szkole ³u¿eckiej dzieci s¹
do¿ywiane na skutek starañ Komitetu Rodzicielskiego. W szko³ach wy¿szych z terenu gminy jest 6 s³uchaczy, a w rednich  14.
Stan analfabetyzmu doros³ych trudno ustaliæ, bo brak jest danych.
Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e wród m³odzie¿y powy¿ej lat 14 ma³o jest
analfabetów, bo prawie wszyscy uczêszczali do szko³y, z wyj¹tkiem paru
miejscowoci zbytnio oddalonych od szkó³. Natomiast wród starszego
pokolenia analfabetów jest du¿y odsetek. Bior¹c ³¹cznie pokolenie starsze i m³odsze powy¿ej lat 14, analfabetów bêdzie ok. 30 proc.
Szkó³ czynnych na terenie gminy jest 10. A mianowicie w £u¿kach 7klasowa; w Porzeczu Cerkiewnym, £uczajkach i w Haponach  2-klasowe; w Ulinie, Zab³ociu, Stoninie, Izabelinie, Wieretejach, Podorce  jednoklasowe. By³a jeszcze jednoklasówka w £ugach, lecz zosta³a zamkniêta
w 1934 ze wzglêdu na ma³¹ iloæ dzieci. W Podorce szko³a istnieje dopiero
od 2 lat. Nadto w £u¿kach jest hebrajska szko³a powszechna Tarbut.
Zosta³a ona za³o¿ona w 1931 przez spo³eczeñstwo ¿ydowskie i utrzymuje
siê z op³at miesiêcznych od dzieci oraz z subsydium od gminy wyznaniowej
¿ydowskiej w £u¿kach. Jest to szko³a 3-klasowa 6-letnia. Iloæ uczêszczaj¹cych do niej dzieci wynosi: 1931/32  67, 1932/33  60, 1933/34  58,
1934/35  58. Czêæ dzieci ¿ydowskich chodzi do polskiej szko³y. Istnieje
te¿ w £u¿kach od 1931 roku przedszkole, utrzymywane przez Towarzystwo
Pañ Mi³osierdzia, gdzie uczêszcza przeciêtnie 30 dzieci.
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Nauczycieli szkó³ powszechnych jest 20, a gdy siê do tej liczby do³¹czy
trzy si³y nauczycielskie w szkole Tarbut oraz ochroniarkê z przedszkola,
³¹cznie na terenie gminy s¹ 24 si³y nauczycielskie. W tej liczbie 12 kobiet.
Nauczycielstwo pochodzi z ró¿nych stron Polski. W pracy spo³ecznej bierze
ono czynny udzia³, przede wszystkim jako komendanci pododdzia³ów Zwi¹zku
Strzeleckiego. S¹ te¿ wród nich jednostki bierne. Finansow¹ podbudowê
szkolnictwa stanowi¹ sumy, udzielane przez gminê oraz pomoc ze strony
baonu w postaci pieniêdzy lub pomocy szkolnych. Obecnie buduje siê budynek szkolny w Podorce przy pomocy zainteresowanych osadników. Plater da³ na ten cel 10 m drzewa budulcowego.
Liga Obrony Powietrznej Pañstwa. Akcja LOPP na terenie gminy
zjawia siê w 1928, zapocz¹tkowana przez specjalnych komisarzy gminnych, s³abo siê jednak rozwija i upada. Nastêpnie na skutek interwencji
starosty oraz poparcia baonu zostaje za³o¿ony oddzia³ LOPP w 1931. W
1933 zostaje zorganizowany i 1iczy pocz¹tkowo 12 cz³onków czynnych. W
tym¿e roku w czerwcu liczy 74 cz³onków. Pierwszego stycznia 1934 jest 221
cz³onków rzeczywistych i 120 wspieraj¹cych. Na 1 stycznia 1935 cz³onków
rzeczywistych jest 253, wspieraj¹cych 129. W 1934 bud¿et wynosi³ 1700 z³,
a na 1935  2000 z³ oraz 400 z³ na wydatki nadzwyczajne.
Istnieje te¿ w gminie oddzia³ parafialny LOPP oraz przy szko³ach.
Organizacja utrzymuje siê ze sk³adek, imprez dochodowych oraz subwencji. W 1935 r. urz¹dzono jeden kurs, na którym przeszkolono 18
osób. W 1934 by³y przeprowadzone 4 kursy OPL, na których przeszkolono 80 osób w zakresie obrony biernej. Prócz tego by³ 20-godzinny
kurs informacyjny. Obecnie jest prowadzony kurs Obrony Powietrznej
dla so³tysów. Rozwój LOPP zawdziêcza w znacznym stopniu wojsku.
Raz do roku urz¹dzane s¹ pokazy napadu gazowego i lotniczego oraz
obrona przed nimi dla ludnoci w miasteczku.
Przysposobienie Wojskowe. Pocz¹tki Zwi¹zku Strzeleckiego (ZS) siêgaj¹ 1926. W tym roku jeden z nauczycieli 7-klasowej szko³y w £u¿kach
organizuje z dzieci szkolnych wy¿szych klas PW (Przysposobienie Wojskowe). Ch³opcy po ukoñczeniu szko³y weszli do Strzelca i stanowili
pierwsze kadry na terenie gminy. W 1928 powstaje ZS w £u¿kach, w 2
lata potem w Ulinie. Pierwotnie akcje ZS napotyka³y na du¿e trudnoci z
braku wyrobienia spo³ecznego i narodowego ludnoci. Z biegiem czasu
Strzelec rozszerza³ siê i nabra³ wiêkszego zrozumienia. Do 1935 oddzia³y ZS istniej¹ tylko w £u¿kach i Ulinie. W 1934 ZS rozszerzy³ siê na
ca³¹ gminê, przy czym nast¹pi³o po³¹czenie Zwi¹zku Rezerwistów z ZS.
Obecnie na terenie gminy jest 8 oddzia³ów ZS i 205 cz³onków.
Komendantami pododdzia³ów s¹ nauczyciele. Najwiêksz¹ trudnoæ
stanowi brak rodków na op³acenie lokali, wietlic ZS. Piêæ wie122
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tlic zosta³o dlatego zamkniêtych. Zamykanie wietlic wywo³uje niezadowolenie wród strzelców i rozprzêga zwartoæ organizacji. Co
prawda, budynki szkolne maj¹ zast¹piæ zamkniête wietlice, jednak
odbije siê to ujemnie na ¿yciu strzeleckim (przeciêtny koszt utrzymania wietlicy wynosi miesiêcznie 7 z³). ZS jest na terenie gminy najliczniejszym i najczynniejszym zwi¹zkiem. Wp³yw ZS na otoczenie
jest du¿y. Przez wychowanie pañstwowe, udzia³ we wszystkich wiêtach i uroczystociach, urz¹dzanie przedstawieñ teatralnych i imprez
sportowych strzelcy wyrabiaj¹ siê obywatelsko i dodatnio oddzia³uj¹ na otoczenie. W wietlicach, zw³aszcza w najlepiej sytuowanej
wietlicy w £u¿kach, spêdzaj¹ po¿ytecznie czas, s³uchaj¹c wyk³adów z wychowania obywatelskiego i z ró¿nych dziedzin ¿ycia, prowadzonych przez miejscow¹ inteligencjê. Ludnoæ, po wioskach
zw³aszcza, niechêtnie siê jeszcze odnosi do strzelców.
Od 1934 istniej¹ 2 oddzia³y ¿eñskie ZS, a to w £u¿kach  14 i w
Rubaszkach  10 cz³onkiñ. Prezesk¹ jest p. Dymowska. Strzelczynie nie
posiadaj¹ swojej wietlicy, ale s¹ czynione starania w tym kierunku.
Zorganizowano dla nich kurs kroju i szycia oraz gotowania i samarytañski. W 1934 powsta³ oddzia³ Orl¹t, ale w tym samym roku zlikwidowano go na interwencjê inspektora szkolnego.
Krakus istnieje w Horodce i Ulinie. Powsta³ on w 1932 z inicjatywy p. Zyberk-Platera. Cz³onków jest 25. Krakus bierze udzia³ w zawodach hippicznych i uroczystociach narodowych. Krakusa w Horodce
wspiera materialnie p. Plater.
Ko³o Rezerwistów, za³o¿one w 1927, przy³¹czy³o siê w 1934 do ZS 
liczy³o 80 cz³onków.
Przy ZS istnieje Ko³o Przyjació³, za³o¿one w 1933 i liczy 31 cz³onków. Ko³o Przyjació³ idzie z pomoc¹ materialn¹ i moraln¹ ZS.
W roku bie¿¹cym zosta³ za³o¿ony oddzia³ Strzelczyka w Porzeczu Cerkiewnym. Przyjmowana jest tu m³odzie¿ od 14 do 16 lat. Cz³onków jest 14.
Przysposobienie Rolnicze. Na terenie gminy nie by³o w³aciwie dot¹d ¿adnej systematycznej pracy PR (Przysposobienia Rolniczego). Je¿eli dot¹d PR istnia³o, to raczej papierowo, bo dzia³alnoci nie przejawia³o prawie ¿adnej.
W 1924 zosta³o za³o¿one Kó³ko Rolnicze z inicjatywy b. administratora maj¹tku Horodce Ancana. Iloæ cz³onków  53. Kó³ko to posiada
punkt czyszczenia nasion przy spichrzu gminnym i sprowadza nasiona
ogrodowe i warzywne. Praca jego kuleje jednak, bo nie ma ¿adnej
pomocy agronomicznej. Kó³ko utrzymuje siê ze sk³adek cz³onkowskich,
które s¹ ró¿ne w zale¿noci od iloci posiadanej ziemi. Od 1928 do
1931 prowadzi³o mleczarniê, zosta³a ona jednak zlikwidowana na sku123

RESTITUTIO AD INTEGRUM

tek ró¿nych nieporozumieñ i z³ej gospodarki. Obecnie jest projekt utworzenia w £u¿kach filii mleczarni Pliskiej.
Choæ od roku prawie jest w £u¿kach agronom, instruktor rejonowy,
jednak gmin¹ ³u¿eck¹ nie zajmowa³ siê on zupe³nie, twierdz¹c, ¿e nie ma tu
¿adnego zespo³u. W ostatnich dniach dopiero zosta³y zorganizowane dwa
zespo³y PR  mêski i ¿eñski wród cz³onków ZS. A wiêc PR rusza z miejsca,
oczywicie opornie, bo nie znajduje jeszcze nale¿ytego zrozumienia.
Kasa Stelczyka. W gminie jest Kasa im. Stefczyka z odpowiedzialnoci¹ nieograniczon¹ za³o¿ona w 1925. W roku za³o¿enia by³o 241 cz³onków. Pocz¹tkowo iloæ cz³onków szybko wzrasta³a, w 1928 wynosi³a 900.
To by³a najwiêksza ich liczba. Nastêpnie mala³a tak, ¿e obecnie wynosi
527. Odpadali cz³onkowie tzw. siewni, którzy otrzymywali po¿yczkê
na zasiewy z funduszów pañstwowych za porednictwem Kasy. Jest ona
dobrodziejstwem dla rolników, którzy mog¹ w niej w razie nieszczêcia
lub potrzeby otrzymaæ pomoc w postaci po¿yczki.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Pierwszy jej protokó³ pochodzi z 1920.
Naprawdê jednak Stra¿ Po¿arna zosta³a za³o¿ona w gminie du¿o wczeniej, prawdopodobnie w 1895. Sta³a ona kiedy dobrze, bo stra¿acy
mieli pewne przywileje.
Dzi na terenie gminy istniej¹ trzy oddzia³y Stra¿y Po¿arnej (prócz
wojskowej): w £u¿kach, Wieretejcach i maj¹tku Horodcu. Oddzia³ Stra¿y
Po¿arnej w £u¿kach liczy 35 cz³onków rzeczywistych i 15 popieraj¹cych, którzy zawsze p³ac¹ sk³adki (oraz wielu popieraj¹cych, którzy
czêsto zapominaj¹ o sk³adce). Oddzia³ Stra¿y ³u¿eckiej stoi dobrze, ma
niezbêdne maszyny, niedawno kupi³ samochód i ma budowaæ sobie remizê. Do Stra¿y Po¿arnej zosta³a przydzielona teraz dru¿yna odka¿aj¹ca z 20 ludzi i dru¿yna PCK, te¿ z 20 ludzi.
Odby³ siê w £u¿kach kurs sanitarno-ratowniczy PCK i 24 marca
zosta³ utworzony ¿eñski oddzia³ samarytañski przy Stra¿y Po¿arnej.
£u¿ecka Stra¿ Po¿arna dotychczas dzia³a³a tylko na terenie miasteczka, obecnie maj¹c samochód, bêdzie obs³ugiwa³a ca³¹ gminê, z wyj¹tkiem rejonu Wiereteje. Oddzia³ w Wieretejach zosta³ utworzony w 1932
jako pododdzia³ ³u¿eckiego. Od 1934 jest on samodzielny. Powsta³ z
inicjatywy zarz¹du Stra¿y w £u¿kach. Oddzia³ w Wieretejach liczy 22
cz³onków, jest biedniejszy od ³u¿eckiego. W tym roku ma powstaæ oddzia³
Stra¿y Po¿arnej w Ulinie.
Oddzia³ stra¿acki w maj¹tku Horodziec utrzymuje p. Plater, w³aciciel maj¹tku, dla w³asnej potrzeby, jednak w wypadku po¿aru stra¿ ta
idzie na ratunek i poza maj¹tek. Przeciêtnie w miasteczku wypadki
po¿aru zdarzaj¹ siê 2 razy do roku, na terenie gminy  ok. 10 razy. Stra¿
Po¿arna utrzymuje siê ze sk³adek cz³onkowskich, subwencji gminy, ekwi124
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walentu za nieposiadanie narzêdzi po¿arnych oraz otrzymuje pomoc z
Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych.
Harcerstwo. ¯eñski oddzia³ harcerski, zorganizowany przez jedn¹ z nauczycielek w £u¿kach, powsta³ w 1924. W roku powstania by³o 15 cz³onkiñ, przeciêtnie liczba dochodzi³a do 30, obecnie oddzia³ liczy 24 harcerki.
Podstawy materialne czerpie z imprez i pomocy Ko³a Przyjació³ ZS. Harcerki uprawiaj¹ sport oraz wyje¿d¿aj¹ na obozy letnie i wycieczki krajoznawcze. Przy szkole w £u¿kach przed paroma miesi¹cami powsta³a z inicjatywy kierownika szko³y Gromada Zuchów, jest ich oko³o 30.
