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Popiersie Adama Mickiewicza, umieszczone
wród rzeb Tadeusza Kociuszki i Stanis³awa
Moniuszki na kamienicy z 1912 roku przy ul.
Sosnowej (Puðø) na Zwierzyñcu

6

DRODZY CZYTELNICY

Rys. Lech Ab³a¿ej

Sta³o siê tak wiele. D³ugo bêdzie bola³a
pamiêæ. Po tragicznej katastrofie w Smoleñsku Polska powstaje do ¿ycia, które idzie swoim torem. Niekorzystnym wyj¹tkowo w tym
roku , bowiem wiele szkód dokona³a powód.
Nadzieje na szybk¹ odbudowê strat w Kraju,
na jego sukcesy na arenie miêdzynarodowej
pok³ada siê na nowo obranym prezydencie.
Nie jest to ³atwa droga. Pamiêtaj¹c o trosce i wsparciu Kraju dla Polaków, rozsianych
po wiecie, na Wschodzie i na Litwie, dzi ka¿dy z osobna, gdziekolwiek by
mieszka³, ma zadaæ pytanie, które niew¹tpliwie ju¿ nieraz sobie zadawa³: a co
ja mogê zrobiæ Polsce? Nie na pokaz, tylko w oparciu na konkretach  jeli
chodzi o imiê Polaka, wartoæ jego osobistych czynów i solidarne dzia³anie
w spo³ecznociach zbiorowych.
W warunkach takich kokluzji powstawa³ kolejny numer pisma, a ¿ycie
naszego rodowiska ogniskowa³o siê nadal wokó³ tytu³u. Bez fetowania
minê³a kolejna rocznica, niezwykle wa¿na dla twórczej inteligencji polskiej
nie tylko w Wilnie  15-lecie redakcyjnej Polskiej Galerii Artystycznej Znad
Wilii, która od lat pozostaje w czo³ówce placówek wystawienniczych na
Litwie. Galeria przyczyni³a siê do wypromowania m³odych artystów miejscowych, skonsolidowania polskiego rodowiska artystycznego z górnej
pó³ki. Ile¿ odby³o siê tu debiutów, pokazów sztuki wybitnych artystów!
Do setek wystaw, zorganizowanych w Wilnie, stale pokazywanych w
Polsce, w wielu krajach Europy, tak¿e w USA, nale¿y dodaæ inne inicjatywy
 odbywaj¹ce siê tu warsztaty, dyskusje i konferencje, takie przedsiêwziêcie, jak Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹, które zataczaj¹ coraz szerszy kr¹g, staj¹ siê coraz bardziej interdyscyplinarne, ciesz¹
siê wielkim rozg³osem. Podczas Spotkañ omawiane s¹ wa¿ne kwestie, dotycz¹ce naszej to¿samoci, miejsca, relacji z innymi narodowociami. Tak by³o
i tym razem. Polecam kronikê tegorocznych Spotkañ, które odbywa³y siê
pod has³em ¯algirisu-Grunwaldu i naszych potyczek o kulturê (s. 48).
Ponadto w numerze, mam nadziejê, Czytelnik znajdzie niema³o ciekawych
publikacji. Wypada mi tylko przeprosiæ Pañstwa, i¿ czêsto figuruje moje
nazwisko. Wydarzeñ nie brakowa³o, a któ¿ jeli nie wydawca i redaktor naczelny pisma, tworzonego w du¿ym stopniu spo³ecznie, mo¿e je ogarn¹æ?
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Bylimy razem, solidarni
w smutku. Wspominalimy i
wspominamy nadal Tych,
których ¿ycie raptownie zgas³o w Smoleñsku. Pamiêæ
przywo³uje Osoby, z którymi
jako zetkn¹³ nas los.

©Marian Paluszkiewicz

Romuald Mieczkowski

Prezydent Lech Kaczyñski
od 2004 roku 16 razy odwiedzi³ Litwê. Litwini zadowole- Prezydent Lech Kaczyñski ogl¹da obrazy z
ni byli z pomylnego rozwoju kolekcji PGA Znad Wilii
partnerstwa strategicznego, Polacy oczekiwali rozwi¹zania swoich problemów. Na dwa dni przed katastrof¹, 8 kwietnia, w czasie Jego ostatniej wizyty w Wilnie, po tylu zabiegach, Sejm litewski, g³osami swego
narodowego poselstwa, odrzuci³ ustawê o pisowni nazwisk swych obywateli Polaków. Nie da³o siê zmieniæ innych negatywnych dzia³añ w³adz,
które przekrelaj¹ jak¹kolwiek perspektywê zwrotu zrabowanej ziemi
w miecie. Nie da³o siê tych spraw rozwi¹zaæ ani z Adamkusem, z
przyjani z którym tak dumny by³ Prezydent, nie da³o siê poczyniæ
kroku do przodu z now¹ prezydent Litwy. Mimo ró¿nych opcji decydentów litewskich, wygl¹da na to, ich stosunek wobec kwestii Polaków miejscowych w sprawach zasadniczych pozostaje ten sam.
Przedstawiciele Polaków litewskich, ich organizacji i poszczególnych
rodowisk, bêd¹ pamiêtaæ Lecha Kaczyñskiego z licznych spotkañ. 10
padziernika 2007 roku, podczas uroczystoci otwarcia nowej ambasady
w dawnym Pa³acu Paców, Prezydent zapozna³ siê m.in. z dzia³alnoci¹
Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Podczas wystawy, jaka zosta³a z
jej zbiorów przy tej okazji eksponowana. W spotkaniu uczestniczy³a grupa
malarzy, których obrazy znalaz³y siê na tej wystawie.
Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodstwie, jesieni¹ 1992
roku, podczas mojego pobytu w Londynie, zaprosi³ mnie z ¿on¹ do swego mieszkania. Po poczêstunku i rozmowie na wspólne Polaków tematy
8
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udzieli³ mi wywiadu, w którym m.
in. powiedzia³:
Wiem, ¿e istniej¹ tarcia (w relacjach litewsko-polskich), ¿e sytuacja rodaków jest nie³atwa. Ale zarówno Polacy, mieszkaj¹cy na terenie dzisiejszego niepodleg³ego Pañstwa Litewskiego, jak i Litwini,
musz¹ pamiêtaæ, ¿e bez znalezienia
rozwi¹zañ, s³u¿¹cych obu stronom,
Ryszard Kaczorowski z Renat¹ Bognigdy nie doprowadz¹ do tego, ¿e dañsk¹ (Andersow¹). Londyn, jesieñ 1992
Litwa bêdzie krajem naprawdê wolnym. Takim, w którym jej obywatele bêd¹ chcieli mieszkaæ. (...) Chcia³bym zaapelowaæ do Polaków, ¿eby pozostali wierni swojej przesz³oci i
kulturze. I ¿eby mieli wiele cierpliwoci w szukaniu rozwi¹zañ, które s¹
nieodzowne, aby w tej czêci Europy zapanowa³a demokracja, bêd¹ca jedyn¹ podstaw¹ do rozwi¹zywania równie¿ problemów narodowociowych.
Na pocz¹tek lat 90. przypada wielkie odrodzenie ¿ycia polskiego na Litwie. Od tego czasu
stale sk³ada³ u nas wizyty, trzeba od razu sprecyzowaæ  robocze Andrzej Przewonik, sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
To dziêki Jego staraniom od 30 listopada 1992
roku przyst¹piono do ekshumacji 75 tymczasoAndrzej Przewonik
wych grobów ¿o³nierzy AK na Rossie, którzy
zginêli w operacji Ostra Brama, dokonuj¹c potem ich pochówku przy
kwaterze grobów ¿o³nierzy, którzy zginêli w obronie Wilna w 1919. 12
lipca 1993 odby³y siê uroczystoci nie tylko w Wilnie  na Cmentarzu
na Rossie, ale te¿ w Krawczunach, Puszczy Rudnickiej, Kolenikach.
Wszêdzie tam, upamiêtniaj¹c innych, zostawi³ i pamiêæ o sobie.
W tamtych czasach to wymaga³o zachodu, przeprowadzenia trudnych rozmów z w³adzami litewskimi, które sprzeciwia³y siê upamiêtnianiu miejsc walk, w szczególnoci prowadzonych przez Armiê Krajow¹.
By³em obecny przy ekshumacji, by³em wiadkiem zaanga¿owania
Sekretarza przy tych pracach  prócz redagowania Znad Wilii, wchodzi³em w sk³ad organizacji spo³ecznych, rejestrowa³em te¿ te wa¿ne
wydarzenia jako redaktor Magazynu Polskiego w Telewizji Litewskiej.
Któ¿ jeszcze bêdzie na tyle zdeterminowany w tej dzia³alnoci  tak, jak
Andrzej Przewonik  nie wiem.
9
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Z Ministrem Tomaszem Mert¹ zetkn¹³em siê w czasie debat o przysz³oci Celi Konrada, gdy jeszcze jej los
ostatecznie nie by³ przes¹dzony. Zaprosi³a nas do swojego programu w
Telewizji Polskiej Maria Prze³omiec.
W dwug³osie wyrazilimy swe niepokoje w zwi¹zku z niebezpieczeñstwem, jakie zaistnia³o. Rozmawialimy te¿ po programie, Minister by³
³askaw mnie podwieæ. Bylimy zgod- Tomasz Merta przed przeciêciem wstêni w swym zatroskaniu wobec spu- gi w zbudowanej Celi Konrada
cizny polskiej na Wschodzie. Jako konserwator zabytków, by³ Merta
przeciwnikiem dzikiej przebudowy zabytkowych obiektów, prowadzenia prac bez uprzednich badañ specjalistycznych.
Spotka³em Go potem, po dwóch latach, 29 maja zesz³ego roku, kiedy
przewodniczy³ delegacji polskiej, przyby³ej na ...otwarcie tej¿e Celi Konrada,
której bronilimy i atrapê-ekspozycjê której zainstalowa³ hotel, z udzia³em strony polskiej. Trudne to by³y chwile. Polacy wileñscy zbojkotowali wydarzenie,
zreszt¹ na nie nikt ich nie zaprasza³. Przyszed³em te¿ nieproszony, a nawet
niepo¿¹dany, ze wzglêdu na drukowanie artyku³ów ze sw¹ odmienn¹ opini¹,
jako dokumentalista. Szkoda by³o Ministra, któremu nie³atwo by³o udzielaæ
wywiadów. Zebrani czuli siê trochê jak na stypie. Dwa dni przedtem, podczas
XVI Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj na Wili¹, w ramach symbolicznie odrodzonych ród Literackich, czytalimy wiersze na podwórzu obok,
za licznie przybyli s³uchacze siedzieli na schodach cerkwi unickiej.
3 lipca 2009 roku odby³y siê uroczystoci z okazji 20-lecia Senatu RP,
z udzia³em najwy¿szych w³adz Polski, senatorów wszystkich kadencji,
goci. Maciej P³a¿yñski, jako prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, rozmawia³ z zaproszonymi na jubileusz przedstawicielami Polonii z
ró¿nych krajów, g³ównie z tymi, którzy 20 lat temu aktywni i znani byli
ze swych dzia³añ na niwie polskoci. Zaprosi³ te¿ nas na kolacjê. Rozmowa, jak nale¿a³o przypuszczaæ, dotyczy³a wa¿nych spraw emigracji, ¿ycia
Polaków na Wschodzie. Prezes ciekaw by³, jak przyjêto raport stowarzyszenia, dotycz¹cy sytuacji Polaków na Litwie, ubolewa³, ¿e postulaty
w nim zawarte le zosta³y zrozumiane przez stronê litewsk¹, zastanawia³
siê, jakie mechanizmy nale¿y zastosowaæ, aby sytuacja siê poprawi³a.
Ubolewa³ te¿, i¿ poród mê¿ów stanu i parlamentarzystów polskich ma³o
jest takich, którzy rozumiej¹ tê sytuacjê, ¿e poprawnoæ polityczna dla
10
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wielu polityków zamyka
oczy, a problemy dorane i
wewnêtrzne przekrelaj¹
wiele inicjatyw. Zamierza³
wnikliwiej siê przyjrzeæ
dzia³aniom samych Polaków poza krajem, by ustaliæ priorytety dla wsparcia
ich dzia³alnoci.
W mojej pamiêci zostanie jedno ze spotkañ z Kry- Maciej P³a¿yñski  trzeci z lewa, podczas kolacji i
rozmowy z przedstawicielami Polonii. 3 lipca 2009
styn¹ Bochenek, Wicemarsza³ek Senatu RP, kiedy to 16 wrzenia 2008 roku mia³em zaszczyt i
przyjemnoæ z Jej r¹k odebraæ nagrodê Fidelis Poloniae  Pani Senator
towarzyszy³a marsza³kowi Bogdanowi Borusewiczowi przy wrêczeniu
tego wyró¿nienia dla rodaków z krajów wiata. Po uroczystoci nadarzy³a siê okazja do rozmowy. Rozmawialimy o roli jêzyka polskiego,
literatury, w tym poezji, o problemach w zakresie edukacji literackiej i
artystycznej w warunkach zamieszkania poza Polsk¹.