Higiena spo³eczna. Jest czynna komisja sanitarna gminy. Przez systematyczn¹ pracê zmierza ona do utrzymania nale¿ytego stanu sanitarnego w miasteczku, jak i na wsiach. Biednych leczy siê za darmo. Najbli¿szy szpital znajduje siê w G³êbokiem.
Pomoc aprowizacyjna. Organizowana doranie akcja aprowizacyjna
udziela pomocy ubogim mieszkañcom w latach klêskowych. Takim rokiem
klêskowym by³ 1929 i 1933. W 1934 obdarowano ok. 70 proc. ludnoci.
Owiata pozaszkolna. Od 1930 by³y tu prowadzone kursy dla doros³ych
przy szko³ach. Przy ka¿dej szkole ok. 30 osób uczêszcza³o na te kursy. W
1933 w £u¿kach by³ czynny Uniwersytet Powszechny, na który uczêszcza³o
ok. 150 osób. Obecnie kurs dla doros³ych prowadzony jest w Porzeczu Cerkiewnym. Uczêszcza tam ok. 30 osób. Dzi, prócz Porzecza, nie ma kursów
dla doros³ych, bo m³odzie¿ dorastaj¹ca ju¿ pokoñczy³a szko³y.
Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia w. Wincentego a Paulo powsta³o
dziêki wybitnej pomocy ksiêdza proboszcza. Istnieje od 1930. Iloæ cz³onkiñ wynosi 31. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy chorym i biednym, jak te¿ opieka nad biedn¹ dziatw¹. Utrzymuje siê ono ze sk³adek
cz³onkowskich, imprez i ofiar. Towarzystwo cieszy siê zaufaniem ludnoci, a szczególnie biednych dzieci. Prowadzi przedszkole, które powsta³o 1 marca 1931 dla dzieci-chrzecijan. Przeciêtnie korzysta zeñ
30 dzieci. Otrzymuj¹ tu wychowanie oraz ciep³¹ strawê. Op³ata jest
bardzo ma³a, a biedne dzieci nic nie p³ac¹. Województwo przysy³a
subwencjê na przedszkole w
wysokoci 50 z³ miesiêcznie.
W ostatnich miesi¹cach pieni¹dze nie przychodzi³y i zachodzi³a obawa zamkniêcia
przedszkola. Pomoc ze strony wojska sytuacjê na razie
uratowa³a.
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet istnia³o od 1928 i Koció³ Karmelitów w G³êbokiem na pocztówce
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liczy³o 70 cz³onkiñ, w tym
10 czynnych, a pozosta³e s¹
cz³onkiniami wspieraj¹cymi.
Celem jest szerzenie katolicyzmu. KSK nie udziela siê
w ¿yciu spo³ecznym, nale¿¹
tu starsze kobiety. Zbieraj¹

siê u organisty i czytaj¹ pisma katolickie.
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y ¯eñskiej prowadzone jest te¿
od 1928 przez ks. proboszcza, podobnie jak KSK. W chwili za³o¿enia
by³o 50 cz³onkiñ, obecnie s¹ 22. Utrzymuje siê ono ze sk³adek cz³onkowskich oraz imprez.
Od 1930 do 1934 by³o prowadzone Przysposobienie Rolnicze i przeprowadzono 3 stopnie sprawnoci  kwiatowy, kapuciany i buraczany.
Przyje¿d¿a³ instruktor z G³êbokiego. Poniewa¿ by³y to dziewczêta, które w³aciwie nie maj¹ du¿ego g³osu w gospodarstwie, wiêc i wp³yw ich
na uprawianie tych rolin przez ojców jest niedu¿y. KSM urz¹dza³o wycieczki krajoznawcze, które obejmowa³y i Górny l¹sk.
By³ te¿ i oddzia³ mêski KSM, ale rozp³yn¹³ siê, powiêkszaj¹c szeregi
ZS. Na terenie gminy wród spo³eczeñstwa miejscowego nie ma cz³owieka, który by wyró¿nia³ siê w akcji spo³eczno-owiatowej. Takimi s¹ ludzie nap³ywowi  inteligencja pracuj¹ca  b¹d z tytu³u zajmowanego
stanowiska, b¹d na skutek wyrobienia spo³ecznego. ¯yciem spo³ecznoowiatowym kieruj¹ wiêc uspo³ecznieni nauczyciele, wójt, sêdzia, ksi¹dz
katolicki itp. To kierownictwo przejawia siê w urz¹dzeniu wszelkiego
rodzaju imprez czy zabaw, organizowaniu ¿ycia zbiorowego, nadawania
mu kierunku i si³y, w prowadzeniu i kierowaniu organizacjami. Charakterystyczne jest, ¿e duchowni prawos³awni zachowuj¹ siê biernie i spo³ecznie nie udzielaj¹ siê zupe³nie.
Wnioski. Oczywicie KOP w akcji spo³eczno-owiatowej bierze wybitny udzia³. Wszelkie przejawy ¿ycia zbiorowego nie s¹ mu obce. Wojsko czynne jest we wszystkich organizacjach i w s³u¿bie spo³ecznej,
maj¹cej za cel podniesienie poziomu ¿ycia i uobywatelnienia miejscowego spo³eczeñstwa. Je¿eli jest tyle organizacji na terenie gminy, to w
du¿ym stopniu zawdziêczaj¹ one swój rozwój oraz natê¿enie poparciu
moralnemu i czynnemu ze strony KOP. Wojsko nie tylko wp³ywa na bieg
¿ycia zbiorowego gminy en masse, ale i przez jednostki uspo³ecznione,
które s¹ czynne w organizowaniu i urz¹dzaniu wszelkiego rodzaju akcji
spo³eczno-owiatowych.
Po³o¿enie gminy ³u¿yckiej, warunki naturalne oraz fakt istnienia
obwodu Baonu sprawiaj¹, ¿e warunki rozwoju gminy s¹ lepsze od gmin
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s¹siednich. Jednak trzeba jeszcze w³o¿yæ du¿o wysi³ku, aby
poziom ¿ycia, kultura oraz uobywatelnienie by³y zadowalaj¹ce.
Ziemie wschodnie Polski,
traktowane po macoszemu przez
zaborcê, wymagaj¹ dzi du¿o wysi³ku i pracy, aby braki zosta³y
wyrównane. Ludnoæ miejscowa G³êbokie  wiêto religijne
jest biedna i ma³o kulturalna i
mo¿e dlatego nie odczuwa potrzeby uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym.
¯yje ona dniem dzisiejszym, zadowolona, ¿e siê naje i wypi. Tote¿ wysi³ki nale¿y skierowaæ ku podniesieniu poziomu ¿ycia. Spraw¹ najbardziej
pa1¹c¹ jest dzi komasacja, która by pozwoli³a na lepsze wykorzystanie
ziemi i lepsz¹ jej uprawê, a wiêc zwiêkszy³aby dobrobyt. Mog³yby tu powstaæ sady i owoce da³yby du¿y dochód. Klimat jest odpowiedni na uprawê drzew owocowych, a niektóre gatunki, jak antonówka w powiecie
dzinieñskim, lepiej siê udaj¹ ni¿ w innych czêciach Polski.
W ci¹gu ostatnich piêciu lat ¿ycie spo³eczno-kulturalne siê wzmog³o,
jednak ludnoæ, ma³o wyrobiona, trudno siê mieci w ramach organizacji.
Organizacji jest stosunkowo du¿o i obejmuj¹ ca³okszta³t ¿ycia zbiorowego. Nale¿y teraz w ramach tych organizacji skupiaæ ¿ycie i przetwarzaæ charakter i ducha tutejszego ludu.
Iloæ szkó³ jest wystarczaj¹ca, analfabetów wród m³odzie¿y ma³o.
Brak jest tylko w okolicy szko³y rolniczej.
Wnioski koñcz¹ relacjê Stefana Fabisiaka, instruktora owiaty 5
Batalionu KOP w £u¿kach, ale dla przypomnienia i czêciowego o¿ywienia tej relacji dodam kilka nazwisk urzêdników z pocz¹tku 1934 15 :
Artur Frey  wójt gminy £u¿ki, nastêpnie zosta³ burmistrzem m. Dzisna, Adolf G¹sowski  kierownik Urzêdu Pocztowego w £u¿kach,
Jakub Mucha  kierownik
szko³y powszechnej, Josel Bodniew  kierownik szko³y
¿ydowskiej w £u¿kach.
W ¿yciu kulturalnym spo³eczeñstwa powiatu mo¿na odnotowaæ wiele ciekawych i ambitnych dzia³añ. W 1906 w G³êbokiem powsta³o Towarzystwo
Dobroczynnoci, które chcia³o
G³êbokie  kurs szycia i haftu
siê zaj¹æ g³ównie Domem Star127
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ców i reaktywowaniem szkolnictwa. W czasie I wojny w miasteczku zorganizowano kursy dla nauczycieli ludowych, maj¹cych
uczyæ dzieci po polsku w okolicznych szko³ach pocz¹tkowych. Jeszcze przed koñcem wojny powsta³o
18 takich szkó³ek. Ta aktywnoæ
miejscowej ludnoci polskiej wynika³a z zagro¿enia narodowociowego. Po wojnie w G³êbokiem nadal
dzia³a³o Towarzystwo Dobroczynnoci. Jego cz³onkami byli m.in. Kazimiera Rudominowa i Tadeusz
(Do³êga) Mostowicz. Staraniem towarzystwa otwarto wspomniane
G³êbokie  poczta i ul. Zamkowa
Gimnazjum Koedukacyjne im. Unii
Lubelskiej w G³êbokiem. Innym przejawem aktywnoci spo³eczeñstwa
by³o uruchomienie 3 maja 1934 w gmachu gminnym bezp³atnej czytelni
dla ca³ej gminy.16
W powiecie stosunkowo wczenie zaczê³y funkcjonowaæ kina,
dwa w G³êbokiem  Polonia i Corso17 , najpierw nieme, w po³owie lat 30. udwiêkowione oraz jedno w Dzinie i jedno objazdowe.
Jedna z reklam w gazecie informowa³a: Kino Dwiêkowe Polonia
zaprasza na film Romeo i Julcia. W rolach g³ównych Zula Pogorzelska i Adolf Dymsza.18
W okresie letnim w 1925 do G³êbokiego zawita³ z wizyt¹, daj¹c
spektakl Uciek³a mi przepióreczka Stefana ¯eromskiego, Teatr Reduta z Warszawy19 . Wystêp odby³ siê w sali teatrzyku Oaza, która
by³a przepe³niona publicznoci¹. Teatr ten do miast i miasteczek kresowych wyje¿d¿a³ z Wilna. Na czas wystêpów na prowincji wynajmowa³ nawet od kolei pañstwowych specjalny wagon sypialno-garderobiany.
Mi³ym akcentem, wiadcz¹cym o umacnianiu siê integralnoci pañWiadomoci Kresowe, Ko³o L.O.P.P. w £u¿kach, 3/1934.
Tam¿e, Czytelnia w G³êbokim, 6/1934.
17
Tam¿e, Z kin G³êbockich, 4/1935.
18
Tam¿e, reklama, 6/1934.
19
G³os Dzinieñski, Teatr Warszawski Reduta na prowincji, 38/1925, s.7.
20
Wiadomoci Kresowe, Wyjazd 100 ch³opców z powiatu dzinieñskiego na obóz
letni, 12/1934.
21
Tam¿e, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w G³êbokiem, 4/1935.
15
16
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stwowej II RP, by³ wyjazd ch³opców na obóz
letni:20 Zarz¹d Ko³a Skierniewickiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, dzia³aj¹cy pod protektoratem Genera³a Mackiewicza,
postanowi³ zorganizowaæ w Raduczu ko³o
Skierniewic kolonie letnie dla ch³opców z Dzinieñszczyzny. 17 lipca 1934 specjalnym wagonem odjecha³o z G³êbokiego 101 ch³opców
na ten obóz.
Nale¿y wspomnieæ o organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w G³êbokiem21 konkursach fotograficznych. Zainteresowa³y siê nimi firmy fotograficzne Kodak i Alfa, które przes³a³y liczne nagrody,
w tym albumy do fotografii i du¿y wybór materia³ów fotograficznych. Powsta³o muzeum
G³os Dzinieñski, nr
regionalne przy Gimnazjum Koedukacyjnym 1 pisma tygodniowego
im. Unii Lubelskiej.
dla wszystkich w G³êboZ prasy w G³êbokiem w latach 1924-1926 kiem. 1924; jednodniówwychodzi³ tygodnik G³os Dzinieñski i w ka Czujka nad Dzisn¹
1934-35 tygodnik Wiadomoci Kresowe  za 1923/1924 i 1925
czasopismo spo³eczno-gospodarcze, powiêcone sprawom Kresów
Pólnocno-Wschodnich, ukazuj¹ce siê w ka¿d¹ niedzielê. Sporadycznie raz do roku pojawia³ siê Informator Dzinieñski. Istnia³a prasa
¿ydowska w G³êbokiem i w latach 30. ukazywa³ siê G³ubokier £eben,
który 6 maja 1934 donosi³: Burmistrz miasta G³êbokiego, pan Kolbuszowski, na probê rodowisk ¿ydowskich przyzna³ ¿ydowskim instytucjom (TOZ22 , ¯ydowski Komitet Po¿yczkowy i ¯ydowska Szko³a Narodowa) subsydiów na 1934 r. na sumê 1600 z³.
W Dzinie przez wiele lat wychodzi³ Nasz G³os  dwumiesiêcznik naukowo-literacki i spo³eczny, organ m³odzie¿y szkolnej
oraz w 1923-1925 jednodniówka Czujka nad Dzisn¹  pisemko
dru¿yn harcerskich przy Gimnazjum Pañstwowym im. Grzegorza
Piramowicza.
Odmiennym torem rozwija³a siê kultura miast i wsi. Jej nonikiem
by³ koció³ i szko³a, mia³a ona w sobie elementy wielu kultur. Uczestnictwo odbywa³o siê poprzez takie formy, jak obecnoæ na koncertach zespo³ów zawodowych i amatorskich, korzystanie z technicznych zdobyczy rozrywki, jak kino i radio, mia³o wród mieszkañców
22

TOZ  Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludnoci ¯ydowskiej w Polsce.
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wsi charakter epizodyczny. Przypomnieæ nale¿y, ¿e na szczeblu poni¿ej powiatu nie by³o ¿adnych administracyjnych instytucji, zajmuj¹cych siê merytorycznie i finansowo sprawami kultury. Organizacja
¿ycia kulturalnego opiera³a siê w przewa¿aj¹cej czêci na dzia³aczach
spo³ecznych. Centrum, wokó³ którego skupia³o siê ¿ycie kulturalne
powiatu, by³o miasto G³êbokie.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po wielu latach zapomnienia i braku
szerszego zainteresowania przedstawienie ca³ociowego obrazu
owiaty oraz ¿ycia kulturalnego w powiecie tak odleg³ym, jak dzinieñski, bêdzie bardzo trudne, ale wbrew przeciwnociom losu,
materia³u historycznego starczy na niejedn¹ publikacjê czy tematyczn¹ pracê naukow¹. Dlatego, przedstawiona tutaj bardzo krótka
charakterystyka obrazuje tylko fragmentaryczny i wybiórczy ogl¹d
wielorakich i bogatych dzia³añ spo³ecznoci powiatu w dziedzinie
owiaty czy kultury, tej ma³ej ojczyzny wielu narodów z czasu II
Rzeczypospolitej.
Zbigniew Zalas
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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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Styczeñ
1 stycznia wygas³a przyjêta w 1989 ustawa o mniejszociach
narodowych na Litwie. W 1991 wprowadzono w¹sk¹ jej nowelizacjê,
zamieniaj¹c zapis LSRR na Republika Litewska.
l Magazyn dla kobiet Ieva zamieci³ sesjê fotograficzn¹ Malda
(Modlitwa), której t³em pos³u¿y³y Ostra Brama, Katedra Wileñska, Góra
Krzy¿y, konfesjona³ i procesja kocielna. Swej twarzy, w wizerunku i
szacie Matki Boskiej, udzieli³a modelka Smiltë (na ok³adce pisma wyjanienie: Litwini zadziwiaj¹ wiat), jej kole¿anki przybra³y postacie innych wiêtych. Do kupowania piwa i wygrania p³yty CD hitami muzyki litewskiej nie tak dawno mia³ zachêcaæ Chrystus Frasobliwy w
s³uchawkach walkmana. Naprzeciwko wejcia do kaplicy czynny jest
salonik figur woskowych z centraln¹ postaci¹ Jana Paw³a II w oknie.
l Zwi¹zek Polaków na Litwie zaapelowa³ do mniejszoci narodowych na Litwie, by nie rezygnowa³y z walki o prawa, które gwarantuje
im m.in. Unia Europejska, przypominaj¹c, ¿e zgodnie z miêdzynarodowymi standardami, mniejszoci narodowe maj¹ prawo do publicznego u¿ywania jêzyka ojczystego jako lokalnego oraz do nazewnictwa ulic w tych
regionach, gdzie stanowi¹ oko³o 10 proc. ogó³u mieszkañców. ZPL zauwa¿a, ¿e w Puñsku, skupisku Litwinów w Polsce, nazwy ulic i miejscowoci s¹ pisane w dwóch jêzykach, a jêzyk litewski jest uznawany w
instytucjach samorz¹dowych za pomocniczy. Mniejszoci narodowe na
Litwie stanowi¹ ok. 20 proc., w tym Polacy  7, Rosjanie  5 proc., na
dalszych pozycjach s¹ Bia³orusini, Ukraiñcy, ¯ydzi i Tatarzy.
l 3 stycznia Litwa zosta³a trzecim krajem w Europie, po W³oszech
i Polsce, który odmówi³ dostosowania siê do wymogów Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, który zabrania umieszczania krzy¿y  symboli chrzecijañskiej wiary w miejscach publicznych.
l 6 stycznia Polakiem Roku 2009 Kuriera Wileñskiego zosta³
Leonard Talmont, b. mer rejonu solecznickiego, pose³ na Sejm RL.
l 7 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwoci RL poinformowa³o o
rz¹dowym projekcie ustawy o pisowni nazwisk. Ma ona zezwalaæ na
zapis imienia i nazwiska w paszporcie nie tylko w jêzyku litewskim,
lecz tak¿e w innych jêzykach, opartych na alfabecie ³aciñskim.
l 8-18 stycznia Instytut Sprinter Tyrimas na zamówienie portalu Delfi
l
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przeprowadzi³ sonda¿, wyniki którego mówi¹, ¿e 58,7 proc. respondentów rozwa¿a mo¿liwoæ emigracji z Litwy. Dwukrotnie wiêcej chêtnych
podjêcia studiów w Wielkiej Brytanii. Wg danych brytyjskiej s³u¿by rekrutacyjnej ze stycznia 2010, zarejestrowano 2146 podañ obywateli Litwy. Polska bywa celem osiedlenia siê Polaków z Litwy.
l 10 stycznia w programie 24/7 Telewizji Lietuvos rytas Audronius Aubalis mówi³, ¿e na Litwie dzia³a 240 szkó³ polskich (de facto
dwukrotnie mniej), ¿e w polskich rejonach dyskryminowane s¹ szko³y
litewskie, którym samorz¹dy nie przydzielaj¹ dodatkowych rodków,
¿e za niezwracanie ziemi odpowiadaj¹ ...sami Polacy.
l 11 stycznia Ministerstwo Owiaty RL przygotowa³o nowelizacjê
ustawy owiatowej, która w ocenie spo³ecznoci polskiej na Litwie zagra¿a polskim szko³om  jej wdro¿enie sprawi, ¿e ze 120 szkó³ polskich
zosta³aby po³owa. Projekt ustawy zak³ada, ¿e nie bêdzie szkó³ rednich, a
na ich miejsce powstan¹ progimnazja, gimnazja i szko³y zawodowe.
l 11 stycznia szef kancelarii rz¹du Deividas Matulionis zaznaczy³,
¿e pisownia nazwisk polskich w paszportach bêdzie mo¿liwa, gdy litewscy Polacy udowodni¹, ¿e nazwisko ich dziadka czy pradziadka
by³o zapisane z u¿yciem polskich znaków diakrytycznych. Ustawa taka
ma dzia³aæ od 2011, z utrzymaniem okresu przejciowego do 2013.
l 18 stycznia grupa litewskich pos³ów wys³a³a list do przewodnicz¹cej Sejmu Ireny Degutienë, staj¹c w obronie eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego przed dzia³aniami litewskiej G³ównej Komisji Etyki S³u¿bowej. W licie, który jako pierwszy podpisa³ lider opozycji, Valentinas Mazuronis, stwierdza siê m.in., ¿e takie dzia³ania stanowi¹ próbê
wywarcia presji na cz³onka PE, s¹ sprzeczne ze statusem europarlamentarzysty. Art. 3 litewskiego Kodeksu Zachowania Polityka wyranie stwierdza, ¿e kodeks ten nie obowi¹zuje prezydenta kraju i cz³onków PE.
l 19 stycznia parlament rozpocz¹³ pracê nad projektem ustawy o
mniejszociach narodowych, który przygotowali pos³owie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (dalej: AWPL) i przewiduje m.in. u¿ywanie
dwujêzycznych napisów, u¿ywanie jêzyka mniejszoci narodowych w
miejscowociach, zwarcie przez nie zamieszka³ych.
l 19 stycznia na konferencji prasowej pose³ Gintaras Songaila mianem zdrady, burzeniem systemu jêzyka litewskiego i asymilacj¹ okreli³
rz¹dowy projekt ustawy o pisowni nazwisk i apelowa³ o jego odrzucenie,
za Romualdas Ozolas, przewodnicz¹cy Litewskiej Partii Centrum i sygnatariusz Aktu Niepodleg³oci Litwy z 11 marca 1990 zaznaczy³, ¿e
mniejszoci narodowe, przede wszystkim Polacy, domagaj¹c siê takiego
zapisu, dzia³aj¹ przeciwko jêzykowi litewskiemu, s¹ niczym pi¹ta kolum132
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na, za rz¹dowy projekt, zezwalaj¹cy na oryginalny zapis nazwiska, jest
gorszy ni¿ realizowana w Wilnie przez carsk¹ Rosjê polityka rusyfikacji.
l Telewizja Polska planuje uruchomiæ nowy kana³ dla mieszkañców Wilna. W jego ramówce pojawi³by siê m.in. 10-minutowy lokalny program
informacyjny, dostêpny drog¹ naziemn¹ i w sieciach kablowych. Wg dziennika Polska, koszty projektu oszacowano na ok. 1,2 mln z³ rocznie.
l Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci w Luksemburgu rozpatruje
skargê przeciwko Litwie w sprawie pisowni nazwisk. Trybuna³ bada zgodnoæ prawa litewskiego z unijnym. Chodzi o zapis dwuznaków cz, sz, rz i
litery w. Osoby z poprawnymi zapisami s¹ proszone o kontakt na adres
imie@wp.pl, a tak¿e osoby, mieszkaj¹ce przed wojn¹ na Litwie Kowieñskiej i zgodnie z ustaw¹ z 1938 maj¹ce poprawny zapis nazwiska.
l 20 stycznia litewski rz¹d rozpowszechni³ opiniê o tym, i¿ prawo unijne
nie okrela zasad pisowni nazwisk w dokumentach i zezwala pañstwom
cz³onkowskim na samodzieln¹ decyzjê w tym zakresie. Rz¹d zamierza interweniowaæ w tej sprawie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoci.
l 21 stycznia ponad 300 paczek przekazano dla najbiedniejszych
rodzin rejonu wileñskiego w ramach akcji charytatywnej Wydzia³u
Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorz¹du Rejonu Wileñskiego
przy wspó³udziale Stowarzyszenia Filantropia Plus.
l 22 stycznia odnalaz³a siê, prawdopodobnie pochodz¹ca z Kalwarii
Wileñskiej, figura Chrystusa Upad³ego pod Krzy¿em, jedyna  jak na
razie  z 24 stacji, wyburzonych w 1963 przez Sowietów. Odkryto j¹
w Uniwersytecie Wileñskim. Zdaniem specjalistów, z lipowego drewna
figura pochodzi z XVIII wieku i jest dzie³em anonimowego twórcy.
Proboszcz wileñskiej parafii pw. Odnalezienia Krzy¿a wiêtego Virginijus Èesnulevièius uwa¿a, i¿ figura by³a kiedy w kaplicy XXVII stacji.
l 22 stycznia pojawi³o siê owiadczenie G³ównej Komisji Etyki S³u¿bowej nt. wypowiedzi Tomaszewskiego, w którym s¹ s³owa: Publiczne zachowanie siê eurodeputowanego, przewodnicz¹cego AWPL Waldemara Tomaszewskiego i obrana przez niego forma dzia³alnoci nie
przynosz¹ honoru cz³owiekowi i pañstwu.
l 27 stycznia w³adze Wilna podjê³y decyzjê wystawienia na sprzeda¿ ponad 200 ha wolnej ziemi, wartej 300 mln litów, nie zwa¿aj¹c na
to, ¿e w stolicy nie zwrócono ziemi dla by³ych w³acicieli, którym
pieniê¿na rekompensata za mienie utracone nie jest przewidziana. Na
restytucjê praw w³asnoci na ziemiê czeka tutaj ponad 6 tys. by³ych
w³acicieli, g³ównie potomków miejscowych Polaków. W³asnoæ odzyska³o nieco ponad 13 proc. w³acicieli. Wg samorz¹du, na sprzeda¿y
miasto mo¿e zarobiæ ok. 40 mln litów jeszcze w tym roku. Jak podaje
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magistrat, w miecie mo¿e byæ do 220 ha wolnej ziemi, której wartoæ szacowana jest na ok. 320 mln litów, co stanowi 1/3 zad³u¿enia
bud¿etowego Wilna.
l 28 stycznia premier Kubilius, odnosz¹c siê do zastrze¿eñ polskich
polityków wobec kandydatury pos³a Audroniusa Aubalisa na stanowisko szefa litewskiej dyplomacji stwierdzi³, ¿e troska o interes Litwy i
obrona zasad zdrowego nacjonalizmu nie jest niczym z³ym (sic!).
Luty
l 2 lutego zarz¹d PKN Orlen Lietuva poinformowa³, ¿e nie uda³o siê
przekonaæ litewskich w³adz do oddania kontroli operacyjnej nad terminalem naftowym w K³ajpedzie. Oznacza to, ¿e prys³y nadzieje na zbudowanie ruroci¹gu, ³¹cz¹cego terminal z rafineri¹ w Mo¿ejkach. Spó³ka nie ma wiêc szans na uzyskiwanie zysków.
l 3 lutego miêdzynarodowe konsorcjum Ernst & Young Business
Advisory zosta³o wybrane na doradcê LitPol Link  litewsko-polskiego
joint venture, realizuj¹cego po³¹czenie sieci energetycznych Litwy i Polski. Konsorcjum ma doradzaæ w sprawach modeli finansowania i modeli operacyjnych litewsko-polskiego mostu energetycznego.
l 4 lutego minister energetyki Arvydas Sekmokas poinformowa³, ¿e
Litwa nie sprzeda koncernowi PKN Orlen terminalu naftowego w K³ajpedzie i zapewni³ o pomocy rz¹du (nie ustali³ jakiej) w rozwi¹zywaniu
problemów, zwi¹zanych z funkcjonowaniem rafinerii w Mo¿ejkach.
l 4 lutego w Wilnie na konferencji Litwa po kryzysie wyra¿ono
przekonanie, ¿e idea po³¹czenia systemu gazowego z Polsk¹ jest ekonomicznie uzasadniona. Wiceminister energetyki Romas vedas stwierdzi³, ¿e budowê takiego gazoci¹gu popiera UE.
l 10 lutego mianowany minister Aubalis przekaza³ Rados³awowi
Sikorskiemu wyrazy wspó³czucia z powodu mierci Krzysztofa Skubiszewskiego.
l 10 lutego spó³ka ubezpieczeniowa PZU Lietuva gyvybës draudimas, przyzna³a dla swych klientów dodatkowe odsetki. W wyniku jej
pomylnej dzia³alnoci odsetki od sk³adek na ubezpieczenia wzros³y do
ponad 2 proc.
l 11 lutego Dalia Grybauskaitë, po spotkaniu z W³adimirem Putinem w Helsinkach poinformowa³a, ¿e Rosja negocjuje z Polsk¹ kwestie nabycia rafinerii w Mo¿ejkach Orlen Lietuva. Odrzucono propozycjê Rosji przy³¹czenia siê do budowy elektrowni atomowej w Obwodzie Kaliningradzkim. Prezydent powiedzia³a, ¿e Litwa zamierza zbu-
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dowaæ w³asn¹ si³owniê. Rosja tymczasem zainwestuje 5 mld euro w
si³owniê o mocy 2,3 gigawata do 2018 przy wspó³pracy z firmami
zagranicznymi.
l 12 lutego minister spraw zagranicznych Audronius Aubalis wyrazi³ przekonanie, ¿e Polska, strategiczny partner Litwy, nie sprzeda rafinerii w Mo¿ejkach bez poinformowania o tym zawczasu strony litewskiej,
za przewodnicz¹ca parlamentu Irena Degutienë wyrazi³a opiniê, ¿e Litwa jest zainteresowana obecnoci¹ koncernu PKN Orlen i stwierdzi³a,
¿e jego problemy powinna rozpatrzyæ Rada Obrony Pañstwa.