©Maciej Mieczkowski

Wspomnieñ o Ludziach, którzy odeszli w pe³ni si³, z planami dla Kraju
i dla Polaków, porozrzucanych po wiecie, jest wiêcej. Sprawiaj¹ one, i¿
pozostaj¹ Oni w naszej pamiêci. Jako Ci, którzy wspó³tworzyli historiê,
która równie¿ w jakim stopniu dotyka³a i nas.
Romuald Mieczkowski

Krystyna Bochenek wród nagrodzonych, pierwszy z lewa  Bogdan Borusewicz;
po uroczystoci by³a okazja do wrêczenia dla Pani Marsza³ek Znad Wilii
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By³ pogodny. Nawet gdy zmêczony,
nawet gdy nie wszystkie wizyty, jakie
Mu t³umnie sk³adano w Petrykozach,
mog³y cieszyæ. ¯yczliwy, ze sw¹ wielk¹
mi³oci¹ do Polskiej Ziemi. St¹d chyba
podró¿e odbywa³ po niej, z umi³owaniem
ma³ych ojczyzn. I jednej wielkiej.
Wspania³ego aktora, pedagoga, organizatora ¿ycia kulturalnego, jak mówi¹
dzisiaj  animatora, niew¹tpliwie zaliczyæ
mo¿na w poczet coraz rzadszych ludzi
renesansu, aczkolwiek dzia³ania od podstaw, na rzecz owiaty i kultury, zapewniaj¹ Mu miejsce szczególne w gronie wspó³czesnych pozytywistów. Do tego dodaæ nale¿y szczyptê romantyzmu, który okrela³
cele i pomaga³ je wykonaæ, w bardzo ró¿nych i konkretnych sytuacjach ¿yciowych, jak te¿ okolicznociach historycznych i uwarunkowaniach ustrojowych. A to wielka sztuka zachowaæ swoj¹ osobowoæ
i szacunek pokoleñ.
Zna³em Go z wielu filmów, choæ w dawnej pamiêci  o dziwo 
najbardziej utkwi³a epizodyczna rola ...kucharza w kultowym serialu
zamkniêtej epoki, jaki by³ u nas dostêpny. Pod koniec lat 70. przyjecha³
na Litwê, by w kowieñskim teatrze dopomóc w wystawieniu znanej
piewogry Na szkle malowane.
Osobicie Wojciecha pozna³em pod koniec lat 80. Kiedy zacz¹³ upadaæ system i garstka poetów polskich z Wilna mog³a skorzystaæ z zaproszenia na Warszawsk¹ Jesieñ Poezji. W Teatrze Stara Prochownia.
Nikt z nas, jeszcze obywateli ZSRR polskiej narodowoci, nie móg³
mieæ w³asnych ksi¹¿ek i wiersze czytalimy z kartek. Wojciech zabiera³ je, by odczytaæ we w³asnej interpretacji.
Poezja w Jego ¿yciu odgrywa³a wielk¹ rolê. Da³ temu wyraz, przybli¿aj¹c arcydzie³a wieszczów, ale te¿ i pomagaj¹c poetom wspó³czesnym,
w tym ró¿nego lotu, debiutantom. Pisa³ rozprawy o tym, jak nale¿y j¹
odczytywaæ, a przez to  rozumieæ przes³ania Mickiewicza, S³owackiego czy Norwida. W pamiêci pozostan¹ Jego Stepy Akermañskie.
Na temat osi¹gniêæ Wojciecha Siemiona napisano wiele. Przywo³ujê
jedynie swoj¹ szcz¹tkow¹ pamiêæ ze spotkañ z Nim i rozmów. Jako
cz³owiek wielu talentów, by³ te¿ koneserem sztuki, posiada³ zbiory obrazów  od Malczewskiego, na dzisiejszych dokonaniach koñcz¹c, rzeby ludowej, organizowa³ w Petrykozach wystawy. O zaprezentowaniu
malarstwa z Litwy mylelimy ...kilka lat, ale zawsze co stawa³o na
przeszkodzie. W koñcu odczekalimy, a¿ zejd¹ tegorocznej zimy nie12
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Po spotkaniu wileñskim w Petrykozach. Ostatnim. 20 marca 2010

gi, i Wojciech z ¿on¹ Barbar¹ odebrali ode mnie obrazy w Warszawie.
Trzy dni spêdzi³em w Petrykozach. Pierwsze otwarcie wystawy, z
ukazaniem ponad 40 obrazów malarzy z Litwy, odby³o siê z udzia³em
m³odzie¿y, nad któr¹ patronat sprawowali p. Siemionowie, w tzw. Unii
Petrykoskiej, do jakiej wchodz¹ szko³y z okolic. Ich uczniowie obcowali z poezj¹, s³owem aktorskim, malarstwem, uczyli siê sztuki w³asnej wypowiedzi. Zachwycili przygotowaniem do spotkania, znajomoci¹ Litwy, w tym ...koszykowki! Ukazali swoje talenty, naczeln¹ ide¹
przedsiêwziêcia by³o bowiem znowu¿ umi³owanie ojczystej ziemi, ¿e
nie u¿yjê bardziej górnolotnych sformu³owañ.
Drugie otwarcie wystawy, w ramach Posiadów S¹siedzkich,
zgromadzi³o doros³¹ publicznoæ. Nie tylko z najbli¿szego s¹siedztwa, ale i z odleg³ych zak¹tków Polski. Na obu Wojciech wspiera³
moje refleksje na temat roli Wilna. Gospodarze wzruszyli pamiêci¹ o
pewnym moim jubileuszu, jaki akurat min¹³ niezauwa¿alnie. Wczeniej niekiedy Wojciech czyta³ moje wiersze podczas spotkañ, na których nie by³em obecny.
Podczas ostatniego spotkania du¿o rozmawialimy, równie¿ w czasie niedzielnego spaceru po okolicy. Uzmys³owi³em sobie naocznie
ogrom dzie³a, jakiego siê podejmowa³. Dzieñ zaczyna³ rano  trzeba
by³o nakarmiæ psy, zadbaæ o sprawy gospodarcze. Mia³ w g³owie
wszechobecny kalendarz  zapraszany na liczne spotkania, prowadzi³
zajêcia z m³odzie¿¹ i ze s³uchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
zasiada³ jako juror w konkursach, proszono Go o s³owa wstêpne do
tomików poetyckich, o recenzje, pisa³ wytrwale swe kolejne ksi¹¿ki.
By³ ciekaw wiata, pasja dzia³añ twórczych i edukacyjnych, a nade
wszystko werwa fizyczna, pozwala³y Mu dzia³aæ na wielu p³aszczyznach. By³ w ruchu, wród ludzi, w drodze.
Romuald Mieczkowski
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LICEUM Z KRÓLEWSKIM RODOWODEM
I ODRESTAUROWAN¥ DUSZ¥
Ewa Jakubowicz, Maria Kisielewska
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na Twym
zranionym o wczoraj policzku
dopala siê poca³unek Chrystusa
z którym kiedy na b³oniach
boso biega³em po marzeniach
g³odnych
jak spojrzenia królewskich kochanków
 Zygmunta i Basi Radziwi³³ów
przytulonych do siebie
w ³ódce starego Fajwy
Liceum z Dêbem  Liceum z Dusz¹
niczym wiatr
do dr¿¹cej jak skóra
fali Necka
Erazm Stefanowski, Pejza¿ miejski