l 16 lutego ks. Valentinas Virvièius, proboszcz kocio³a pod wezwaniem w. Micha³a Archanio³a w Oranach, inicjator wyburzenia pomnika poleg³ym polskim ¿o³nierzom, pope³ni³ samobójstwo  by³ w
depresji, w zwi¹zku z problemami rodzinnymi.
l 17 lutego wyrazy wspó³czucia Januszowi Skolimowskiemu, Ambasadorowi RP na Litwie, z powodu tragicznej mierci jego Syna z³o¿y³y polskie instytucje na Litwie.
l 18 lutego premier Litwy poinformowa³, ¿e rozwa¿ana jest mo¿liwoæ zmiany litewskich aktów prawnych w celu umo¿liwienia mniejszociom narodowym korzystania z dwujêzycznych napisów topograficznych, takich, jak nazwy miejscowoci czy ulic.
l 18 lutego Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci zakoñczy³ pisemny etap postêpowania, za spraw¹ wileñskiego s¹du, do którego poskar¿y³ siê Polak z Polski i jego ¿ona z Litwy. Po zawarciu ma³¿eñstwa,
nazwisko kobiety zosta³o zlituanizowane.
l 19 lutego premier Kubilius stwierdzi³, ¿e w interesie strony polskiej jest zaprzeczenie wszelkim pog³oskom o mo¿liwoci sprzeda¿y
akcji rafinerii Orlen Lietuva, gdy¿ zmniejszaj¹ one entuzjazm Litwy ws.
rozstrzygania problemów logistycznych przedsiêbiorstwa.
l 19 lutego pose³ Gintaras Songaila w swym owiadczeniu zarzuci³
w³adzom rejonu wileñskiego, w którym ok. 60 proc. mieszkañców stanowi¹ Polacy, ¿e przy reorganizacji ³¹czy siê szko³y litewskie z polskimi.
l 22 lutego Samorz¹d Rejonu Wileñskiego, w którym rz¹dz¹c¹ parti¹ jest AWPL, wyst¹pi³ do prokuratury o wszczêcie dochodzenia w
sprawie pod¿egaj¹cej dzia³alnoci pos³a Songaily.
l 23 lutego cz³onkowie sejmowego komitetu owiaty i nauki odwiedzili
placówki owiatowe rejonu solecznickiego. Jego mer Zdzis³aw Palewicz
stwierdzi³, ¿e w rejonie, gdzie nauczanie odbywa siê w trzech jêzykach:
polskim, rosyjskim i litewskim, nie mog¹ byæ stosowane takie same kryteria, ¿e nale¿y pozwoliæ na kompletowanie mniejszych klas, jak te¿, ¿e wszystkie placówki owiatowe maj¹ znaleæ siê w gestii samorz¹du.
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l 26 lutego biuro prasowe AWPL wyda³o komunikat, w którym z
inicjatywy Tomaszewskiego, eurodeputowani Litwy, £otwy i Polski z³o¿yli owiadczenie, wzywaj¹ce PE do zrewidowania polityki rolnej i zrównania dop³at bezporednich. Litewscy rolnicy znajduj¹ siê na koñcu wysokoci tych dop³at, mniejsze otrzymuj¹ tylko rolnicy ³otewscy. Tomaszewski odniós³ siê te¿ do sytuacji mniejszoci narodowych na Litwie,
których prawa  jak zaznaczy³  s¹ pomniejszane, m.in. najstarszemu,
Reprezentacyjnemu Polskiemu Zespo³owi Pieni i Tañca Wilia czterokrotnie zmniejszono finansowanie i z 3 etatów zostawiono jeden.
l Pod koniec lutego zbulwersowa³a wiadomoæ o znikniêciu zabytkowych schodów w Ostrej Bramie (zainstalowano imituj¹ce granit).
Litewski resort ochrony zabytków dowiedzia³ siê o tym po fakcie. Podczas remontu znik³o kilkanacie wotów. 26 marca Departament Policji
poinformowa³, i¿ znaleziono czêæ skradzionych wotów. Podejrzany o
kradzie¿, 40-letni mê¿czyzna trafi³ na 2 miesi¹ce do aresztu.

Marzec
l 2 marca Polska zaoferowa³a Litwie pomoc w naprawieniu szkód,
wyrz¹dzonych podczas remontu ostrobramskiej kaplicy. Zakres pomocy zosta³ omówiony z Dian¹ Varnaitë, dyrektorem Departamentu
Dziedzictwa Kulturowego litewskiego Ministerstwa Kultury.
l 2 marca frakcja AWPL w samorz¹dzie Wilna opowiedzia³a siê za
wyra¿eniem wotum nieufnoci wobec mera Viliusa Navickasa. Zarzuca mu m.in., ¿e z w³asnej inicjatywy wstrzymuje proces zwrotu nieruchomoci prawowitym w³acicielom, dokonuje wielu wykroczeñ.
l Na pocz¹tku marca w Wileñskim Administracyjnym S¹dzie Okrêgowym trwa³o rozpatrywanie pozwu Kuriera Wileñskiego przeciwko Litewskiej Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców w sprawie druku referatu Jak Polak widzia³ Litwina w okresie miêdzywojennym. Proces trwa od 2007 roku. Sêdziowie zauwa¿yli, ¿e w sprawie brakuje
protoko³ów posiedzenia Komisji oraz ca³ego szeregu innych dokumentów, których nie przedstawi³a przewodnicz¹ca LKED.
l 4 marca, w Dzieñ w. Kazimierza, w katedrze wileñskiej, odby³a
siê konsekracja nowego biskupa pomocniczego archidiecezji wileñskiej. Sakrê biskupi¹ elekt, 43-letni ks. pra³at Arûnas Poniðkaitis, otrzyma³ z r¹k arcybiskupa Audrysa Juozasa Baèkisa. Nowy biskup, zapytany o znajomoæ jêzyka polskiego, jako ¿e niema³¹ czêæ wiernych
tej archidiecezji stanowi¹ Polacy, powiedzia³, ¿e po polsku rozumie i
niezw³ocznie zabierze siê do gruntownej nauki tego jêzyka.
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l 5 marca delegacjê Zwi¹zku Polaków na Litwie, z prezesem, pos³em Micha³em Mackiewiczem, pos³em Jaros³awem Narkiewiczem i
merami rejonów wileñskiego i solecznickiego  Mari¹ Rekæ i Zdzis³awem Palewiczem przyj¹³ w Warszawie marsza³ek Senatu RP Bogdan
Borusewicz. Za zas³ugi w krzewieniu polskoci na Litwie ZPL-owi przyznano Z³ot¹ Odznakê Senatu RP. Sekretarz ZPL Edward Trusewicz
poinformowa³, ¿e Senat RP zwiêkszy swój udzia³ w inwestycjach organizacji.
l 9 marca Prokuratura Generalna RL odrzuci³a wniosek samorz¹du rejonu wileñskiego o wszczêcie dochodzenia w sprawie pod¿egaj¹cej narodowociowo w dzia³alnoci pos³a Gintarasa Songaily.
l 9 marca Audronis Aubalis odwiedzi³ polsk¹ szko³ê. W oficjalnym komunikacie zapowiadano, ¿e minister spraw zagranicznych
odwiedzi Gimnazjum im. Jana Paw³a II, tymczasem wizyta odby³a siê
w szkole podstawowej, nosz¹cej imiê papie¿a Polaka. Minister przekaza³ reprint Aktu Niepodleg³oci 11 Marca z podpisami sygnatariuszy. Wysoko oceni³ nauczanie jêzyka urzêdowego. Zapytany, czy
wobec tego uzasadnione s¹ plany wprowadzenia wiêkszej liczby przedmiotów po litewsku w szko³ach mniejszociowych, powo³a³ siê na
przyk³ad ³otewski, gdzie wszystkie przedmioty s¹ nauczane w jêzyku
urzêdowym, a s¹ tylko lekcje jêzyka ojczystego.
l 11 marca Lech Kaczyñski w Sejmie RL z okazji 20-lecia niepodleg³oci powiedzia³, i¿ uchwalenie przez Litwê Aktu Niepodleg³oci by³o
w Polsce odbierane jako akt szczególnej odwagi. M.in. swierdzi³: Widzielimy, ¿e naród litewski zorganizowa³ siê tak samo, jak naród polski w latach 80-81. Widzielimy, ¿e dzia³acie w sytuacji trudniejszej.
Prezydent wyrazi³ chêæ zacieniania wspó³pracy miêdzy Polsk¹ i Litw¹.
l 11 marca nacjonalistyczna m³odzie¿ przemaszerowa³a przez ródmiecie, skanduj¹c Litwa dla Litwinów. Przemarsz, licz¹cy ok. 1,5 tys.
osób, rozpocz¹³ siê spod pomnika A. Mickiewicza, a skoñczy³ na Placu
Katedralnym, jego trasa wiod³a przez teren d. cmentarza ¿ydowskiego.
Wród maszeruj¹cych byli pos³owie na Sejm. 23 marca premier Kubilius stwierdzi³, ¿e nie przywi¹zuje wiêkszej wagi do tego aktu, poniewa¿
uwa¿a, ¿e Litwa jest krajem tolerancyjnym i wolnym od homofobii.
l 12 marca przedstawiciele rodowisk mniejszoci litewskiej w Polsce, wród nich delegacje szkó³ z litewskim jêzykiem nauczania, uczcili 20. rocznicê odrodzenia niepodleg³oci Litwy. Z³o¿ono kwiaty pod
Pomnikiem Niepodleg³oci, który znajduje siê we wsi Kompocie.
l 15 marca w Sali Matejkowskiej Muzeum Narodowego w Warszawie odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em Piotra ¯uchowskiego,
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wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Vytautasa Umbrasasa, wiceministra Obrony RL, pe³nomocników rz¹dów ds. obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Podczas konferencji podpisano polsko-litewski List Intencyjny z okazji rocznicy.
l W po³owie marca zbulwersowa³a wiadomoæ, i¿ na miejscu kamienicy d. Kolegium Medycznego, w którym mieszka³ Juliusz S³owacki,
za w latach póniejszych Ferdynand Ruszczyc, ma powstaæ przybudówka hotelu Narutis, który planuje tu zainstalowaæ windê do przewo¿enia samochodów swych goci do podziemnego gara¿u, rozmieszczonego pod historycznym uniwersyteckim ogrodem botanicznym. Taki plan
zatwierdzi³a Rada m. Wilna na mocy nakazu s¹dowego w tej sprawie.
l W marcu w Wilnie znowu pojawi³y siê w sprzeda¿y antypolskie
koperty, które przedstawiaj¹ wizerunek Stalina, Hitlera i Pi³sudskiego z
podpisem Wielcy organizatorzy ludobójstwa narodu litewskiego oraz
Armiê Krajow¹ jako organizatorkê czystek etnicznych w Wilnie. Po
protestach koperty wycofano z oficjalnej sprzedarzy, jednak¿e mo¿na
je nabyæ nieoficjalnie w okolicach Poczty G³ównej w Wilnie.
l 19 marca ks. pra³at Józef Obrembski obchodzi³ w Mejszagole
swoje 104 urodziny i 78. rocznicê wiêceñ kap³añskich.
l 22 marca pos³owie do PE Joanna Skrzydlewska, El¿bieta £ukacijewska oraz Artur Zasada wystosowali pisemne zapytanie do Komisji
Europejskiej w sprawie dyskryminacji polskiej mniejszoci na Litwie.
l 24 marca Wileñski Okrêgowy S¹d Administracyjny tymczasowo
wstrzyma³ decyzjê Rady Samorz¹du Rejonu Wileñskiego w sprawie reorganizacji 14 pocz¹tkowych i podstawowych szkó³ rejonu. Decyzjê Rady
zaskar¿y³ w s¹dzie przedstawiciel rz¹du w okrêgu wileñskim Jurgis Jurkevièius. W opinii wicemera rejonu wileñskiego Jana Gabriela Mincewicza, zarzuty Jurkevièiusa maj¹ charakter proceduralny.
l 24 marca poinformowano o opinii ekspertów UNESCO, i¿ obiekty wiatowego dziedzictwa na Litwie s¹ chronione s³abiej ni¿ zabytki
lokalnego znaczenia. Wpisana na listê wiatowego dziedzictwa Wileñska Starówka niszczeje i traci swoj¹ zabytkowoæ w wyniku dzia³añ
urzêdników i budowlanych. Instytucje, odpowiedzialne za ochronê zabytków, niekiedy same przyczyniaj¹ siê do nieodwracalnych zmian.
l 25 marca AWPL zorganizowa³a przy gmachu samorz¹du sto³ecznego wiec przeciwko reorganizacji i likwidacji szkó³ polskich w Wilnie.
¯¹dano utrzymania sieci szkó³ pocz¹tkowych i zwrotu ziemi prawowitym w³acicielom. AWPL apelowa³a do kierownictwa partii Zwi¹zek Ojczyzny  Litewscy Chrzecijañscy Demokraci, by zrezygnowali z wyrazu chrzecijañscy w nazwie partii, gdy¿ zachowanie ich przedstawi138
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cieli w radzie samorz¹du sto³ecznego jest sprzeczne z zasadami chrzecijañstwa. ¯¹dano dymisji mera Viliusa Navickasa  Polacy litewscy
zarzucaj¹ w³adzom miasta ca³kowite wstrzymanie zwotu ziemi.
l 26 marca Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie
Kultury ustali³, ¿e podczas remontu w Kaplicy Ostrobramskiej zosta³a
naruszona autentycznoæ zabytku. Wg zastêpcy dyrektora departamentu
Algimantasa Degutisa, odbudowanie tego, co zosta³o zniszczone technicznie jest mo¿liwe. Ustalono osoby z tego¿ departamentu, które wyda³y zezwolenie na przeprowadzenie remontu i które maj¹ byæ ukarane.
l 29 marca Departament Bezpieczeñstwa Pañstwa RL do redakcji Kurier
Wileñski skierowa³ pismo, aby ta udostêpni³a adresy szeciu autorów wypowiedzi na stronie internetowej dziennika, wobec artyku³ów z 3 i 17 
marca Prokuratorzy analizuj¹ skargê przeciwko Songaile oraz Wileñska
Syrokomlówka broni swego statusu szko³y redniej.
l 30 marca poinformowano, ¿e po reorganizacji w Wilnie bêd¹
dzia³aæ dwa polskie gimnazja, 10 szkó³ podstawowych i 3 szko³y
pocz¹tkowe.
l 31 marca wizytê w rejonie solecznickim odby³ Simon Butt, ambasador nadzwyczajny i pe³nomocny Wielkiej Brytanii na Litwie.
l 31 marca premier Kubilius poinformowa³ w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika Wriemia Nowostiej, ¿e jego rozmowy z W³adimirem Putinem dotyczy³y równie¿ problemów II wojny wiatowej, w tym Katynia.
ODESZLI
l 26 stycznia, w wieku 96 lat, w Warszawie zmar³ prof. Juliusz Bardach, historyk ustroju i prawa, badacz dziejów WKL i jego statutów.
l 28 stycznia zmar³ Artur Starczewski, pedagog i artysta-plastyk,
prof. Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach, od 1993 pe³nomocnik
rektora ds. wspó³pracy z Uniwersytetem Polskim w Wilnie.
l 6 marca w Bydgoszczy zmar³ Leszek Jan Malinowski, historyk
sztuki i polonista. Urodzi³ siê w Wilnie w 1925, w czasie wojny by³ ¿o³nierzem III Brygady AK. Kierowa³ Oddzia³em Bydgoskim Towarzystwa
Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej, wspó³redagowa³ Rozmaitoci Wileñskie, wydawa³ ksi¹¿ki, dotycz¹ce dziejów Wilna i Bydgoszczy.
l 12 marca w Gdañsku zmar³a Helena Pasierbska (z domu Stempkowska), za³o¿ycielka i prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
³¹czniczka ZWZ-AK, ps. Nawoja, sanitariuszka w czasie operacji Ostra
Brama, autorka ksi¹¿ki Ponary i inne miejsca mêczeñstwa Polaków z Wileñszczyzny w latach 1941-1944.
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W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
l 6 stycznia swoje 20-lecie obchodzi³a redakcja miesiêcznika Magazyn Wileñski.
l 16-17 stycznia trwa³y XV miêdzynarodowe zawody strzeleckie, z
okazji 20-lecia Klubu Sportowego Polaków na Litwie Polonia. Zmaga³o siê ponad 120 zawodników z Litwy, £otwy, Estonii, Polski, Bia³orusi i Rosji.
l 19 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego S³owa w Warszawie dr Mariusz Maszkiewicz, b. pracownik Ambasady RP w Wilnie
i ambasador RP na Bialorusi, wyst¹pi³ jako prelegent nt. Vilhelmas Storosta Vydûnas (1868-1953)  patron litewskiej to¿samoci.
l 20 stycznia w Centrum Kultury Izabelin Romuald Mieczkowski
przeprowadzi³ prelekcjê na temat kulturalnego dziedzictwa Wilna.
l 25 stycznia w Kawiarni artystycznej Wêgliszek w Bydgoszczy, z
inicjatywy Jerzego Puciaty, odby³o siê otwarcie wystawy malarstwa wileñskiego, po³¹czone z wieczorem autorskim Romualda Mieczkowskiego.
l 3 lutego w Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie odby³a siê prelekcja dr Wandy Renik nt. Wojskowi i cywile w miêdzywojennym Grodnie, cz.
II  Kap³ani i pedagodzy, podczas której mowa by³a tak¿e o Wilnie (losy
Lecha Beynara, ks. Adama Hlebowicza, ks. Leona ¯ebrowskiego i in.).
l 7,5 mln litów dofinansowania otrzymaj¹ w 2010 roku media na
Litwie z Pañstwowego Funduszu Wsparcia Prasy i Telewizji. Jedynym
czasopismem, wydawanym w jêzyku polskim na terenie Litwy, którego wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony i planuje siê udzielenia wsparcia, jest kwartalnik Znad Wilii.
l 5 lutego Muzeum Etnograficzne Wileñszczyzny w Niemenczynie
obchodzi³o 10-lecie dzia³alnoci. Zgromadzone eksponaty w wiêkszoci nieodp³atnie udostêpnili okoliczni mieszkañcy. Na uroczystoæ przybyli
przedstawiciele Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie oraz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie oraz w³adze samorz¹dowe.
l 7 lutego m³odzie¿ harcerska Wileñskiego Hufca Maryi im. Pani
Ostrobramskiej zgromadzi³a siê na V jubileuszowym zjedzie WHM.
Poruszono m.in. kwestiê stworzenia nowego ko³a ZPL pod nazw¹
WHM. Za patrona zjazdu harcerze obrali papie¿a Jana Paw³a II.
l 8 lutego w Klubie na Rzecz Europy rodkowo-Wschodniej przy
Uniwersytecie Warszawskim nt. Litwa i Bia³oru  reorientacja od
etnocentryzmu do tradycji Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego mówi³ Stanis³aw Plewako z Fundacji Samostanowienie.
l 11 lutego, w roku 200-lecia Cmentarza Bernardyñskiego, Funda-
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cja Wspierania Wspó³pracy Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza
og³osi³a rok 2010 rokiem tej nekropolii.
l 11 lutego starosta sejneñski Ryszard Grzybowski poinformowa³
PAP, ¿e rozpoczêta w 2006 budowa liceum z litewskim jêzykiem nauczania w Puñsku zostanie ukoñczona do wrzenia br. Na iwestycjê
wydano ok. 5 mln z³, potrzeba 2,4 mln z³ na jej zakoñczenie oraz na halê
sportow¹. Zadowolenie z tego w powodu wyrazi³ Olgierd Wojciechowski, prezes Stowarzyszenia Litwinów w Polsce. Liceum rocznie koñczy ok. 40 uczniów, którzy w wiêkszoci kontynuuj¹ naukê na Litwie.
l 14 lutego odby³ siê konkurs Dziewczyna Kuriera Wileñskiego  Miss
Polka Litwy 2010. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a 21-letnia studentka z Wilna Justyna Hajdukiewicz. Zdoby³a ona te¿ tytu³ Miss Publicznoci. Justyna
jest studentk¹ prawa na wileñskim Uniwersytecie im. Miko³aja Romera.
Jednym ze sponsorów by³a PGA Znad Wilii  obraz dla Miss Talentu, Eweliny Nedo³towskiej, wrêczy³ Maciej Mieczkowski.
l 18 lutego na XI Wileñskich Targach Ksi¹¿ki zaprezentowano ponad 500 tytu³ów polskich. By³y to nowoci wydawnicze, pozycje historyczne, podrêczniki, przewodniki. Prezentowa³y je przy pomocy Instytutu Polskiego w Wilnie Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie i Ars Polona.
l 22 lutego do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem z okazji 600-lecia
zwyciêstwa, w drodze konkursu wy³oniono 39-letniego kapitana wojska
litewskiego Donatasa Mazurkevièiusa, który wyst¹pi w roli Wielkiego
Ksiêcia Litewskiego Witolda. Startowa³o 12 pretendentów  ¿o³nierzy i
policjantów. Na inscenizacjê w towarzystwie 50 rycerzy kapitan uda siê
w specjalnie na tê okazjê wykonanej zbroi, wa¿¹cej ok. 30 kg.
l 23, 24 i 25 lutego TVP Historia powtórzy³a film pt. Wilno poetyckie, zrealizowany przez Ewê Szakalick¹ podczas XVI Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ (2009).
l 23 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Polska  Wschód w Warszawie reaktywowano Stowarzyszenie Polska  Litwa. Jego prezesem
zosta³ Tadeusz Samborski, wiceprezesem  Zygmunt Grochowski, cz³onkiem Zarz¹du  m.in. Maria £otocka. Jako prioritet Zarz¹d okreli³ m.in.
wspó³pracê wystawiennicz¹ z polskimi artystami-amatorami Wilna.
l 24 lutego w wileñskiej filharmonii odby³ siê koncert, który zainaugurowa³ polski Rok Chopinowski na Litwie. Wyst¹pi³a Orkiestra Kameralna m Tychy AUKSO i pianista Mateusz Ko³akowski.
l 24 lutego zawis³a groba likwidacji nad najstarsz¹ polsk¹ szko³¹ w
Wilnie  s³ynn¹ pi¹tk¹, Szko³¹ redni¹ im. Joachima Lelewela. Powsta³ Komitet Obrony, który zamierza walczyæ o zachowanie placówki.
l 26 lutego poinformowano, ¿e dziêki polskim konserwatorom i
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rodkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP uporz¹dkowano XIX-wieczny pa³ac Tyszkiewiczów na Zatroczu nieopodal Trok. Pieni¹dze przeznaczono te¿ na apartamenty prywatne, poddasze i piwnicê pa³acu. Badañ dokonali specjalici z Muzeum Pa³acu w
Wilanowie, którzy opracowali metodê konserwacji, z wykorzystaniem
dawnych technologii i materia³ów sztukatorskich.
l 26 marca poinformowano, ¿e w ci¹gu czterech miesiêcy prezentowany w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Wilnie obraz Jana Matejki Unia
Lubelska obejrza³o 22 tys. osób.
l 28 lutego Klub W³óczêgów Wileñskich obchodzi³ swe 20-lecie. W
okresie miêdzywojennym nale¿eli doñ m.in. Czes³aw Mi³osz, Teodor
Bujnicki, Wac³aw Korabiewicz.
l 2 marca w ródmiejskim Orodku Kultury w Krakowie odby³ siê pokaz slajdów Wilno-ródmiecie Przemys³awa W³odka, z zawodu lekarza.
l 5 marca w Galerii Delfiny w Warszawie otwarta zosta³a wystawa
malarstwa Jurgity Braziûnienë i Leny Chvièhiji.
l W dniach 5-15 marca 83-osobowa delegacja sportowców Polaków z Litwy w Zakopanem w VIII wiatowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych zdoby³a 74 medale i drugie miejsce. Lepszy wynik
mieli tylko Polacy z Czech, trzecie miejsce zajê³a dru¿yna z Kanady.
l 5-7 marca na starówce wileñskiej odbywa³ siê Jarmark Kaziukowy,
z udzia³em ok. 2 tys. twórców ludowych z Litwy, Polski, £otwy, Estonii, Finlandii, Bia³orusi, Wêgier. Kaziuk odbywa³ siê tak¿e wzd³u¿ al. Giedymina, na Placu £ukiskim, mia³ miejsce te¿ m³odzie¿owy Kaziuk Alternatywny. Przez miasto ruszy³ przemarsz z postaci¹ w. Kazimierza, w
towarzystwie dzieci z palmami z podwileñskiej wsi Ciechanowiszki. Tydzieñ przedtem odby³ siê 21. jarmark Kaziuczek Niemenczyñski.
l Wileñszczyzna by³a szeroko reprezentowana w Polsce na kiermaszach Kaziukowych. W Lidzbarku Warmiñskim i okolicach wyst¹pi³a
Wileñszczyzna i rodzina Saszenków oraz gawêdziarze Anna Adamowicz i Dominik Kuziniewicz, w Bia³ymstoku  zespó³ Troczanie, w
E³ku, Mr¹gowie i Gi¿ycku  Kapela wiêtojañska i zespó³ Melodia.
Zgoda i Kapela Wileñska mia³y po 6 koncertów w Poznaniu, Szczecinie i okolicznych miasteczkach. Wilia wyst¹pi³a na uroczystoci z
okazji 15-lecia oddzia³u Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Gorzowie Wielkopolskim. Koncertom towarzyszy³y kiermasze rêkodzie³a.
l 9 marca prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz z Romualdem Mieczkowskim odby³ rozmowê nt. wspó³pracy kulturalnej, w
której uczestniczyli Jerzy Puciata i dr Marek Chamot.
l 9 marca bibliotece, za³o¿onej w 1912 przez Tadeusza Wróblew142
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skiego, nadano nazwê: Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.
l 9 i 11 marca Tomas Venclova odby³ cykl spotkañ w Warszawie  w
Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i Bibliotece Narodowej, za 29-go w
Gazecie Wyborczej, z okazji wydania Z dzienników podró¿y, które prowadzi³ Adam Michnik. Cykl spotkañ odby³ siê w Gdañsku, gdzie 20 marca
przyznano Venclowie na tamtejszym uniwersytecie tytu³ honoris causa.
l 15-16 marca w Bujwidzach odby³a siê XXI Olimpiada Literatury
i Jêzyka Polskiego dla polskich szkó³ Wileñszczyzny. Jednym z piêciu
tematów prac pisemnych by³y s³owa z wiersza Romualda Mieczkowskiego ...milion razy wrócê do mojego dzieciñstwa. Pierwsze miejsce
zdoby³ Jaros³aw Kaplewski z Gimnazjum nim. Jana Paw³a II w Wilnie.
l 17 marca w wileñskiej Szkole redniej im. W³adys³awa Syrokomli odby³a siê konferencja, podczas której rodzice i grono pedagogiczne,
zaniepokojeni reorganizacj¹ szko³y, opowiedzieli siê za wys³aniem listu
otwartego do Sejmowego Komitetu Owiaty oraz ministra owiaty RL.
l 19 marca Szko³a rednia im. J. Lelewela, d. Pi¹tka obchodzi³a
65-lecie. Po wojnie by³a to pierwsza polska szko³a, której absolwenci
powo³ali zespó³ Wilia, zasilili redakcjê jedynej wtedy polskiej gazety.
l 24-25 marca po raz pi¹ty Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II
w Wilnie, w celu uczczenia pamiêci papie¿a, zorganizowa³a Festiwal
M³odzie¿y Szkolnej Folklor ³¹czy nas. wiêto zgromadzi³o rekordow¹
liczbê uczniów z 11 wileñskich szkó³ i przedszkoli polskich.
l 24 marca w Domu Przyjani Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód odby³o siê zebranie, na którym powo³ano w³adze Stowarzyszenia Instytut Kresów Rzeczypospolitej.
l 30 marca Sejm RL postanowi³, ¿e rok 2011 bêdzie na Litwie Rokiem Czes³awa Mi³osza. Zaproponowa³, aby rz¹d powo³a³ odpowiedni¹
komisjê i przygotowa³ program obchodów. Koszty przedsiêwziêcia
szacowane s¹ na ok. 800 tys. litów (230 tys. euro).
l 31 marca 40 wychowanków Domu Dziecka w Podbrodziu wyjecha³o
na wiêta Wielkanocne do Bia³egostoku, po raz 20. w ramach akcji Stowarzyszenia Otwarty Dom  Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie.
NOWOCI WYDAWNICZE
l Na zamówienie Samorz¹du Rejonu Wileñskiego, w nak³adzie 3
tys. egzemplarzy, wydano album Sakralne dziedzictwo rejonu wileñskiego z zdjêciami Jerzego Karpowicza.