Augustów  królewskie miasto, powi¹zane z Wilnem poprzez osobê Zygmunta Augusta. To w Wilnie 17 maja 1557 roku król wyda³
przywilej, nadaj¹cy prawa miejskie magdeburskie, stanowi¹ce podstawê istnienia miastu  na ustroju Wilna wzorowano siê, organizuj¹c samorz¹d Augustowa. O jego lokalizacji zadecydowa³o prawdopodobnie
d¹¿enie do ustanowienia wa¿nego etapu przy przeprawie przez Nettê
na szlaku Litwa-Prusy-Korona. Od pó³nocy, wschodu i po³udnia Augustów otacza³y puszcze i lasy, od zachodu, pó³nocy i wschodu  jeziora:
Necko, Bia³e i Sajno, co mia³o wp³yw na kierunki rozwoju gospodarczego, jak i uk³ad przestrzenny. Atrakcyjnoæ usytuowania spowodowa³a
nap³yw osadników. I tak: na pocz¹tku XVII wieku w miecie mieszka³o
1770 osób, spis ludnoci z 1931 podaje liczbê nieco ponad 12 tys., po II
wojnie wiatowej by³o ich 4930, obecnie  ponad 30 tys. Wspó³czesny
zygmuntowski gród to uzdrowiskowe miasto, którego mieszkañcy, za
spraw¹ otwartej granicy, mog¹ odwiedzaæ Wilno tak czêsto, jak potrzeba
serca im podpowie (to 3 godziny jazdy samochodem!).
Zapewne sam król z dum¹ podkreli³by urocz¹ lokalizacjê, zachêci³by do spaceru brzegiem Kana³u Augustowskiego  unikatowego zabytku budownictwa wodnego z XIX stulecia, opowiedzia³by o Henryku
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Marconim i o jego planach przebudowy Augustowa, z których osta³ siê
budynek poczty z 1829 roku, wspomnia³by o jednym z najstarszych
budynków murowanych, w którym w 1812 odpoczywa³ Napoleon i
pochwali³by siê budynkiem pierwszej szko³y redniej z 1927 roku...
W latach 20. ubieg³ego wieku miasto posiada³o trzy szko³y powszechne, ale nie mia³o redniej, co czyni³o Augustów zacofanym w stosunku
do s¹siednich miast. Podjêto wiêc decyzjê o budowie nowoczesnego
gmachu gimnazjum. 8 stycznia 1925 roku powo³ano komitet budowy z
burmistrzem Antonim Antoniewiczem na czele. Rada Miejska przeznaczy³a dzia³kê w dzielnicy Zarzecze-Bór. Inwestycjê ukoñczono w ci¹gu roku i 1 padziernika 1927 rozpoczê³y siê zajêcia w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim Mêskim im. Grzegorza Piramowicza.
Pierwszym dyrektorem by³ Walerian Wêglowski, a od 1928 do wybuchu wojny dyrektorem seminarium, przekszta³conego wskutek reformy szkolnictwa na Pañstwowe Gimnazjum i Liceum, by³ Witold Wo³osewicz  wybitny pedagog, który doprowadzi³ do rozwoju szko³y i
pomys³owo zagospodarowa³ 8 hektarów posesji. Posiada³a ona boisko
sportowe, korty tenisowe, sad owocowy, ogród kwiatowy i warzywny, park leny, alejki oraz tarasy. Dzia³a³y Liga Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej, Sodalicja Mariañska, Gmina Luternatowa oraz ZHP,
Liga Morska i Kolonialna, Szkolna Kasa Oszczêdnoci, ko³a przedmiotowe, pracownia fotograficzna. Organizacj¹ ogólnoszkoln¹, koordynuj¹c¹ dzia³alnoæ innych, by³a Bratnia Pomoc. Z jej inicjatywy za³o¿ono sklepik szkolny, muzeum regionalne, odbywa³y siê loterie fantowe,
z których dochód przeznaczano na wycieczki. Bratnia Pomoc organizowa³a wypo¿yczanie podrêczników dla biednych uczniów, kwesty na

Kolumna Zygmunta Augusta, króluj¹ca nad Augustowem, ufundowana w ho³dzie
za³o¿ycielowi miasta w 450. rocznicê nadania praw miejskich; Inicja³y królewskie z
podstawy pomnika na augustowskim Rynku, bêd¹ce te¿ czêci¹ herbu Augustowa
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polskie szko³y za granic¹,
zbiera³a sk³adki na konserwacjê grobów wojennych, organizowa³a akademie rocznicowe, zabawy karnawa³owe,
wieczorki towarzyskie, a tak¿e ...lizgawki na Kanale Augustowskim, s³u¿¹ce wszystkim mieszkañcom miasta,
Wmurowanie kamienia wêgielnego pod bu- wydawa³a pismo Praca M³odowê Seminarium Nauczycielskiego, 1926
dych. Seminarium posiada³o orkiestrê dêt¹ i symfoniczn¹, zespó³ teatralny i chór, który prezentowa³ swój repertuar w Suwa³kach, Grodnie, Bia³ymstoku, nawet w Wilnie, gdzie prasa nazwa³a go kresowymi s³owikami.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, w 1933 zorganizowano Pañstwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. G. Piramowicza, a gdy w 1937 rozpoczê³a naukê pierwsza klasa liceum, szko³a otrzyma³a nazwê Pañstwowe Seminarium i Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce im. tego samego
patrona. Priorytetem sta³o siê wychowanie patriotyczne oraz rozwijanie zainteresowañ przyrod¹ i histori¹ Augustowszczyzny. Inicjatyw¹
wykazali siê cz³onkowie sekcji historycznej Ko³a Regionalnego, którzy
dziêki zebranym przez siebie eksponatom (m.in. by³ to skarb napoleoñski, kilkanacie monet z czasów Bonapartego, znaleziony w dziupli
drzewa) stworzyli zal¹¿ek zbiorów muzealnych.
Z tradycji seminaryjnych przejêto bogate ¿ycie kulturalne. Odbywa³y
siê spotkania literackie, akademie rocznicowe, raz do roku organizowano wielk¹ zabawê karnawa³ow¹, na której gra³a orkiestra I Pu³ku U³anów
Krechowieckich. Rozwijano turystykê i krajoznawstwo. M³odsze klasy
wêdrowa³y pieszo, furmankami lub ³odziami po Augustowszczynie, poznawa³y regiony, po³o¿one bli¿ej
Grodna. Starsi zwiedzali Warszawê, Poznañ, Czêstochowê,
Kraków, Zakopane, Troki,
Lwów i Wilno. W Echu
Szkolnym (maj  czerwiec
1939) znajdujemy tak¹ oto relacjê z wyprawy do Wilna:
Zdarza siê, ¿e miêdzy nêdze i blaski ludzkiego istnie- Gimnazjum na dawnej pocztówce, wydanej nania zab³¹ka siê chwila, któ- k³adem ksiêgarni A. Krzywiñskiego w Augustowie
16
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ra raz stawszy siê prze¿yciem, nigdy nie up³ynie z serca strug¹ zapomnienia. Takim momentem sta³o siê pewne zesz³oroczne popo³udnie
majowe, kiedymy, bêd¹c po raz pierwszy w Wilnie, udali siê na Rossê.
(...) Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po zielonych trawnikach przechadza siê
przeogromna g³usza. W wielkiej tej g³uszy ogarnia uczucie niewymownie uroczystego smutku i coraz pe³niejsza wiadomoæ, ¿e Wielkie Serce
sz³o przez ¿ycie do mierci drog¹ najd³u¿sz¹, najwa¿niejsz¹, drog¹ powiêcenia, ofiarnoci, wype³nionego obowi¹zku, s³awy i mocy, a wreszcie drog¹, która uczy, ¿e ni¹ iæ powinni ci, co s³u¿¹ Ojczynie.
Pierwsza i ostatnia w przedwojennych dziejach szko³y matura odby³a siê w maju i czerwcu 1939. W czasach okupacji sowieckiej mieci³a siê tu szko³a 10-letnia, do której uczêszcza³y dzieci z dzielnicy
Limanowskiego oraz pracowników administracji ZSRR. Dowiadczonych pedagogów polskich zast¹piono m³odymi komsomolcami, którzy
realizowali sowiecki system nauczania, powiêcaj¹cy wiele uwagi wychowaniu ideowemu  budzi³o to powszechn¹ niechêæ polskiej m³odzie¿y. Podczas okupacji niemieckiej zamkniêto w Augustowie wszystkie
szko³y. Gmach gimnazjum by³ w tym czasie budynkiem o przeznaczeniu gospodarczym, nastêpnie mieci³ siê w nim urz¹d pocztowy, potem  szko³a Hitlerjugend dla dzieci niemieckich.
Po wyzwoleniu, w dniach 9-11 kwietnia 1945 roku, odby³y siê egzaminy wstêpne do gimnazjum. Klas licealnych nie by³o. Nie by³o programów szkolnych i podrêczników, tote¿ realizowano program gimnazjum przedwojennego. Zakoñczenie roku odby³o siê 25 lipca 1945; program w ci¹gu 4 miesiêcy zasadniczo przerobiono, co by³o mo¿liwe dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu uczniów i nauczycieli.
Ró¿ne losy potem mia³a szko³a. Podwójnie wa¿na data w jej historii,
to rok 1992. 2 czerwca tego¿ roku zosta³a odkopana granitowa tablica,
która na rozkaz w³adz sowieckich mia³a zostaæ zniszczona, a ukryli j¹
szkolni woni. Inskrypcja na niej g³osi³a: Ten D¹b Niepodleg³oci zasadzi³a m³odzie¿ Pañstw. Sem. Naucz. w
Augustowie 11 XI 1928. Tablica mia³a byæ odkopana, kiedy nadejd¹ w³aciwe czasy. Sformu³owanie okaza³o siê dwuznaczne, albowiem drugim
istotnym wydarzeniem sta³o siê powo³anie do ¿ycia II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. 14 wrzenia 2007 roku
szko³a zyska³a now¹, zobowi¹zuj¹c¹ Tablica pami¹tkowa z imieniem szko³y
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to¿samoæ podczas uroczystoci nadania jej imienia Polonii i Polaków
na wiecie. Inspiracj¹ do podjêcia dzia³añ w tym kierunku by³a historia
ziemi augustowskiej, w któr¹ od XVIII wieku stale wpisuje siê emigracja. Ceremoniê poprzedzi³a Msza wiêta pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Biskupa Jerzego Mazura. Sztandar ufundowa³ Senat RP.
Zarówno zaszczytne imiê szko³y, jak i nowy kierunek dzia³ania sprawiaj¹, ¿e spo³ecznoæ Liceum pamiêta o milionach Rodaków, mieszkaj¹cych poza granicami Ojczyzny. Pragnie szczególn¹ opiek¹ otoczyæ Polaków na Wschodzie, organizuj¹c im letni wypoczynek, a w przysz³oci
umo¿liwiæ stacjonarn¹ naukê. Tote¿ wspó³pracuje z wieloma organizacjami polonijnymi  Polsk¹ Szko³¹ w Grodnie, Senatem RP, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. G³ównym jej partnerem jest wiatowa Rada Badañ nad Poloni¹.
Istotnym i sta³ym elementem dopiero rodz¹cych siê tradycji naszego m³odego Liceum s¹ obchody Dnia Polonii i Polaków za Granic¹,
organizowane 30 kwietnia. O celach oraz dylematach, zwi¹zanych z t¹
uroczystoci¹, mówi Pan Dyrektor Wojciech Walulik:
 Poniewa¿ w krótkim czasie nie sposób opowiedzieæ o prawie 20
milionowej spo³ecznoci polskiej poza granicami kraju, wybralimy Polaków z Grodna. Uroczystoæ mia³a podnios³y charakter. Zaprosilimy
dyrekcjê i dzieci polskiej szko³y w Grodnie, chór G³osy znad Niemna
oraz Les³awa Skindera  grodzieñszczanina, wieloletniego dziennikarza
sportowego Polskiego Radia oraz przedstawicieli Senatu, Sejmu, w³adz
samorz¹dowych ró¿nego szczebla. Liceum sta³o siê miejscem spotkañ,
wymiany myli i dowiadczeñ Polonii z ca³ego wiata.
Liceum z Dêbem doskonale wpisuje siê w pejza¿ miasta i regionu,
staj¹c siê architektem
jego edukacyjno-kulturalnego krajobrazu.
Dziêki wsparciu Starostwa Powiatowego,
wspó³pracy z licznymi
instytucjami i osobami,
uczniowie i nauczyciele II LO realizuj¹ unikatowe przedsiêwziêcia na rzecz lokalnej
spo³ecznoci. Do najDyrektor Wojciech Walulik podczas ceremonii wbija- wa¿niejszych sporód
nia pami¹tkowych gwodzi w drzewiec Sztandaru Szko³y nich nale¿y projekt
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edukacyjno-wychowawczy
Historia
utrwalona na starej fotografii, anga¿uj¹cy
uczniów z 18 szkó³ z
powiatu augustowskiego i sejneñskiego do poznawania historii najbli¿szej  rodziny, miejscowoci, regionu  w nowatorski sposób, bo poprzez samodzielnie pozyskane i
opracowane ród³a. OdWidok na po³udniow¹ fasadê budynku II LO
by³o siê ju¿ VII edycji konkursu, który realizowany jest w cis³ej wspó³pracy z Muzeum Ziemi Augustowskiej, Muzeum Okrêgowym w Suwa³kach, sejneñsk¹ Fundacj¹ ,,Pogranicze oraz bia³ostockim Oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej.
Budynek liceum jest siedzib¹ Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, który powsta³ dziêki wspó³pracy m.in. ze wiatowym Zwi¹zkiem ¯o³nierzy AK. W intencjach pomys³odawców jest zapoznawanie z wiedz¹ o historii najnowszej, jak równie¿ otaczanie czci¹
¿o³nierzy AK, Armii Andersa, Sybiraków, dzia³aczy opozycji demokratycznej i innych walcz¹cych o wolnoæ Rzeczypospolitej.
Spor¹ czêæ przestrzeni kulturalnej szko³y od 2005 roku z powodzeniem
zajmuje projekt artystyczny Galeria ,,Zaczarowane Wyspy. Nadrzêdnym jej
celem sta³o siê zainteresowanie m³odzie¿y sztuk¹ w zestawieniu z osi¹gniêciami technologii komputerowej i cyfrowej, a tak¿e odkrywanie talentów w
dziedzinie grafiki komputerowej oraz fotografii artystycznej. W ramach dzia³alnoci Galerii organizowane s¹ wystawy fotografii zarówno uczniów naszej szko³y, jak i uznanych fotografików, spotkania z ludmi pióra, podró¿nikami, pasjonatami oraz kameralne wieczorki poetyckie.
Zapraszamy do odwiedzenia witryny liceum www.lo2.augustow.pl.
Czekamy na mi³ych Goci w progach szko³y, której symbolem jest, roz³o¿ysty d¹b, w przyjaznym cieniu którego wychowa³o siê tak wiele pokoleñ.
Ewa Jakubowicz
Maria Kisielewska
Przy opracowaniu tematu wykorzystano nastêpuj¹ce ród³a:
J. Szlaszyñski, A. Makowski, Augustów. Monografia historyczna, Augustów 2007.
Praca zbiorowa pod red. T. Bendiga, 75 lat Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Augustowie, Augustów 2002
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Ekspozycja, na któr¹ pod takim tytu³em zaprosi³ przy wspó³pracy z
nasz¹ galeri¹ Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek
Protas (5-23 maja), zaprezentowa³a najpiêkniejsze zak¹tki Warmii i
Mazur. Sk³ada³a siê z fotogramów Witolda Mierzejewskiego i Huberta
Jasionowskiego  dowiadczonych mistrzów fotografii. Pierwszy ukaza³
w ca³ej swej krasie niezwyk³e ³¹ki, jeziora, pola i rzeki, drugi skoncentrowa³ uwagê na bogatej florze i faunie regionu.
Na otwarcie przybyli licznie gocie z Polski, w tym wicemarsza³ek
Jolanta Szulc  na czele delegacji z Olsztyna, Pawe³ Bielinowicz z 17osobow¹ delegacj¹ ze Szczytna, w sk³ad której m.in. weszli Kazimierz
Oleszkiewicz, wicestarosta Powiatu Szczycieñskiego, Monika Ostaszewska-Symonowicz, kierownik Muzeum Mazurskiego. Przybyli przedstawiciele Ambasady Polski i jej Wydzia³u Konsularnego w Wilnie, m.in.
Ma³gorzata Kasner, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, jak te¿ Ambasady Finlandii (Jussi Soini, I sekretarz), pracownicy dyplomatyczni Szwecji oraz Norwegii, pos³owie na Sejm RL  Micha³ Mackiewicz (równie¿
jako prezes ZPL) oraz
Egidijus Vareikis, a tak¿e Graina Dremaitë,
przewodnicz¹ca Pañstwowej
Komisji
Ochrony Zabytków,
publicysta Pranas
Morkus, Mykolas
Karèiauskas, dyrektor
Fundacji Wspierania
Podczas wernisa¿u, od lewej  Joanna Antas, studentka ASP z Poznania, Robert Mickiewicz, red. naczelny Prasy, Radia i TelewiKuriera Wileñskiego, Wanda i Maciej Mieczkow- zji na Litwie. Szczescy, prezes PGA i kurator wystawy, wicestarosta Kazi- gólnie cieszy³a obecmierz Oleszkiewicz, wicemarsza³ek Jolanta Szulc, pose³ noæ m³odych ludzi,
Micha³ Mackiewicz, jeden z autorów fotografii  Hu- m.in. z Klubów  Stubert Jasionowski i poeta Roman Maciejewski-Varga
dentów Polskich w
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Wilnie oraz W³óczêgów Wileñskich, w tym gronie rozpoznaæ mo¿na by³o umiech
Justyny Hajdukiewicz, Miss
Polki Litwy i Dziewczyny
Kuriera 2010. Nale¿y odnotowaæ udzia³ miejscowych artystów, w tym zajmuj¹cych
siê fotografi¹.
Fragment ekspozycji w PGA Znad Wilii
Wystawa by³a objêta
patronatem medialnym  Radia Znad Wilii, Kuriera Wileñskiego
(obecny by³ red. naczelny Robert Mickiewicz), Magazynu Wileñskiego, portal Wilnoteka zamieci³ wideorelacjê. Polskie Radio
Gdañsk reprezentowa³ Dariusz Podbereski.
Zainteresowa³a ona nie tylko mi³oników sztuki, ale i przyrody,
¿eglowania, plenerowych podró¿y. Warmia i Mazury to bliska dla
nas kraina. Odwiedzamy krewnych i przyjació³, coraz wiêcej mieszkañców Litwy spêdza tam swoje urlopy. A region dba o turystów,
oferuj¹c wci¹¿ nowe atrakcje. W tym roku szczególnie du¿o goci
ma przybyæ podczas upamiêtniania 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej.
Unikalna przyroda pozwala Warmii i Mazurom ubiegaæ siê o miano
nowego  7 cudu wiata. Rozstrzygaj¹cy konkurs odbêdzie siê 11 listopada 2011 roku. Do najpiêkniejszych walorów regionu nawi¹za³a
wicemarsza³ek Jolanta Szulc, podkrelaj¹c, i¿ wspó³praca z Litw¹ pozyska³a nowy impuls do jej rozwoju, w³anie dziêki tej ekspozycji.
Wernisa¿ uwieñczy³a degustacja miodów i nalewek mazurskich.
S³owa podziêkowania przy organizacji nale¿¹ siê równie¿ Hannie
Figurowicz z Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie i Paw³owi
Bielinowiczowi ze Szczytna, gdzie notabene odby³a siê nie tak dawno temu prezentacja sztuki z kolekcji PGA Znad Wilii.
Podró¿ sentymentalna do Szczecina
Czasami zdarza siê, i¿ miasta nam niegdy bliskie z ró¿nych powodów pozostaj¹ na uboczu i nie prowadz¹ do nich ¿adne ju¿ drogi. Kiedy
w 1970 roku po raz pierwszy wyruszy³em do Polski, to zacz¹³em j¹
poznawaæ od Szczecina, dziêki formalnemu zaproszeniu w³anie od stryjecznego dziadka  W³adys³awa Mieczkowskiego. Nie by³o wtedy ³atwo
odwiedzaæ Polskê. W Szczecinie by³em potem parê razy. Potem nasta³a
d³u¿sza przerwa. Wiedzia³em, ¿e w tym miecie zamieszka³a Krystyna
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Jurewicz, dzi Korkuæ, spikerka audycji polskiej Radia Litewskiego, któr¹
robilimy razem w grupie kolegów w latach 80. Krystyna aktywnie dzia³a w ramach Stowarzyszenia Przyjació³ Wilna, Ziemi Wileñskiej, Nowogródzkiej i Polesia wite, sprowadza artystów polskich z Litwy. Zaprosi³a i mnie na spotkanie w czo³owej bibliotece regionu  Ksi¹¿nicy
Pomorskiej, gdzie pracuje. A przedtem w Szczecinie, na zaproszenie jej
stowarzyszenia goci³y m.in. zespo³y Wilia, Solczanie, Wileñszczyzna, Zgoda, Kapela Wileñska.
10 maja odby³o siê spotkanie z prelekcj¹ o dzisiejszym Wilnie, wywietleniem przeroczy, prezentacj¹ twórcz¹. Przybyli mi³onicy naszych stron na najdalszych zachodnich rubie¿ach Polski, sk¹d do Berlina rêk¹ podaæ... Przybyli niektórzy literaci miejscowi, paru Czytelników Znad Wilii. Ostatnie numery zostawi³em w bibliotece. Do spotkania te¿ dosz³o dziêki inicjatywie Liskowackiej, która prowadzi Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki przy tej nowoczesnej i gocinnej bibliotece.
Dziêki opiece Krystyny i Reginy Kurdzia³ek, kustoszek z Dzia³u
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ksi¹¿nicy, mia³em okazjê odwie¿enia pamiêci o tym odleg³ym mi dzisiaj miecie, podziwiania
jego panoramy i rozmowy z wysokoci kawiarni na 22 piêtrze. Nawi¹zane zosta³y kontakty literackie, m.in. z obiecuj¹cym poet¹ Konradem Wojty³¹, na co dzieñ dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin.
By³a to w du¿ym stopniu podró¿ te¿ sentymentalna. Moje opiekunki zawioz³y mnie do dzielnicy Pogodno, uwa¿anej za presti¿ow¹.
I oto pamiêtna ulica Domañskiego 2a. Znany mi
du¿y, poniemiecki dom.
Teraz podzielony na kilka mieszkañ. Dzwoniê
pod pierwszy lepszy numer, otwiera m³ody cz³owiek. Tak, pamiêta staruszka, ale nic na temat
jego rodziny nie wie. Zofia Budzi³owicz z s¹siedPo spotkaniu w Ksi¹¿nicy Pomorskiej. Cz³onkowie niej kamienicy jest grodStowarzyszenia wite, od lewej  Stanis³awa Ko- niank¹, dobrze pamiêta
cie³owicz (Szare Szeregi), lidzianka Irena Zawart- W³adys³awa Mieczkowko, wilnianin Henryk Toczy³owski, wilnianka dr skiego, mówi, ¿e w jedJolanta winiarska (prezes), Renata Kurdzia³ek i nym z obecnych mieszKrystyna Jurewicz-Korkuæ  kustoszki biblioteki
kañ zadomowi³a jego pra22
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To by³ mój pierwszy adres w Polsce. Ma³gosia Prokopska, prawnuczka W³adys³awa
Mieczkowskiego, i kolejne pokolenie tej ziemi