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l Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie wyda³ pod red. Benona Gaziñskiego opracowanie pt. Stanis³aw Swianiewicz (1899-1997) ekonomista, sowietolog, historyk, o
zwi¹zanym z Wilnem pracowniku naukowym, który unikn¹³ Katynia.
l 19 stycznia w Muzeum Niepodleg³oci w Warszawie dokonano
promocji opracowania Dziedzictwo i pamiêæ Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, z materia³ami autorów polskich z I Muzealnych Spotkañ
z Kresami, pod red. Andrzeja Stawarza.
l Nak³adem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie po polsku, litewsku i angielsku ukaza³ siê album pt. Cela Konrada, z
okazji zagospodarowania nale¿¹cej do hotelu U Bazylianów atrapy zniszczonej autentycznej Celi.
l Ukaza³ siê tomik poetycki W³adys³awa Zajewskiego W cieniu
Horacego. Profesor i intelektualista, autor rozpraw naukowych i poeta,
prócz inspiracji losem Horacego i sztuk¹ w cz. 3  Przemin¹³ czas
wieszczów zawar³ liryki, w których wspomina swoje dzieciñstwo wileñskie (ur. 1930).
l W zeszycie Wydarzenia roku 1939 i 1989 na Mazowszu Pó³nocno-Wschodnim, wydanym przez Ostro³êckie Towarzystwo Naukowe
im. Adama Chêtnika, ukaza³ siê gocinnie esej Romualda Mieczkowskiego pt. Media polskie na Litwie.
l 19 marca w Sali Teatralnej Uniwersytetu Wileñskiego odby³o siê
spotkanie z Sauliusem pokevièiusem, Wojciechem Piotrowiczem i
Rimantasem aln¹  autorami ksi¹¿ki Stanis³aw Morawski. Fizyognomistyka kobiet, wydanej po polsku i litewsku.
l Nak³adem wydawnictwa Aidai ukaza³a siê powieæ Józefa Mackiewicza Droga donik¹d w przek³adzie Leonardasa Vilkasa.

PRZY UDZIALE INSTYTUTU POLSKIEGO
W WILNIE
l 18-20 lutego w Centrum Wystawienniczym LITEXPO trwa³y Wileñskie Targi Ksi¹¿ki 2010. Stoisko IP obejrzeli Dalia Grybauskaitë, minister kultury RL Remigijus Vilkaitis, premier Andrius Kubilius.
l 19 lutego warsztaty dla dzieci na podstawie ksi¹¿ki Micha³a Rusinka Ma³y Chopin prowadzi³a pianistka Ðviesë Èepliauskaitë. Odby³a
siê prezentacja ksi¹¿ki Lala z udzia³em Birutë Jonuðkaitë  t³umaczki
ksi¹¿ki. Jej fragmenty czyta³a aktorka Dalia Michelevièiûtë. Swoje ksi¹¿ki
podpisywa³ Jacek Dehnel. W Zwi¹zku Pisarzy Litwy odby³ siê wieczór
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z udzia³em Marcina Skrzypczaka oraz litewskich mi³oników literatury
polskiej. O literaturze polskiej mówi³ profesor Uniwersytetu Warszawskiego Andrzej Zieniewicz, za na Wileñskim Uniwersytecie Pedagogicznym odby³o siê spotkanie z Jackiem Dehnelem.
l 19 lutego w Centrum Tolerancji w Wilnie odby³ siê wernisa¿ prac
grafika Wies³awa Rosochy Nieme Kino. Autor prezentowa³ ilustracje
do ksi¹¿ki Jerzego Kosiñskiego Malowany ptak. Mówili Aleksandra
Jacovskytë, artystka plastyk, prof. Andrzej Zieniewicz oraz dyrektor
Pañstwowego Muzeum ¯ydowskiego im. Gaona Markas Zingeris.
l 20 lutego w Centrum Wystawienniczym LITEXPO odby³ siê spektakl muzyczno-poetycki na podstawie wierszy Wis³awy Szymborskiej
Zachwyt, w re¿. i wykonaniu Dalii Michelevièiûtë.
l Od 3 do 18 marca w Litewskiej Filharmonii Narodowej odby³a siê
wystawa Plakatu Chopinowskiego z pok³osia konkursu, zorganizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, które jest
inicjatorem imprez kulturalnych z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina.
l 25 marca w IP zaprezentowano pierwsze litewskie wydanie
ksi¹¿ki Józefa Mackiewicza Droga donik¹d. Mówili dr Teresa Dalecka
i t³umacz Leonardas Vilkas. Urywki powieci czyta³ aktor Virgilijus
Kubilius.
l 26 marca w Muzeum Sztuki Stosowanej (w Arsenale) IP wraz z
Ambasad¹ Wêgier w Wilnie, Muzeum Narodowym Litwy oraz innymi
placówkami by³ wspó³organizatorem konferencji pt. w. Jadwiga i Litwa. Polskê reprezentowa³a dr Lidia Korczak (Wizerunek Królowej Jadwigi, jej status polityczny oraz historyczny, UJ w Krakowie).
W LITEWSKIM CENTRUM
PRZY AMBASADZIE RL W WARSZAWIE
l 12 stycznia otwarto wystawê malarstwa pt. Moje impresje Wandy Wimbor, zamieszka³ej w Warszawie, za urodzonej w Kownie.
l 20 stycznia odoby³ siê wyk³ad dra nauk medycznych Piotra Zimnickiego p. Korzyci ze stosowania diety bezglutenowej.
l 16 lutego, z okazji Dnia Niepodleg³oci Litwy, otwarto wystawê
rodziny (5 artystów) Narusevièiusów pt. Rozmowy Pokoleñ. Zaprezentowano ceramikê, rzebê, wyroby ze skóry oraz grafikê.
l 3 marca odby³o siê spotkanie z Tomasem Venclow¹ (dla grona
wybranych osób).
l Od 17 marca do 1 kwietnia trwa³a Mêdzynarodowa Wystawa
Regionu Pogranicza Zelwe 2009.
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l 18 marca Aleksandra Barañska i Andrzej Bednarczyk z Centrum
Medycyny Informacyjno-Energetycznej LALBA VITA zaprosili na wyk³ad pt. Krêgos³up  filar cia³a i emocji.
l Od 26 marca w ci¹gu trzech dni na Rynku Starego Miasta w
Warszawie Litewskie Centrum przy Ambasadzie RL zaprosi³o na Jarmark Wielkanocny, powi¹zany z Kaziukiami Wileñskimi, z udzia³em ok.
50 wystawców. Na 30 stoiskach znalaz³y siê wyroby artystyczne, szczególnym powodzeniem cieszy³o siê dziedzictwo kulinarne Litwy.

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
l Zdrada czy patriotyzm? Prywata czy polityczna kalkulacja? Kim byli ci, którym w polskiej wiadomoci towarzyszy czarna
legenda, podczas gdy na Litwie oceniani s¹ inaczej? Na te pytania 13
stycznia starali siê odpowiedzieæ prof. Henryk Wisner, który mówi³ o
Januszu Radziwille (Albo o odpowiedzialnoci za naród) oraz dr Vydas
Dolinskas, dyrektor Pa³acu Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich w Wilnie  o
Szymonie Kossakowskim (Dzieje jednej kariery).
l 27 stycznia dr Birutë Rûta Vitkauskienë, historyk sztuki, pracownik
Katedry Historii i Teorii Sztuki ASP w Wilnie oraz Dyrekcji Pañstwowego Kulturowego Rezerwatu Zamków Wileñskich wyg³osi³a prelekcjê nt.
Osobliwoci architektury i sztuki Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
l 10 lutego mowa by³a o wietnoci politycznej dawnej Litwy. Dr
Artûras Dubonis (Instytut Historii Litwy w Wilnie) przedstawi³ referat
pt. Stosunki Wielkiego Ksiêcia Traidenisa (Trojdena, 1268-1282) z Polsk¹,
za prof. Andrzej Rachuba (IH PAN, Warszawa) mówi³ o Litewskiej
specyfice  tzw. hegemonie rodzin w ¿yciu politycznym pañstwa.
l 24 lutego dr Regina Jakubenas (Uniwersytet Wileñski) mówi³a
o Udziale Akademii Wileñskiej w ¿yciu publicznym w II po³owie
XVIII w.
l 10 marca w ostatniej prelekcji cyklu o Romantycznym Wilnie w ¿yciu
i twórczoci M. K. Èiurlionisa, F. Ruszczyca i J. Bu³haka mówi³ Stasys
Urbonas (Dom M. K. Èiurlionisa w Wilnie). Tego dnia z okazji wiêta
Niepodleg³oci Litwy, przy udziale Ambasady RL, w Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego odby³ siê koncert duetu fortepianowego Duo Zubovas (Sonaty Deveikytë-Zubovienë i Rokasa Zubovasa, prawnuka Èiurlionisa).
l Planowany i przenoszony wyk³ad dra Broniusa Makauskasa ze
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego O antysowieckim oporze zbrojnym na Litwie w latach 1944-1953 nie odby³ siê w
cyklu z powodu niedyspozycji zdrowotnej prelegenta.
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W DOMU KULTURY POLSKIEJ
l 8 stycznia odby³ siê wernisa¿ wystawy 12 Miêdzynarodowego
Biennale Plakatu Teatralnego.
l 10 stycznia Kapela Wileñska zaprezentowa³a p³ytê CD Na Zielonym
Mocie. Koncert uwieñczy³ akcjê dobroczynn¹ Gwiazdka dla Sierot.
l 28 stycznia w Klubie Kina Polskiego wywietlono Tatarak, w
re¿. Andrzeja Wajdy, 3 lutego  Inka 1946, w re¿. Natalii Korynckiej-Gruz.
l 5 lutego otwarto wystawê My, Polacy z Wileñszczyzny Twórczego Zwi¹zku Polskich Artystów na Litwie Elipsa.
l 12 lutego odby³a siê dyskoteka i zabawa do pó³nocy Disco Walentynki, a 13 lutego  zabawa Zapusty z odrobin¹ serca.
l 14 lutego odby³ siê spektakl Mi³oæ i Polityka Pierrea Sauvila 
komedia w dwóch aktach (Noire politique et blanche colombe) w
wykonaniu wileñskich aktorów.
l 21 lutego odby³ siê koncert Zespo³u Tañca Dawnego JV Danza,
który zaprezentowa³ tañce dworskie wczesnego renesansu (XV w.).
l 25 lutego  film Zmru¿ oczy w re¿. Andrzeja Jakimowskiego.
l 26 lutego odby³ siê wernisa¿ wystawy artystów bydgoskich Dok¹d
idziemy? Pokazano malarstwo, rzebê, fotografiê, instalacje, video.
l 26 lutego mówiono o twórczoci Józefa Szajny.
l 5-6 marca odby³ siê Festiwal Kina Amatorskiego i Niezale¿nego
KAN, jednego z najwiêkszych wydarzeñ kina OFFowego w Polsce.
Zosta³y wywietlone filmy zagraniczne i polskie.
l 14 marca Polski Teatr w Wilnie wystawi³ spektakl W Wigiliê Cudu
w re¿. Ireny Litwinowicz.
l 24 marca zosta³a otwarta wystawa Pokój 008, na której pokazano
prace cz³onków Studia Malarstwa i Rysunku Roberta Bluja.
l 25 marca, z okazji 50-lecia swej dzia³alnoci, Teatr Polski w Wilnie Studio zaprosi³ na spektakl Kartoteka rozrzucona wg Tadeusza
Ró¿ewicza.
l 25 marca wywietlono Karierê Nikosia Dyzmy w re¿. Jacka Bromskiego.
l 26 marca z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina odby³ siê koncert
Swinguj¹cy Chopin w wykonaniu zespo³u Filip Wojciechowski Trio.
l 29 stycznia obchody 45-lecia Polskiego Teatru w Wilnie rocznicowe zainaugurowa³ spektakl Zag³oba swatem wg Henryka Sienkiewi-
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cza, który powiêcono pamiêci za³o¿ycielki i re¿ysera teatru Ireny Rymowicz.
l 30 stycznia odby³a siê akademia z okazji 15-lecia Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, zosta³a otwarta okolicznosciowa
wystawa.
W POLSKIEJ GALERII ARTYSTYCZNEJ
ZNAD WILII
l Od 6 do 21 stycznia trwa³a wystawa Lecha Ab³a¿eja Zimowe Muzy.
Podczas wernisa¿u odby³ siê wieczór z udzia³em poetów wileñskich.
l 22 stycznia  22 lutego  wystawa Malarstwo bia³oruskiego artysty Kiri³a Ch³opowa (Khlopova, Miñsk).
l 25 stycznia w Klubokawiarni MOK Wêgliszek w Bydgoszczy
nast¹pi³o otwarcie wystawy malarstwa Zima na Wileñszczynie, za 8
marca w Galerii nad Brd¹  wystawa Wielkie Ksiêstwo Litewskie.
l 14 lutego, w ramach konkursu Dziewczyna Kuriera Wileñskiego
 Miss Polka Litwy, PGA Znad Wilii przyzna³a swoj¹ nagrodê.
l W dniach 23 lutego  26 marca zosta³a pokazana wystawa pt.
Przewidywalnie nieprzewidywalne kobiety Jolanty nie¿ko.
l 19 marca wystawa malarstwa z kolekcji PGA zosta³a otwarta w
Petrykozach  u Barbary i Wojciecha Siemionów.
l Od 27 marca do 27 kwietnia trwa³a wystawa Souvenir/Pami¹tka
Wery Asiadouskiej z Miñska.
l 27 marca w Izabelinie, za 28 marca w Laskach, Centrum Kultury Izabelin przy wspó³pracy z PGA Znad Wilii i agencj¹ Baltic Tour
zorganizowa³o kiermasz artystyczny Palma Wileñska.
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ROK 200-LECIA CMENTARZA BERNARDYÑSKIEGO
W br. mija 200 lat od za³o¿enia Cmentarza Bernardyñskiego w Wilnie. Aby zwróciæ uwagê spo³eczeñstwa na ten zas³uguj¹cy na szczególn¹ uwagê obiekt dziedzictwa kultury Litwy i Polski oraz z³o¿yæ ho³d
wszystkim wielkim osobistociom, dzia³aczom kultury i nauki oraz
zwyk³ym mieszkañcom Wilna, którzy spoczêli na tym cmentarzu, Fundacja Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza og³asza 2010 rok Rokiem 200-lecia Cmentarza Bernardyñskiego.
W ramach przygotowañ do obchodów jubileuszu ju¿ w 2005 roku
rozpoczêto intensywne prace porz¹dkowe. Wspólnymi si³ami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa RP, Samorz¹du m. Wilna oraz
Fundacji zosta³o odrestaurowanych ponad 120 nagrobków.