wnuczka. Samochód stoi, wiêc powinna byæ w domu.
Akurat jest  dziecko choruje, niewyspana. Ma³gorzata Prokopska
wie tylko, ¿e jej przodkowie mieli co wspólnego z dawnymi Kresami,
z Wilnem. Jej matka, urodzona ju¿ w Polsce, mieszka we Wroc³awiu,
jest córk¹ Feli, z domu Mieczkowskiej. Wyci¹ga stary album po dziadku, jest w nim wileñski rozdzia³. Odnajdujê na zdjêciach swoich rodziców, równie¿ siebie, moje rodzeñstwo...
Wielokulturowe konteksty Wilna
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Ze Szczecina jecha³em do Bydgoszczy. W poci¹gu  rozmowa o
spiskach wobec Polski. Uda³o siê
wy³¹czyæ, dodaj¹c nowe wiersze do
opracowanej ju¿ ksi¹¿ki, któr¹
chcia³em wydaæ na pocz¹tku roku.
Trochê wiêc siê rozbudowuje w tej
sytuacji, postanowi³em daæ tytu³ Na
litewskim paszporcie.
Bydgoszcz powita³a mnie piêkn¹
wiosn¹, kwitn¹cymi kasztanami i bzaUlica Wileñska w Bydgoszczy
mi. Po³azi³em nareszcie trochê po miecie, robi¹c zdjêcia. Stêskniony chodzenia, doszed³em nawet do dzielnicy
Kapuciska, do Puciatów, gdzie w pracowni obejrza³em obrazy Jerzego.
Nazajutrz, 12 maja  w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozmowa na temat wielokulturowych kontekstów Wilna, na przyk³adzie malarstwa i wystawy zbiorowej pt.
Artyci znad Wilii tu zorganizowanej. Dobrym duchem jest Bar23
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bara Maklakiewicz, pe³na ciep³ej energii i zakochana w Wilnie,
czuj¹ca to miasto. Dobrze zna PGA Znad Wilii. W czytelni, jak
w Szczecinie  wzruszaj¹cy dzi widok czytaj¹cej m³odzie¿y.
Kiedy przychodz¹ ludzie, zainteresowani tematem, spotkania
zostaj¹ w pamiêci. Tak by³o i tym razem, Alicja Kopiñska, która
nie mog³a przyjæ na spotkanie, zostawia mi przed nim ciep³y list i
czekoladki. Rangi dodaje obecnoæ Henryka Dubowika, zas³u¿onego dla Wilna dzia³acza, wydawcy m.in. Encyklopedii Wileñskiej,
który obdarowa³ mnie Wileñskim S³ownikiem Biograficznym.
Miêdzy portretem a ikon¹
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wiêci byli pomiêdzy ludmi.
I byli ludmi. Pan Bóg stworzy³
cz³owieka te¿ na swoje podobieñstwo. Dawni malarze malowali wiêc wiêtych na podobieñstwo bliskich sobie ludzi. Z kolei
wiele portretów wieckich zawiera w sobie aureole i sakralnoæ
...ikony. Dlatego, ¿e z nich promieniuje dobro. Ró¿nica wiêc,
wbrew pozorom, pomiêdzy por- Marlena Nizio przed otwarciem wystawy
tretem i ikon¹ mo¿e byæ p³ynna,
albo i ¿adna (jak jest w przypadku ludzi z krwi i koci, którzy potem
zostaj¹ wiêtymi). Dlatego pomiêdzy portretem a ikon¹ czêsto wytwarza siê i czuwa niæ duchowoci.
Gdzie wiêc ta granica, gdy koñczy siê portret i do czynienia mamy z
ikon¹? Takie pytanie mo¿e przyjæ na myl, gdy ogl¹damy obrazy Marleny Nizio z Krakowa. Jako uczennica Jerzego Nowosielskiego (pod jego
kierunkiem zdoby³a dyplom), nie mog³a nie inspirowaæ siê twórczo jego
dowiadczeniem, ale te¿ potrafi³a wydobyæ w³asne i dobitne walory. Nieprzypadkowo s³awny artysta napisa³ o Marlenie: Koñczy³a malarstwo w
mojej pracowni, wiêc co ju¿ wiedzia³em o jej mo¿liwociach, ale muszê
przyznaæ, ¿e kiedy obejrza³em obrazy, przeznaczone na wystawê, by³em
zdumiony. Nie spodziewa³em siê tak silnego uderzenia, takiego zmasowanego dzia³ania wizji malarskiej, ukszta³towanej, lepiej powiedzieæ wrodzonej, gotowej i absolutnie suwerennej. To a¿ niepokoi.
Oddajmy te¿ g³os samej Marlenie Nizio: Jest te¿ dla mnie sztuka
jakby p³aszczyzn¹ spotkania z drugim cz³owiekiem, w jego najczystszej, wysublimowanej formie. To zadziwiaj¹ce, jak wra¿liwoæ artysty
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mo¿e przemówiæ  bez zbêdnych s³ów  do wra¿liwoci odbiorcy. Ile tu
niekiedy g³êbi, zrozumienia, prawdy. To jakby spotkanie dusz  bez
kamufla¿u, pozorów i ca³ej tej sztucznoci. Im jest to intensywniejsze,
im bardziej szczere, tym d³u¿ej i cieplej pamiêta siê takie spotkanie.
(...) Dla takich chwil warto siê staraæ i cierpliwie znosiæ wszelkie
niedogodnoci z uprawianiem sztuki zwi¹zane. W trudnych chwilach
umacnia mnie silne poczucie sensu tego, co robiê: potrzeba dzielenia
siê g³êbi¹ mi³oci w Ikonie, poszukiwaniem prawdy i dobra w Cz³owieku, którego portretujê. Ikona pozwala mi zanurzyæ siê w modlitwie
serca, takiej bez s³ów, oczyciæ wewnêtrznie podczas d³ugich i pe³nych
ciszy godzin kontemplacji. Tu czasu siê nie liczy, nie mo¿na siê pieszyæ, trzeba dojæ na wy¿yny swych mo¿liwoci, pomno¿onych o to, co
otrzymujê, co ju¿ nie ode mnie zale¿y, od Bo¿ej £aski, podszeptu Anio³ów, to wszystko mo¿na us³yszeæ w g³êbokiej, pe³nej harmonii przestrzeni kontemplacji. Portret to szukanie Prawdy o cz³owieku.
Portret to szukanie Prawdy o cz³owieku  oto kwintesencja, która
³¹czy go z ikon¹. Marlena Nizio ukoñczy³a studia na Wydziale Malarstwa w ASP w Krakowie. Jako artystka aktywna, zorganizowa³a sporo
wystaw indywidualnych w kraju i za granic¹, w tym trzykrotnie w
Nowym Jorku, dwukrotnie w Londynie, kilkakrotnie w Glasgow i Edynburgu. Warto wymieniæ jej dwukrotny udzia³ w Dniach Polskich w
Kenii, zorganizowanych przez Ambasadê RP w Nairobi, pobyt w Meksyku (jeden z obrazów, przedstawiaj¹cy VIII Stacjê Drogi Krzy¿owej,
znajduje siê w ekspozycji sta³ej w Muzeum przy Sanktuarium w Guadalupe), w Indonezji czy Maroku. Uczestniczy³a w wystawie Nowosielski i uczniowie w krakowskich Sukiennicach. W ostatnich latach
jest zapraszana do udzia³u w wielu wystawach amerykañskich, organizowanych przez tamtejsze galerie. Jej obrazy znalaz³y siê w najprzeró¿niejszych miejscach, jeden np. w afrykañskim buszu, w o³tarzu kaplicy