W celu upamiêtnienia jubileuszu, Fundacja ma zamiar wydaæ przy
udziale sponsorów monografiê o Cmentarzu Bernardyñskim, wraz z
wykazem wszystkich pochowanych na nim osób (na podstawie posiadanych danych), zorganizowaæ konferencjê miêdzynarodow¹, akcentuj¹c znaczenie tego niezwykle wa¿nego dla dziedzictwa kulturowego
Litwy i Polski zabytku, jak równie¿ upamiêtniæ 150. rocznicê mierci
malarza Kanutego Rusieckiego, za w przededniu 250-lecie urodzin
profesora Uniwersytetu Wileñskiego S. B. Jundzi³³a zasadziæ na jego
grobie ró¿ê Jundzi³³a, uwieczniæ pamiêæ o fotografie wileñskim Janie
Czechowiczu w miejscu zidentyfikowania jego nagrobka, wzi¹æ udzia³
w Tygodniu Cmentarzy Europy, organizowaæ inne przedsiêwziêcia dla
lokalnej spo³ecznoci, studentów oraz uczniów.
Wsparcia dla powy¿szego projektu zgodzi³y siê ju¿ udzieliæ m.in.
Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, Pañstwowa Komisja Dziedzictwa Kulturowego, Biblioteka Akademii Nauk RL, Muzeum Sztuki Litwy, Instytut Polski w Wilnie, MSZ
Litwy, Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa RP, Akademia Sztuk
Piêknych w Wilnie, Zwi¹zek Artystów Fotografii Litwy, organizacje
spo³eczne. Mamy nadziejê, ¿e w Polsce równie¿ znajd¹ siê instytucje,
które zechc¹ wesprzeæ nasz projekt. Szczegó³owy program przedsiêwziêcia zostanie og³oszony póniej.
Graþina Drëmaitë
Prezes Zarz¹du Fundacji
Tel. 370 5 262 91 03; 370 698 42545; e-mail: grdr@freemail.lt
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APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
W BRZECIU
Polskie Towarzystwo Naukowe (PTN), za³o¿one w lutym 1992.
Pocz¹tkowo dzia³a³o w ramach Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi (ZPB), a
od kwietnia 1994 funkcjonuje samodzielnie, jako zjednoczenie spo³eczne
o zasiêgu ogólnokrajowym  ma w³asny statut, zosta³o zarejestrowane
przez Ministerstwo Sprawiedliwoci RB. Oddzia³y Towarzystwa (oprócz
Miñska) s¹ w Brzeciu, Grodnie i Witebsku, prezesem jest prof. Czes³aw
Bieñkowski. Prezesem brzeskiego oddzia³u  prof. Micha³ Dobrynin.
G³ównym celem dzia³alnoci PTN jest odrodzenie polskiej inteligencji na Bia³orusi, budowanie pomostów dla porozumienia i wspó³pracy
narodów bia³oruskiego i polskiego. PTN w Brzeciu jest organizacj¹ o
charakterze spo³ecznym, nie korzysta z dotacji rz¹dowych. Zrzesza
ok. 30 uczonych ró¿nych specjalnoci  w wiêkszoci s¹ to humanici. Staraj¹ siê oni jak najaktywniej uczestniczyæ w polskim ¿yciu naukowym, uczestnicz¹ w konferencjach miêdzynarodowych, niekiedy
wyk³adaj¹ na polskich uczelniach. Wspieraj¹ tak¿e nauczanie jêzyka
polskiego w Brzeciu, na miejscowym uniwersytecie im. A. Puszkina
(gdzie w mocno okrojonej wersji istnieje sekcja polska w ramach Katedry Klasycznej i Wspó³czesnej Filologii Obcej), organizuj¹ dyktanda z
jêzyka polskiego, konkursy recytatorskie itp.
Ca³y czas brakuje jednak forum, na którym polskie rodowisko naukowe regionu brzeskiego mog³oby publikowaæ swoje prace, przedstawiaæ osi¹gniêcia w ró¿nych dziedzinach nauki. St¹d te¿ we wspó³pracy z Konsulatem Generalnym RP w Brzeciu powsta³a idea powo³ania do ¿ycia periodyku Poleski Rocznik Naukowy. Jest to inicjatywa
ambitna, bardzo potrzebna, ale i nie³atwa w realizacji. Wymaga nie tylko wielkiego, solidarnego wysi³ku ze strony polskich organizacji, dzia³aj¹cych w Brzeciu i na Polesiu, ale i wsparcia ze strony naszych
licznych przyjació³  na Bia³orusi, w Polsce i na ca³ym wiecie.
Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z konsulem generalnym RP w Brzeciu, dr Jaros³awem Ksi¹¿kiem, uda³o siê stworzyæ podstawy organizacyjne periodyku, zebrano blisko 20 artyku³ów. W naszym zamierzeniu
by³by on wydawnictwem naukowym o mo¿liwie wysokim poziomie
merytorycznym i edytorskim, potrzebny Polakom, którzy przetrwali czasy
sowieckie i którzy chc¹ dalej czynnie trwaæ przy polskoci.
Zwracamy siê o pomoc i wsparcie dla naszej inicjatywy. Ka¿da jej
forma jest potrzebna, by jak najszybciej urzeczywistniæ ideê wydawania Poleskiego Rocznika Naukowego  jako forum dla prezentacji nie
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tylko dorobku naukowego, ale i dyskusji o problemach polskiego rodowiska naukowego i inteligencji ¿yj¹cej na Bia³orusi.
Szanowni Panstwo, bardzo proszê o wsparcie naszej nowej inicjatywy w waszych rodkach masowego przekazu!
Hanna Paniszewa
Brzeæ, Bia³oru
Polskie Towarzystwo Naukowe w Brzeciu, oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi w Brzeciu, instytucje wspomagaj¹ce
Tel. kontaktowy Konsulatu Generalnego w Brzeciu: +375 162 27 00 01
JEDNOSTKI WP W WILNIE I NA WILEÑSZCZYNIE
W Znad Wilii znalaz³em ciekaw¹ historiê jednostek Wojska Polskiego,
stacjonuj¹cych w Wilnie i na Wileñszczynie przed 1939 rokiem (M.J., 38 i
39/2009). Przy okazji wysy³am Panu ksi¹¿kê Stanis³awa Truszkowskiego
Dni pokoju i wojny (1921-1939). Jej autor m.in. opisuje nie tylko wojskowe
¿ycie w Wilnie. To zawodowy oficer, s³u¿y³ w stopniu kapitana w 1 Pu³ku
Artylerii Lekkiej w Wilnie, który wchodzi³ w sk³ad elitarnej jednostki WP, jak¹
by³a 1 Dywizja Piechoty Legionów i jej 1, 5 i 6 pu³ki piechoty i 1 pal. Wszystkie jednostki stacjonowa³y w Wilnie. Ciekaw jestem, co obecnie tam, przy ul.
Kalwaryjskiej, znajduje siê, czy stacjonuje wojsko (obszar jest wykorzystywany pod magazyny, jest to teren handlowy  red.).
1 Dywizja Piechoty Legionów (1 DPL) dzielnie bi³a siê we wrzeniu
1939 pod Wyszkowem, Ka³uszynem. Jej dowódca, gen. Wincenty Kowalski (1892-1984) zosta³ w trakcie dzia³añ wojennych ranny i dosta³ siê
do niewoli i przebywa³ w oflagu Murnau w Po³udniowych Niemczech.
Po wyzwoleniu w 1945 wst¹pi³ do Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie,
a po demobilizacji nie wróci³ do zniewolonej Polski i pozosta³ na emigracji. W 1946 wyjecha³ do USA, gdzie zmar³ w wieku 92 lat.
Bronis³aw Mider
Ustroñ, Polska
CZY MARSZA£EK SCHOWA£ SIÊ
POD SPÓDNICÊ EMILII VILEIÐIENË?
Bardzo dobrze zosta³ opracowany mój artyku³ (Znad Wilii, 38/2009),
tylko dobrane zdjêcie Rapolasa Mackonisa (na s. 100) jest niedok³adnie
opisane  w 1944 roku nie móg³ on byæ w Kemerowie, a by³ w Stuthoffie.
Uwagi prof. Mieczys³awa Jackiewicza (40/2009) s¹ ciekawe i s³uszne.
Jednoczenie za³¹czam artyku³ o Józefie Pi³sudskim i jego zwi¹z151
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kach z Litw¹. Jest to rezultat moich poszukiwañ, a niektóre wydarzenia dot¹d nie s¹ znane, pochodz¹ z rzadkich litewskich róde³, które
by³y konfrontowane z innymi.
A 20 lat Znad Wilii to naprawdê du¿e wiêto, niedocenione przez
tych  nam panuj¹cych, którym kultura kojarzy siê ze piewkami
przy piwie. Tytu³ na Litwie i dalej na Wschodzie bêdzie siê zawsze
kojarzyæ z najlepsz¹ pras¹ kulturaln¹ z wczeniejszych okresów i lat
miêdzywojennych, do której siêgaj¹ historycy i literaci.
Zenowiusz Ponarski
Etobicoke, Kanada
EMIGRACJE POETYCKIE I DUCH JAGIELLONÓW.
O MANTEUFFLACH I PUCIATACH
Przeczyta³em z uwag¹ m¹dr¹ recenzjê prof. Fiuta z tomiku wierszy
Redaktora Nikt nie wo³a (Znad Wilii, 40/2009), pog³êbion¹ po solidnej lekturze i bardzo dobrej znajomoci Pana twórczoci poetyckiej.
Zapewne pobyt w Warszawie rodzi dolegliwoci, mo¿liwe, ¿e cierpienia duchowe i rozterki, ale nie jest to, na szczêcie, emigracja XIX
wieczna  sta³ siê Pan po prostu tak¿e Europejczykiem, spe³niaj¹cym
okrelon¹, trudn¹ misjê cywilizacyjn¹.
Gratulujê przyznania statuetki Bene Merentibus. Prezes Edmund
Pawlak trafnie podkrela datê roku 2000, kiedy zaprzestaje siê ukazywaæ paryska Kultura i pojawia siê kwartalnik Znad Wilii. Spotkanie z Redaktorem Jerzym Giedroyciem to data zapewne bardzo znacz¹ca w Pana ¿yciorysie. Oszo³omiony jestem Pañskim rozmachem
organizacyjnym, imponuj¹c¹ liczb¹ Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, w których przewinê³o siê w sumie ponad
200 goci  poetów, pisarzy, intelektualistów z Polski oraz innych krajów! Bogaty plon twórczy tych spotkañ znalaz³ odbicie zarówno na
³amach kwartalnika, jak te¿ w piêknym tomie Przenieæ Wilno do serca.
Podzielam opiniê Pana Redaktora, ¿e moralne prawo wypowiadania
siê o naszych losach maj¹ ludzie tej Ziemi!
Jubileuszowy numer Znad Wilii, ilustrowany znakomitym zdjêciem kopu³y kocio³a w. Kazimierza zim¹, to interesuj¹ca karta do
poznania historii wysi³ków nowej generacji Polaków, urodzonych
w rzeczywistoci poja³tañskiej, a zarazem krusz¹cych mur i kajdany jej ³adu, wspólnie z Litwinami. Zapewne duch Jagiellonów nie
b³¹dzi ju¿ po Polsce, ani po Europie  jak pisze Pawlak, lecz mia³ na
myli chyba wiek XVI, bo zapewniam Pana Prezesa, ¿e ten duch siê
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pojawia zarówno na kongresach europejskich historyków i krajowych, gdy pochylamy siê nad korzeniami Unii Europejskiej. Ten
duch Jagiellonów sta³ siê jedn¹ z najpiêkniejszych kart cywilizacji
europejskiej.
***
Pan Zubiñski pisa³ o rodzie Manteufflów (40/2009). Prof. Tadeusz
Manteuffel (1902-1970), jak wiadomo, wybitny mediewista i bohater
wojny 1920 roku, by³ moim dyrektorem Instytutu Historii PAN, gdy
tam rozpoczyna³em pracê naukow¹, chyba w roku 1963. 17 marca w
tym¿e Instytucie w Warszawie odby³a siê sesja wspomnieniowo-naukowa, powiêcona jego osobie, na której wyg³oszono cztery referaty.
Nazwisko malarza Puciaty, otó¿ w Gdañsku, w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej, jak tam rozpoczyna³em pracê pedagogiczn¹ w latach
1960-1963, pracowa³em z dr. Paw³em Mateuszem Puciat¹ (1902-1980),
historykiem z Wilna, który doje¿d¿a³ z Torunia do Gdañska na zajêcia.
Prof. W³adys³aw Zajewski
Gdañsk, Polska
ZOSTAJE TYLKO DIALOG
Jestem zbudowany wypowiedziami Redaktora na temat lojalnoci wobec pañstwa, którego siê jest obywatelem, podczas otwarcia wystawy i
prelekcji w Galerii Wêgliszek w Bydgoszczy. Kiedy s³yszê nasze (Polaków) wypowiedzi na temat Litwy czy Bia³orusi, ale te¿ Ukrainy, zwykle
przek³adam to na wypowiedzi Niemców kiedy tu zamieszka³ych, a dzi
dzia³aj¹cych w zwi¹zku wypêdzonych. Polacy wiele zawdziêczaj¹ Niemcom (mam na myli 1000-letni odcinek czasu, a nie 5 lat okupacji). Tak¿e Litwini i Ukraiñcy nam. Ale s¹ te¿ rachunki krzywd, których mymy
siê dopucili, dok³adnie jak Niemcy wobec nas. Zostaje dialog i tylko
dialog. Nie widzê innego wyjcia jak komisja dialogu do spraw trudnych!
Marian Mroziewicz
Bydgoszcz, Polska
KNYSZYN
Przeprowadzi³em siê na drug¹ stronê Poznania (ze Swarzêdza do
Suchego Lasu). Obok miejsca, gdzie ok. 6 tys. lat temu spad³ meteoryt, a w pobliskiej wsi Morasko znaleziono w 2006 roku 160-kilogramowy jego od³amek. Jakie by³o moje zdumienie, ¿e poza tym meteorytem jeszcze jeden fakt b³ahy przykuje tu moj¹ uwagê na wiele lat. Otó¿
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we wsi Morasko z rezerwatem meteorytowym znajduje siê ulica o nazwie, jak¹ nosi moje miasteczko rodzinne i miejsce mierci Zygmunta
Augusta, gdzie za jego czasów koñczy³a siê Litwa, a zaczyna³a Rzeczpospolita. Otó¿ ulica ta niedaleko meteorytu le¿y w miejscu, gdzie od
1510 roku datowano istnienie wsi, wch³oniêtej potem przez wie Morasko. Nazwa tej wsi/ulicy/mojego miasteczka to Knyszyn.
Dodam, ¿e to dwa znane przypadki wystêpowania na mapie nazwy
Knyszyn  na Podlasiu i w³anie tu, w Wielkopolsce, ulica w Morasku,
obok Suchego Lasu. Jest jeszcze, zdaje siê, ulica w Warszawie o tej
nazwie (Knyszyñska), ale to nie to samo.
Polecam przedziwne losy Knyszyna, opisywane na regionalnych
stronach Nowego Goñca Knyszyñskiego, gdzie odnotowano pe³no ladów litewskich: Oko³o roku 1370 wielki ksi¹¿ê Olgierd na swoim dworze zatrudni³ piekarza ¯mudzina Wojdy³³ê. By³ to zdolny i odwa¿ny cz³owiek, dziêki czemu zrobi³ b³yskawiczn¹ karierê. Najpierw sta³ siê urzêdnikiem czuwaj¹cym nad sypialni¹ ksi¹¿êc¹, póniej zosta³ ministrem
spraw zagranicznych. W 1379 roku polubi³ Mariê  córkê Olgierda,
która by³a starsz¹ siostr¹ W³adys³awa Jagie³³y. Sta³ siê w³acicielem
wielu maj¹tków, w tym równie¿ dworu obronnego stoj¹cego na rozwidleniu dróg nieopodal dzisiejszego Knyszyna. Maj¹tek ten na czeæ
w³aciciela nazwano Wojdy³ówk¹...
Janusz Kobeszko
Suchy Las, Polska
BY BY£O BEZPIECZNIEJ I RADONIEJ
Ksi¹¿kê (Objazdowe kino i inne opowiadania wileñskie) przeczyta³em jednym tchem! To jest samo ¿ycie, nic dodaæ, nic uj¹æ s¹ cudowne,
przypominaj¹ moje dzieciñstwo, jestem nimi zachwycony, by nie powiedzieæ oczarowany! Spotkanie naszego nazwiska w opowiadaniu Pan
Wiszniewski te¿ raduje moje serce i byæ mo¿e w ten sposób odnajdê
korzenie mojego dziadka! Wystêpuj¹ce nazwisko Oleszkiewicz jest te¿
zwi¹zane z moj¹ rodzin¹, wiêc po nitce do k³êbka mo¿e dojdê, bo jeszcze
czêæ rodziny jest pod Wilnem w Werkach. Jest tam pokolenie Heleny
Oleszkiewicz z domu Wiszniewska, czyli rodzona siostra mojego ojca.
Oni w³anie mieszkali blisko Fabianiszek! Dziêkujê za prze¿yte wra¿enia
oraz emocje i radoæ, ¿e mog³em czuæ moj¹ ukochan¹ Wileñszczyznê w
ka¿dym Pana wyrazie i zdaniu.
¯yczê, by dopisa³ Panu zapa³ do dalszej twórczoci i dzia³alnoci, by
zaowocowa³a ona zbli¿eniem naszych narodów i zniknê³a nienawiæ. Niech
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Unia Lubelska trwa wiecznie, bo mylê, ¿e przy bracie Polaku Litwie,
gdzie ma³y te¿ przyrost naturalny, bêdzie bezpieczniej i radoniej. Du¿o
Polaków bêdzie te¿ Litwinom dawaæ utrzymanie z turystyki, bo piêkno
natury i cudowne zak¹tki Wileñszczyzny i Litwy bêd¹ przyci¹ga³y rzesze
turystów. Piszê o tym, bo s³ysza³em ró¿ne wypowiedzi, m.in. nauczycieli z Warszawy po wycieczce do Wilna. By³o mi przykro tego s³uchaæ,
sam te¿ dozna³em czego podobnego, bêd¹c w Wilnie.
Marian Wiszniewski
£ód, Polska
PS.W £odzi jeszcze nie znalaz³em mo¿liwoci nabycia Znad Wilii,
wiêc muszê nawi¹zaæ kontakt z kim spoza mojego miasta.
KSI¥¯KI DLA LUDZI M£ODYCH
Zaprosi³em swoich s³uchaczy Radia Gdañsk do odwiedzenia Galerii
Znad Wilii. W miêdzyczasie zrodzi³ siê pewien pomys³  od lat organizujemy z ¿on¹ pomoc dla dzieci w Bieszczadach. Teraz pomylelimy o zbiórce nowych ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y z Wileñszczyzny.
Chodzi o bajki, beletrystykê, poezjê i ksi¹¿ki tzw. kierunkowe, czyli
powiêcone filmowi, sztuce itp. Wa¿ne, ¿eby zainteresowaæ m³odych
ludzi czytaniem i rozwin¹æ takie zainteresowania. Chcielibymy, ¿eby
trafi³y one bezporednio do m³odych ludzi, a nie bibliotek.
W Gdañsku oprócz nas g³ównym organizatorem by³aby Komenda
Chor¹gwi Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Radio Gdañsk (du¿a akcja
medialna). Mam wstêpn¹ deklaracjê jednej z firm na bezp³atne przewiezienie ksi¹¿ek do Wilna. Myla³em o medialnym nag³onieniu i kontakcie
ze szko³ami przez radio Znad Willi. A mo¿e w ramach imprez majowych (XVII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ 
red.) u Pañstwa dokonaæ wrêczenia ksi¹¿ek przedstawicielom ze szkó³?
Plan jest nastêpuj¹cy: ksi¹¿ki zbieramy w marcu i kwietniu, ich przewóz
nast¹pi w maju. Kto w Wilnie zarz¹dzaæ bêdzie nimi dalej. My chcemy
pozostaæ anonimowi. Potrzebne tylko bêd¹ zdjêcia i krótki opis dla organizatorów w Polsce.
Dariusz Podbereski
Gdañsk, Polska
SPOTKANIA ZNAD WILII
Dziêkujê za zaproszenia na imprezy Znad Wilii. Zapewniam, ¿e którego dnia przybêdê na organizowane przez Pana spotkanie (literackie,
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artystyczne etc.). Gdybym mieszka³ w Warszawie, na pewno by³bym
gorliwszy w odpowiedzi na Pañsk¹ ¿yczliwoæ. Jestem pe³en uznania dla
troski o polskoæ w Wilnie (moim rodzinnym miecie i na rodzinnej Wileñszczynie) i dla troski o promowanie ducha polskiej kultury.
Eugeniusz Sakowicz
Lublin, Polska
PS. Pragn¹³bym przekazaæ Panu w darze kolejne moje autorskie
ksi¹¿ki. Mo¿e przy okazji w³anie kolejnych spotkañ?
G£OS Z PARY¯A
Cher Monsieur, jak¿e ¿a³ujê, ¿e bêd¹c w Pary¿u, niestety nie mogê
uczestniczyæ w wystawach i innych dzia³aniach Znad Wilii, ale mnie
one bardzo interesuj¹! Widzê, ¿e Pan aktywnie dzia³a i jest to bardzo
potrzebne, by pamiêæ kresowa nie zanik³a w nowej polityce krajów
s¹siadów Polski (na Litwie, Bia³orusi, £otwie  red.), które tego lata
m.in. objecha³em rowerem.
Prof. Bruno Koper
Pary¿, Francja
KLUB: CZYTAM ZNAD WILII
Wiemy, jaki jest ogólny problem z czytelnictwem. Z pismami, wydawanymi poza Polsk¹  jeszcze wiêkszy, przecie¿ nie maj¹ one mechanizmów ani reklamowych, ani materialnych w dystrybucji i promocjach.
W dodatku s¹ niszowe, dlatego zdarza siê mi szukaæ Znad Wilii po
kioskach, zaleg³oci takie nadrabiam podczas pobytu w Warszawie, w
Ksiêgarni im. Prusa, czasami podczas spotkañ dawnych Wilniuków. Ostatnio najskuteczniejsz¹ drog¹ jest zamówienie pisma drog¹ pocztow¹. Niektórzy moi znajomi z m³odszej generacji, interesuj¹cy siê Wileñszczyzn¹,
oci¹gaj¹ siê z zakupem pismem, choæ ich staæ na to. A przecie¿ Znad
Wilii to pewien sposób mylenia, propozycja wsparcia twórczych poczynañ naszych rodaków, a i nas tak¿e.
Jak przemówiæ do nich? Mo¿e Redakcja dla tych, którzy potwierdz¹
np. majlem zakup pisma czy zamówi¹ je poczt¹, mo¿e wys³aæ z kolei
swoje potwierdzenie z jakim znakiem czy rysuneczkiem np. Czytam
Znad Wilii? Mia³oby to podstawê do utworzenia pewnej wspólnoty,
a mo¿e nawet elitarnego klubu, jakim od 20 lat jest tytu³!
Zygmunt Kulesza
Gdañsk, Polska
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NOTY O AUTORACH
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  adiunkt w Katedrze Kultury Bia³oruskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Autorka ksi¹¿ek Bia³oru 1914-1929. Kultura pod
presj¹ polityki (1996), Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003) i artyku³ów.
Tomasz Chinciñski  ur. 1972, doctor nauk, historyk, pracownik Muzeum II
Wojny wiatowej w Gdañsku; w latach 2003-2007 sekretarz zespo³u badawczego,
który zajmowa³ siê wydarzeniami bydgoskimi z wrzenia 1939. Wspó³autor i redoktor (wraz z Pawe³em Machcewiczem) tomu Bydgoszcz 3-4 wrzenia 1939.
Studia i dokumenty (Warszawa 2008). Ostatnio opublikowa³ ksi¹¿kê Forpoczta
Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku (Gdañsk-Warszawa 2010).
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 prac, m.in. Dzieje 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.
Zdzis³aw Janeczek  ur. w 1954 w Siemianowicach l. Od 1987 w Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, specjalizuje siê w historii nowo¿ytnej (XVIII i XIX
w.), w zagadnieniach aktywnoci politycznej, kulturalnej i gospodarczej ówczesnej
Polski oraz jej miejsca w Europie. W l. 1988-1991 pracowa³ w Ogólnopolskim
Interdyscyplinarnym Zespole Naukowo-Badawczym 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej przy Instytucie Historii Uniwersytetu £ódzkiego; uczestniczy³ w
sympozjum nt. Dzie³o 3 Maja prób¹ ratowania niepodleg³oci Rzeczypospolitej,
zorganizowanym przez Fundacjê Polonia Restituta w Warszawie w 1991, czego
pok³osiem sta³a siê m.in. pierwsza monografia marsza³ka litewskiego Ignacego Potockiego, wspó³twórcy Konstytucji 3 Maja. Autor opracowañ o Siemianowicach i
wspó³autor 7-tomowej edycji Ksi¹¿ka polska na l¹sku od XVIII wieku do 1989
roku oraz Ks. kardyna³ August Hlond  spo³eczny wymiar nauczania, opracowania
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l¹sk wobec polskich walk narodowowyzwoleñczych 1768-1918. Pod jego red. ukaza³y siê: Czasy Kociuszki i Napoleona. Jan Zbigniew Lubicz-Pachoñski, jako badacz epoki i Ród Potockich w odmêcie historii (XVII-XX w.).
Tomasz Krzywicki  ur. 3 czerwca 1949 w Warszawie. Doktor geologii 
kartograf, specjalista od form i osadów czwartorzêdowych, pracownik Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Zajmuje siê opracowywaniem arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w Polsce pó³nocno-wschodniej, na pograniczu rosyjsko-litewsko-bia³oruskim. W 1990 nawi¹za³ kontakt z polskim klubem W³óczêgi z Wilna, co poskutkowa³o seri¹ wyjazdów na d. Kresy. Organizuje
sp³ywy kajakowe w pó³nocno-wschodniej Polsce, na Litwie, £otwie i w Obwodzie
Kaliningradzkim Rosji. Autor przewodników: Szlakiem Adama Mickiewicza po
Nowogródczynie, Wilnie i Kownie (3 wyd.); Litwa; Suwalszczyzna-Zaniemenie (z
¿on¹ Katarzyn¹), Puszcza Romincka bez granic.
Adam Lizakowski  ur. 24 grudnia 1956 w Dzier¿oniowie. Mieszka³ i pracowa³ w Pieszycach. W 1981 przebywa³ w Austrii i wyemigrowa³ do USA. Studiowa³
dziennikarstwo w San Francisco oraz literatury s³owiañskie w Berkeley. Poeta,
t³umacz poezji amerykañskiej: Whitmana, Sandburga, Hughesa. Autor tomów wierszy, m.in. Z³odzieje czereni;, Chicago miasto nadziei; Legenda o poszukiwaniu
ojczyzny. Zapiski znad Zatoki San Francisco otrzyma³y w 1996 roku I nagrodê na
Miêdzynarodowym Konkursie Pamiêtnikarskim im. Gen. Stanis³awa Maczka. W
latach 1986-1991 spotyka³ siê z Czes³awem Mi³oszem. Wspó³za³o¿yciel grup poetyckich Krak i Niezap³acony rent, b. redaktor naczelny miesiêcznika Razem
i kwartalnika poetyckiego Dwa koñce jêzyka. Cz³onek SPP. Mieszka w Chicago.
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, w 2000 w
sympozjum Europe for Minorites w Coventry (Wielka Brytania). W 2002  stypendysta Fundacji International Comittee on Jounalism w redakcji Nowego Dziennika
(Nowy Jork). Autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda
Hulewicza (dwukrotnie), konkursu XVI Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie.
Mieszka w Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  te¿ ps. Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Wac³aw Podbereski  ur. na Wileñszczynie. ¯o³nierz Wrzenia, AK i póniej
WIN-u. W Wilnie, w czasie wojny, s³u¿ba w wywiadzie WW-72 komendy AK oraz w
Wileñskiej Delegaturze Rz¹du. Po wojnie  praca w spó³dzielczoci, m.in. na stanowisku dyrektora biura turystycznego Turysta w Gdañsku. Zawód  ekonomista,
absolwent dwóch uczelni akademickich. Autor publikacji o tematyce kresowej.
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 pol158

skiej 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).
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. Mia³ bliskie kontakty z 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 podyskutowaæ o ostatecznej redakcji
Tryptyku Rzymskiego. Autor tomów poezji, powieci i opowiadañ, felietonów, ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN Clubu i SPP. Mieszka w Krakowie.
Zbigniew Zalas  ur. w 1960 w Poznaniu. Absolwent Wydzia³u Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Informatyk, bankowiec, dyrektor centrum szkoleniowego jednej
ze spó³ek gie³dowych, doradca finansowy, ostatnio zajmuje siê nieruchomociami.
Jako historyk, ukierunkowany jest na badanie dziejów Wileñszczyzny w II RP, w
opracowaniu Powiat dzinieñski województwa wileñskiego w latach 1919-1939.
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. Wyda³
powieæ sensacyjn¹ Tajemnica, wybór szkiców ba³tyckich pt. Ciche kraje. Laureat
m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu
Literackiego im. St. ¯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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