Marlena Nizio: Pocieszycielka Strapionych, Portret, Andrzej
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misyjnej w Ruiri Mission, na zboczu góry Mont Kenya w Kenii.
Na wystawie Pomiêdzy Portretem a ikon¹ w Galerii Mazowieckiej w Warszawie (w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, 19
maja  30 czerwca) pokazano ok. 40 obrazów Marleny Nizio. Jak
zwykle, przyby³o sporo mi³oników sztuki. Ci¹g dalszy wieczoru
up³yn¹³ w mi³ej atmosferze, na warszawskim Krzywym Kole, w
mieszkaniu znanego artysty Rafa³a Olbiñskiego...
Jerzy Puciata: Ku wiat³u
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Podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, w ci¹gu 17 lat ich organizowania, otwarto
niejedn¹ wystawê, wykorzystano istniej¹ce niegdy mo¿liwoci te¿ do organizowania plenerów. Tym razem na starcie festiwalu, w uroczystej atmosferze
odbywa³ siê wernisa¿ wystawy malarstwa Jerzego Puciaty (23 maja  23 czerwca), zamieszka³ego w Bydgoszczy, a urodzonego w Wilnie (1933), który podczas studiów na Wydziale Sztuk Piêknych UMK w Toruniu mia³ okazjê zetkn¹æ siê z wieloma
pedagogami i artystami, pochodz¹cymi z naszych stron. By³ wiêc to
swoisty i artystyczny powrót po latach do jego rodzinnego miasta.
Powrót bardzo kolorystyczny, z refleksj¹ metafizyczn¹ nad przemijaniem, pe³en wiat³a i refleksji, jakie zawarte zosta³y w cyklu Ku wiat³u.
Do prezentacji dosz³o w wyniku o¿ywienia naszych kontaktów osobistych. W tym roku trzykrotnie w Bydgoszczy pokazano wystawy zbiorowe z Wilna, odby³y siê prelekcje na tematy wileñskie  w³anie z inicjatywy artysty, znanego nie tylko ze swej twórczoci, ale te¿ dzia³añ spo³ecznych  Puciata uczestniczy³ m.in. w obradach Okr¹g³ego Sto³u, a w
2000 w plebiscycie Gazety Wyborczej
Bydgoszczanin Stulecia zaj¹³ trzecie miejsce. Jak napisa³ £ukasz P³otkowski:
Twórczoæ Jerzego Puciaty wyrasta ze
róde³ bardzo autentycznych, z codziennego dowiadczenia i zafascynowania natur¹. Jêzyk jego wczeniejszych realizacji
odwo³uje siê do kszta³tów otaczaj¹cego
Fragment ekspozycji Puciaty Ku wiata. Odnajdujemy w nim surowoæ ziewiat³u
mi i nostalgiczny smutek egzystencji; prze26
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mijanie i okruchy czasu przesz³ego. Swoje obrazy wywodzi z natury i z wyobrani, z resztek rozpadaj¹cego siê wiata materii, z jakich krajobrazów,
powidoków, z trwa³ego zachwytu, a nawet uniesienia. Systematycznie rozlunia rygory kompozycyjne, a tak¿e rygory obrazowania.
Po okresie niepodleg³oci sensualistyczne malarstwo (Puciaty) gwa³townie zmienia zasady, przechodzi do etapu intelektualizacji i os¹dzania
refleksyjnego. Maluje pojemne cykle, mo¿na je odczytaæ jako subiektywne
ci¹gi skojarzeñ, figury wyliczenia, w ujêciu paraabstrakcyjnym. Co w istocie rz¹dzi przes³aniem, ró¿nicuje i nadaje sensy, tworzy ekspresyjne ci¹gi
skojarzeñ. Podwaja sensy. Pos³uguje siê jêzykiem dzie³a i jêzykiem spójnoci znaków. Powo³uje do ¿ycia formy bezosobiste, niekiedy z trudem daj¹ce
siê odczytaæ, semantycznie niedomkniête. Uderza w nich trafnoæ kszta³tu,
krelonego nie tylko poetyckiej metafory, ale i samej plastycznej urody.
Lato na Wileñszczynie
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Latem Starówka Wileñska o¿ywia siê. Do Wilna przybywaj¹ turyci. To
dziêki nim nie widaæ ogromu kryzysu, w jakim jest
pogr¹¿ona Litwa. Na ca³e
szczêcie, z urlopami polityków milkn¹ spory, jakich dowiadczamy na co
dzieñ. Ten okres  rado- Jedna z sal PGA Znad Wilii
niejszy i maj¹cymi w sobie wiêcej optymizmu, jest bardzo dobry do
obcowania ze sztuk¹, do jej kontemplacji.
Dla wilnian i naszych goci, w tym z Polski, zorganizowalimy prezentacjê zbiorow¹ najlepszych twórców miejscowych, z propozycjami
bardzo ró¿norodnymi zarówno pod k¹tem technik, jak i stylów, nie
mówi¹c o tematyce, w której jest du¿o klimatów wileñskich. Takie
oferty maj¹ zadowoliæ i wytrawnych koneserów, i tych, których ucieszy i zachwyci gustowna pami¹tka artystyczna z Wilna  obok ksi¹¿ki
czy nagrania, które mo¿na te¿ nabyæ w naszej galerii.
Ponadto jest to okres licznych spotkañ  tutaj przychodzi siê na rozmowy, tutaj poszczególne grupy rodaków maj¹ swoje wzruszaj¹ce spotkania i wieczorki z udzia³em naszych artystów i poetów. Zapraszamy!
Romuald Mieczkowski, wspó³praca: Maciej Mieczkowski
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SYLWETKI ARTYSTÓW ZIEMI WILEÑSKIEJ
JÓZEF FARBOTKO I JEGO ZWI¥ZKI Z WILNEM
Helena G³ogowska
W czasie I wojny wiatowej Juziuk (Jazep)
Farbotko zapowiada³ siê niele jako bia³oruski poeta, krytyk literacki i dzia³acz spo³eczno-polityczny. Pierwszy wiersz opublikowa³ w Naszej Niwie w 1912. Nastêpne w £uczynce, Bie³arusie, Wolnaj Bie³arusi, wietaczy, Bie³aruskim
Szlachu, Bie³aruskim Echu, Szkole i Kulturze
Sawieckaj Bie³arusi. W 1920 w Miñsku wyda³ Bie³aru u pieniach: litaraturna-histaryczny narys. To
wszystko mo¿na wyczytaæ w bia³oruskich encyklopediach: literatury i sztuki1 , Bie³aruskija pimien- Artysta w latach
niki2 , w antologiach literackich3 i historii literatury przedwojennych
bia³oruskiej4 . Przek³ada³ na bia³oruski fragmenty
Pana Tadeusza Mickiewicza5 .
Encyklopedyczne biografie Józefa Farbotki, w zasadzie koñcz¹ce
jego ¿ycie z koñcem I wojny wiatowej, sta³y siê inspiracj¹ badañ nad
jego dalszym losem. Informacje we wspomnianych encyklopediach i
s³ownikach by³y zagadkowe - ïàâîäëå ¢ñêîñíûõ çâåñòàê æû¢ ó
Ïîëüø÷û, çàéìà¢ñÿ íàâóêîâàé äçåéíàñöþ  a zarazem inspiruj¹ce
do poszukiwañ. Rok mierci podawano ze znakiem zapytania  19456 .
Nieobecnoæ tak aktywnego przedstawiciela ruchu bia³oruskiego, w
tym¿e po I wojnie wiatowej, od dawna mnie zastanawia³a i zmusza³a
do zwracania uwagi na szczegó³y, pojawiaj¹ce siê w ró¿nych periodykach do 1921, jak i wspó³czesnych. W ten sposób uda³o siê ustaliæ,
pomijany przez jego biografów, udzia³ w misji dyplomatycznej Bia³oruskiej Republiki Ludowej (sekretarz), prowadz¹cej rozmowy w Kijowie
z w³adzami Ukraiñskiej Republiki Ludowej wiosn¹ 1918.7
W 1918 w kijowskiej gazecie Bie³arusskaje Echo, a nastêpnie w
1919 w Miñsku w czasopimie Szko³a i kultura Sawieckaj Bie³arusi
pisa³ o bia³oruskiej poezji czasów wojny. Kiedy w 1919 Polacy zajêli
Miñsk, Farbotko by³ tam administratorem teatru bia³oruskiego  do 20
lutego 1920. Gra³ w nim równie¿ jako aktor (razem z Franciszkiem Olechnowiczem, Florianem Zdanowiczem, Stefanowiczem, Z³otnikowem,
Wier¹ Tarasik, Wierasem i Brawiczem) m. in. w sztuce Na Antokali
Franciszka Olechnowicza, który by³ dyrektorem8 . Teatr miewa³ ró¿ne
perypetie: we znaki dawa³a siê polska cenzura, ograniczaj¹ca repertuar,
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brakowa³o rodków finansowych, przedstawienia mog³y siê odbywaæ
tylko w dni powszednie (niedziele i wiêta zarezerwowane by³y dla teatru
polskiego). Czy z tych wzglêdów Józef Farbotko zrezygnowa³ z administrowania teatrem? Czy by³y inne powody? W licie do redakcji gazety
Bie³aru stwierdza³ tylko fakt: Ïàâàæàíû ïàíå ðýäàêòàð! Ó çüâÿçêó
ç òûì øòî äà ìÿíå ÷àñòà çüâÿðòàþööà ïà âûÿñüíåíüí³ àá
Áåëàðóñê³ì Òýàòðû, ë³÷ó÷û ìÿíå çà àäì³í³ñòðàòàðà Òýàòðó, ìàþ
ãîíàð ïðàñ³öü Âàñ íàäðóêàâàöü ó Ïàâàæàíàé Âàøàé ãàçýöå äëÿ
àãóëüíàãà âåäàìó, øòî àä 20 ëþòàãà ã.ã. íå ë³÷óñÿ àäì³í³ñòðàòàðàì
Áåëàðóñêàãà Òýàòðó ³ í³ÿê³õ ñóïîëüíûõ ç àäì³í³ñòðàòàðñòâàì ñïðà¢
íÿ ìàþ. ²íøûÿ ãàçýòû ïðàøó íàäðóêàâàöü. Ç âÿë³êàé ïàøàíàé ß.
Ôàðáîòêà9 . Czy ten list zakoñczy³ przygodê Józefa Farbotki z ruchem
bia³oruskim? Z zawiadczenia, wydanego 26 kwietnia 1922 na USB w
Wilnie, wynika, ¿e w semestrze letnim roku akademickiego 1919/1920
podj¹³ studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym10 .
W 1920 w Miñsku ukaza³a siê 95-stronicowa ksi¹¿ka krytyczno-literacka Józefa Farbotki Bie³aru u pieniach. Litaraturna-histaryèny narys.
We wstêpie doñ pisa³: Õî÷ó÷û àçíà¸ì³öü íàøàå ãðàìàäçÿíñòâà, à
àñàáë³âà ìîëàäçü, çàê³íóòóþ ñâà¸þ äîëÿþ íà ÷óæûíó ³ àäàðâàíóþ,
äçÿêóþ÷û ã³ñòàðû÷íûì àáñòàâ³íàì àä ðîäíûõ õàò, ëÿñî¢ ³ ïîëÿ, àëå
¢ñ¸þ äóøîþ àääàíóþ ñâàéìó ðîäíàìó êðàþ ³ íàðîäó, ç òûì àáðàçîì,
ÿê³ ïàâ³íåí áûöü ¸é íàéäàðàæýéøûì ³ íàéõàðàøýéøûì, ç àáðàçîì
ÿê³ âûÿ¢ëÿå ñàáîþ ¢ñ¸, øòî òîëüê³ ìîæà áûöü ì³ëûì ó ñâà¸é Áàöüêà¢ø÷ûíå, ìû ïà÷àë³ íà ñòðàí³öàõ Ê³å¢ñêàå ãàçýòû Áåëàðóñêàå Ýõî
äðóêàâàöü ñâîé ñòóäûóì áåëàðóñêàå íîâàå ë³òàðàòóðû. Ãýòû
ñòóäûóì ³ ¸ñüöü òîé àáðàç, ÿê³, ñêëàäàþ÷ûñÿ ç ðîçíàêàë¸ðíûõ ³
ðîçíàòîííûõ àñêîëêà¢ íîâàå áåëàðóñêàå ïàýç³³, ïàýç³³ ïåðøûõ áåëàðóñê³õ
ïåñüíÿðî¢,
ìîæíà
íàçâàöü
Áåëàðóñüñþ ¢ ïåñüíÿõ. Íà æàëü
àðòûêóë äðóêàì äàêîí÷ûöü íå
¢äàëîñÿ. Öÿïåð, êàðûñòàþ÷ûñÿ ç
ìàã÷ûìàñüö³ âûïóñüö³öü ÿãî äðóêàì
ó àñîáíàö êí³æöû, ìû, ïåðàãëåäç³¢øû ³ ïàïðàâ³¢øû ¢âåñü ìàòàðÿë,çãëàäç³¢øû òóþ àäíàáîêàâàñüöü ³ äàïî¢í³¢øû íîâûì³
àääçåëàì³-ýòàïàì³ àæ æà àïîøí³õ
÷àñî¢, âûïóø÷àåì ó ñüâåò ñâàþ
ñêðîìíóþ ïðàöó íÿ òîëüê³ äëÿ ìîëàäç³
çàê³íóòàå íà ÷óæûíó, àëå ¢ ïåðøû Z ¿on¹ w Truskawcu. Lata 30.
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÷àðîä äëÿ ãðàìàäçÿíñòâà, æûâó÷àãà íà ñàìîé òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³11 .
Praca sk³ada siê z omiu czêci w uk³adzie chronologicznym, przedstawiaj¹c rozwój literatury bia³oruskiej przed I wojn¹ wiatow¹ oraz w czasie
jej trwania. Ostatnia czêæ jest powiêcona pamiêci poetów, którzy zmarli
b¹d zginêli w czasie wojny. Farbotko oprócz omawiania procesu literackiego przytacza poezje w ca³oci. Ksi¹¿ka ta by³a do niedawna ostatnim
znanym literaturoznawcom i historykom bia³oruskim faktem z jego ¿ycia.
Sprzeczne informacje o dalszym jego losie zaczê³y siê prostowaæ
zupe³nie przypadkowo. Otó¿ w Gdañskiej Galerii Fotografii 14 grudnia
1992, dziêki staraniom jej dyrektora Stefana Figlarowicza, otwarto wystawê pt. Prace wileñskie fotografików Boles³awy i Edmunda Zdanowskich.
Po wojnie przyjechali oni z Wilna do Gdañska i dalej zajmowali siê fotografik¹. Zbiory ich przedwojennych prac zachowa³y siê u córki Aldony, zamieszka³ej w Elbl¹gu. Na wystawie przedstawiono g³ównie zdjêcia, obrazuj¹ce przedwojenne Wilno. Ale nie tylko. Znalaz³am tam portretowe zdjêcie poety bia³oruskiego Maksyma Tanka. Poeta wspomina³ Zdanowskich
w swoich Kartkach z kalendarza12 . Jedno zdjêcie przedstawia³o cz³onków
Fotoklubu Wileñskiego. Ku mojemu zaskoczeniu, jednym z jego cz³onków  jak
wskazywa³ opis pod zdjêciem  by³ Farbotko. I to by³ pierwszy lad. Niestety,
nikt z obecnych na wernisa¿u nie potrafi³ nic o nim powiedzieæ. Córka Zdanowskich wspomnia³a jedynie o wierszowanej Licie cz³onków Fotoklubu Wileñskiego (stan na1 marca 1937), zachowanej
w materia³ach rodziców, która koñczy³a
siê obiecuj¹co dla moich poszukiwañ:

Józef Farbotko, Koronka

Listê u³o¿y³ ten, co
Przypnie ³atkê ka¿d¹ zwrotk¹,
A nazywa siê ... Farbotko13 .

Po wspomnianej wystawie kolekcja
zdjêæ trafi³a do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie musia³a
przejæ proces opisu i inwentaryzacji. Otrzymane od Figlarowicza telefony
i adresy rodzin (dzieci) cz³onków Fotoklubu (W³odzimierza Krukowskiego, Zygmunta Wrzeniowskiego, Jana Misiewicza) nic nie wyjani³y 
nazwisko Farbotko nic im nie mówi³o, a ich rodzice od dawna nie ¿yj¹.
Kolejn¹ nadziejê budzi³a wystawa W krêgu Fotoklubu Wileñskiego i
Fotoklubu Polskiego. Wojciech Buyko (1882  po 1941), zorganizowana w kwietniu 1997 przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. W
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katalogu wydanym z okazji wystawy, przytoczono fragmenty z przedwojennych fachowych pism (Fotograf Polski, Polski Przegl¹d Fotograficzny ), odnosz¹ce siê do osoby Wojciecha Buyki, który to w 1929 na
Walnym Zgromadzeniu Wileñskiego Towarzystwa Mi³oników Fotografii
zosta³ wybrany jego prezesem. Józef Farbotko natomiast zosta³ skarbnikiem14 . By³ to kolejny sygna³, aby przejrzeæ wspomniane wydawnictwa i
przy okazji skontaktowaæ siê ze wspomnianym krakowskim muzeum.
W 1998 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñskim rozpoczê³a studia kulturoznawcze moja córka Agata. O rozeznanie sytuacji w muzeum zwróci³am siê do niej. Jednoczenie Figlarowicz udostêpni³ otrzymane od rodziny Zdanowskich wydawnictwa: Przegl¹d Fotograficzny, Almanach Fotografiki Wileñskiej (1931), Almanach Fotografiki
Polskiej (1934 i 1937) oraz katalogi przedwojennych miêdzynarodowych
wystaw fotografii artystycznej. Okaza³y siê one cennym ród³em informacji o Farbotce i jego dzia³alnoci w zakresie amatorskiej fotografii artystycznej. Znalaz³y siê w nich reprodukcje jego fotografii: Pustkowie15 ,
Stary m³yn16 , Fale Ba³tyku17 , Rybacy18 , Koronka19 , Ster20 . Pod jednym
z nich (Rybacy) widnieje obok nazwiska tytu³ naukowy (dr Józef Farbotko)21 . Pojawi³ siê zatem nowy ciekawy szczegó³, którego zupe³nie nie
wyjania³y wspomniane wydawnictwa. Tym niemniej Farbotko jawi³ siê
jako zapalony amator fotografii, jeden z twórców wspominanego wy¿ej
Fotoklubu Wileñskiego. W kronice Fotoklubu zapisa³ siê te¿ jako jego
uczestnik wielu krajowych i zagranicznych wystaw fotograficznych i
konkursów. Skarbnikiem by³ prawdopodobnie do 1938, kiedy zast¹pi³
go Wojciech Buyko. W 1938 zdoby³ 20. nagrodê  roczn¹ przedp³atê
Przegl¹du Fotograficznego  (na 127 nades³anych prac) w konkursie
Piêkno Wilna i Wileñszczyzny, za fotografiê Rybak z Zielonych Jezior22 .
Prezesem Fotoklubu Wileñskiego by³ nestor i niekwestionowany autorytet w dziedzinie fotografii  Jan Bu³hak. To z jego inicjatywy zim¹ 1927
powsta³a ta elitarna organizacja towarzyska. Bu³hak wspomina³, ¿e zrodzi³o go samo ¿ycie: Powsta³ nieznacznie i z cicha, bez programu i wzoru,
wynik³ samorzutnie, jako nastêpstwo naturalne i konieczne obcowania kilku ludzi zbli¿onych przez wspólne zainteresowania. (...) Zaczê³o siê od tego,
¿e to ten, to ów z nieznanych mi jeszcze wówczas amatorów-fotografów
wileñskich przychodzi³ do mnie z negatywami lub odbitkami w kieszeni po
krytykê lub poradê. Nawyk³y dotychczas do ca³kowitego osamotnienia w
mej pracy, przyjmowa³em tych goci z otwartymi rêkami i chêtnie dzieli³em
siê tym, czym chata by³a bogata. Niebawem stwierdzi³em z du¿ym zadowoleniem, ¿e kole¿eñstwo pracy jest niezmiennie cenne i nadaje jej nowe walory; ¿e wytwarza ono pewn¹ atmosferê ³¹cznoci, w której pracuje siê
raniej i owocniej. Z czasem, gdy zauwa¿y³em, ¿e te zreszt¹ bardzo mi³e
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pogawêdki zabieraj¹ mi wiêcej czasu, ni¿ go mia³em do rozporz¹dzenia, i
gdy liczba towarzyszy znaku fotograficznego siê zwiêksza³a, wpad³em na
myl uregulowania tej sprawy z obopólnym po¿ytkiem. Zaproponowa³em
swym nowym znajomym, ¿ebymy zamiast wypiewywaæ duety, w których
pierwszy g³os by³ zawsze niezmienny, spróbowali stworzyæ  orkiestrê. Maj¹c doæ zasobn¹ bibliotekê i dobór pism fachowych, poradzi³em, bymy
siê zbierali u mnie wszyscy raz na tydzieñ w okrelonych godzinach wieczornych, po ukoñczeniu zajêæ. W ten sposób powsta³y Czwartki Fotoklubu, na które pomiêdzy 9 a 12 wieczorem schodzi³o siê na razie kilka,
potem ju¿ kilkanacie osób. Nazwa Fotoklubu Wileñskiego znalaz³a siê w
toku rzeczy sama, a niepisany statut zosta³ zredagowany w jednym jedynym
paragrafie, g³osz¹cym, ¿e dalsi cz³onkowie Fotoklubu mog¹ byæ przyjmowani nie inaczej, jak jednog³onie. Mia³o to na celu utrzymanie w towarzystwie powa¿nego poziomu artystycznego i cis³ej solidarnoci kole¿eñskiej.
(...) Powodzenie (...) zawdziêczamy nie tylko umiejêtnej i gorliwej dzia³alnoci wszystkich cz³onków, której tu dañ nale¿ny oddaæ wypada, ale, i
to przede wszystkim  naprawdê bezprzyk³adnie ofiarnej, gorliwej i kompetentnej pracy dwóch filarów Towarzystwa M. F.  sekretarza p. Kazimierza Lelewicza i skarbnika  p. Józefa Farbotki, pracy zas³uguj¹cej
na najwy¿sze uznanie i wdziêcznoæ ca³ej spo³ecznoci fotograficznej wileñskiej. mia³o rzec mo¿na, ¿e bez pe³nej oddania pomocy tych dwóch
osób nie zdo³alibymy siê wykazaæ tak powa¿n¹ iloci¹ i jakoci¹ dokonañ, nie chc¹c i nie mog¹c dochodziæ, na rachunek którego stowarzyszenia nale¿a³oby zapisaæ te lub inne pozycje, skoro wszystkie zawdziêcza³y
swoje istnienie zawsze tym samym osobom, tylko wystêpuj¹cym to jako
cz³onkowie T. M. F., to jako cz³onkowie Fotoklubu23 . Atmosferê Fotoklubu przekaza³ te¿ w swych wspomnieniach Edmund Zdanowski: Towarzyski klimat fotoklubowy nie by³ wy³¹cznie powa¿ny czy podnios³y. Przy
herbatce z lampk¹ wina (dos³ownie!) bywa³y mi³e i ¿artobliwe jego niuanse. Wyrazem tego mo¿e pos³u¿yæ
wierszowane Sprawozdanie roczne, zagadki i figlarna groteska fotograficzna Henryka Hermanowicza 24 . Sprawozdanie... (byæ
mo¿e u³o¿one przez Farbotkê) tak
charakteryzuje jego prace:

Zdjêcie o nieznanym tytule
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U Farbotki: - rybak, fala,
d¹bek, piasek, kawa³ nieba,
No i ... kwity, lecz tych wcale
Tu wymieniaæ nie potrzeba25 .
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Jako sekretarz Fotoklubu Wileñskiego, odnotowywa³ jego dzia³alnoæ na ³amach Przegl¹du Fotograficznego, który zacz¹³ ukazywaæ
siê w 1935. Takie sprawozdanie roczne jego autorstwa znalaz³o siê w
grudniowym numerze pisma: W dn. 2 XII odby³o siê kolejne zebranie
cz³onków F.K.W., na którym oprócz omówienia najpilniejszych spraw
bie¿¹cych, dokonana zosta³a ocena prac zgodnie z &11 Statutu. Zebranie to jako ostatnie w r.b. zamyka cykl rocznego dorobku ca³ego Fotoklubu. Warto wiêc dokonaæ choæ pokrótce zestawienia prac zg³oszonych do oceny w ci¹gu 1935 r. &11 Statutu FKW g³osi, ¿e do obowi¹zków cz³onka FKW, m.in. nale¿y: 1) przedstawienie do oceny zbiorowej
co najmniej jednej nowej w³asnej pracy fotograf., odpowiadaj¹cej poziomowi artystycznemu autora, 2) wyg³oszenie lub przedstawienie na
pimie pracy teoretycznej z dziedziny fotografiki lub estetyki, albo 3)
op³acenie piêciu z³otych na fundusz FKW. Rygory powy¿sze obowi¹zuj¹ ka¿dego cz³onka Fotoklubu na ka¿dym miesiêcznym zebraniu z
wyj¹tkiem dwóch miesiêcy letnich. W 1935 r. na 10 zebraniach zg³oszone zosta³o przez 14 autorów do zbiorowej oceny ogó³em 213 prac, z
czego zosta³o uznanych za dobre 167 obrazów. Ponadto wyg³oszono
kilka referatów. W maju F.K.W. wspólnie z Klubem Prawników urz¹dzi³ w Wilnie wystawê obrazów zmar³ego w r.b. swego cz³onka p. Stanis³awa Turowicza, a poza tym w listopadzie r.b. zorganizowa³ 5 tygodniowy kurs Lejki, na który uczêszcza³o 35 s³uchaczy oprócz cz³onków
klubu. FKW obes³a³ zbiorowo Salon Miêdzynarodowy w Warszawie oraz
wystawy krajowe w Warszawskiej Zachêcie w maju r.b. i w Stanis³awowie
we wrzeniu r.b. Obecnie FKW zorganizowa³ z wybranych prac cz³onków
wêdrown¹ tekê zagraniczn¹, któr¹ bêdzie obsy³a³ poszczególne rodowiska fotograficzne zagranic¹. Pierwsz¹ prób¹ tego rodzaju kontaktu
fotografików wileñskich z zagranicznymi bêdzie przes³anie wêdrownej
teki zagranicznej F.K.W., zawieraj¹cej przesz³o sto obrazów do Wiednia
i do Holandii. FKW zamierza równie¿ wysy³anie swoich rocznych tek
do rodowisk fotografików krajowych26 .
W 1999 w noworocznym licie z Krakowa Agata pisa³a: Jeli chodzi o
Józefa Farbotkê, to trzeba napisaæ podanie do dyrektora Muzeum Historii
Fotografii ³¹cznie z wyjanieniem celów i powodów, wtedy muzeum mo¿e
przys³aæ materia³y na adres w Gdañsku i skontaktowaæ z rodzin¹ Farbotki
w £odzi (potrzebna jest zgoda rodziny na udostêpnienie dokumentów)27 .
To jedno zdanie zawiera³o wszystko: to znaczy, ¿e w £odzi mieszka rodzina! Nie czekaj¹c na kontakt poprzez muzeum (do 15 stycznia 2000 by³o w
remoncie), dziêki informacji telefonicznej odszuka³am syna Józefa Farbotki  W³adys³awa. Okaza³o siê, ¿e by³am pierwsz¹ osob¹, która dotar³a do
niego i zainteresowa³a siê jego ojcem. W³adys³aw Farbotko by³ zaskoczo33
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ny, gdy dowiedzia³ siê o bia³oruskiej dzia³alnoci ojca. To, ¿e jego dziadek,
a teæ Farbotki  Albert Pau³owicz dzia³a³ na niwie bia³oruskiej w rodzinie
by³o wiadomym. Zawi¹za³a siê interesuj¹ca korespondencja, w której chcia³am dowiedzieæ siê jak najwiêcej o nieznanym dla bia³oruskich historyków
i literaturoznawców losie Józefa Farbotki.
Urodzi³ siê 23 sierpnia (4 wrzenia) 1893 w Nalibokach (gubernia
miñska, powiat miñski)28 . By³ jednym z dziewiêciorga dzieci w rodzinie Augustyna i Anny z Weryhów. Mia³ trzech braci: Antoniego, Jana i
Piotra oraz piêæ sióstr: Mariê, Józefê, Annê, Stefaniê i Zofiê29 . Po II
wojnie wiatowej w Polsce mieszkali a¿ do mierci: Maria (we Wroc³awiu), Anna (w Nowej Soli) i Piotr (k. Bystrzycy K³odzkiej)30 .
W latach 1905-1914 uczy³ siê w gimnazjum w Miñsku. Potem podj¹³
studia przyrodnicze na Wydziale Fizyczno-Matematycznym na Uniwersytecie Kijowskim31 . I wojna wiatowa przerwa³a je. W 1915 o¿eni³ siê z W³adys³aw¹  córk¹ Alberta Pau³owicza, urodzon¹ 24 padziernika 1898 w Miñsku. W 1917 urodzi³ siê im syn Czes³aw. Ale po niespe³na roku zmar³. Lata
wojny m³oda rodzina spêdza³a w Tambowie, Miñsku, wieciu nad Wis³¹32 .
Wêdrówkê zakoñczy³o wytyczenie granicy miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ Radzieck¹.
W³adys³awa i Józef osiedli na sta³e w Wilnie. 17 listopada 1922 Józef Farbotko uzyska³ powiadczenie obywatelstwa pañstwa polskiego33 . Kontynuowa³
studia na USB na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od 29 maja 192034
Zaliczono mu dwa lata studiów w Kijowie, przyjmuj¹c go na trzeci rok35 .
Absolutorium uzyska³ w 192436 Jednoczenie pracowa³ pocz¹tkowo w Urzêdzie Ziemskim (najpierw jako asesor, póniej  inspektor), potem w Urzêdzie
Wojewódzkim jako radca, a od 1935 by³ kierownikiem Oddzia³u Urz¹dzeñ
Rolnych w Wydziale Rolnictwa i Reform Rolnych37 .
Po ich ukoñczeniu pracowa³ te¿ na uniwersytecie w Katedrze Zoologii
(prowadzi³ zajêcia z entomologii). Przygotowa³ pod kierunkiem prof. Jana
Prüffera i w 1932 obroni³ pracê doktorsk¹ pt. Materia³y do znajomoci
aparatu kopulacyjnego wojsi³ek38 . W 1929 nak³adem Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie (Wydzia³u Nauk Matematycznych i Przyrodniczych)
wydano z zasi³ku Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego dwie broszury Przyczynek do znajomoci wojsi³ek pó³nocno-wschodniej Polski (n 16, s. 43 i tablica) i Materia³y do znajomoci aparatu kopulacyjnego wojsi³ek (Panora, nr 17, s. 7). Swoje zainteresowanie wojsi³kami t³umaczy³ brakiem ich dotychczasowych badañ: grupa owadów dot¹d
niebadana na terenie woj. wileñskiego39 . Materia³ do badañ zacz¹³ zbieraæ
w 1924, a zakoñczy³ jesieni¹ 1925, uzupe³niaj¹c nieznacznie w 192640 .
Pierwotnie prowadzi³ badania w promieniu 12 km od Wilna, a od drugiej
po³owy lata i w 1925, dziêki zasi³kowi z Komisji Fizjograficznej Polskiej
Akademii Umiejêtnoci rozszerzy³ teren badañ. Pobudk¹ do zbierania ma34
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teria³u w znaczeniu fizjograficznym pos³u¿y³o mi to,
¿e pó³nocno-wschodnia po³aæ Polski stanowi pod tym
wzglêdem teren nieznany  uzasadnia³ potrzebê prowadzonych przez siebie badañ41 . Praca zosta³a oceniona bardzo dobrze42 .
Kiedy zainteresowa³ siê fotografi¹ artystyczn¹,
trudno ustaliæ, ale w po³owie lat 20. by³ ju¿ we w³adzach Zarz¹du Wileñskiego Towarzystwa Mi³oników Fotografii. Praca urzêdnicza w dziedzinie rol- Po wojnie w £odzi
nictwa bardzo mu odpowiada³a, gdy¿ w du¿ym stopniu wi¹za³a siê z wyjazdami w teren, co z kolei pozwala³o mu na poszukiwanie interesuj¹cych go owadów (wojsi³ek) oraz na robienie zdjêæ, m.in.
krajobrazowych. W Wilnie W³adys³awa i Józef Farbotkowie wynajmowali
mieszkania. W okresie miêdzywojennym mieszkali przy Zau³ku Dobroczynnym 4 m. 543 , na Wielkiej Pohulance 35 m. 744 , przy Lubelskiej 3 m.
445 . II wojna wiatowa zasta³a ich, gdy mieszkali przy Ostrobramskiej. W
czasie wojny trzykrotnie zmieniali mieszkania: najpierw na Koszykow¹ (u
Borysów), potem na Konarskiego (obok Zakretu). Ok. pó³tora roku przed
koñcem wojny przeprowadzili siê o 8 b¹d 10 domów dalej46 . W pocz¹tkach czerwca 1944, gdy front zbli¿a³ siê do Wilna, Niemcy za¿¹dali od mieszkañców dzielnicy natychmiastowego wyprowadzenia siê, bo obok lasu-parku Zakretu wybudowali potê¿ne fortyfikacje obronne. Farbotkowie wraz z
szecioletnim synem W³adys³awem i kilkoma walizkami rzeczy wyjechali do
podwileñskiej wsi Gudele, gdzie mieszka³a ich dalsza rodzina. Gdy w lipcu
wrócili do Wilna, okaza³o siê, ¿e dom, w którym mieszkali, doszczêtnie sp³on¹³
od ognia artylerii radzieckiej, a wraz z nim ca³e rodzinne archiwum, w tym
negatywy Józefa47 . Zosta³ tylko ulubiony aparat fotograficzny Rolleiflex,
który zabra³ w ostatniej chwili, opuszczaj¹c Wilno.
Zamieszkali u przyjació³ przy ul. Sokolej 2a m. 2 na Zwierzyñcu.
Tam w styczniu 1945 Farbotko zosta³ wywieziony do ³agru w Dzier¿yñsku w Donbasie, gdzie pracowa³ na plantacji gnij¹cych pomidorów.
W³adys³awa wraz z synem w punkcie PKWN zapisa³a siê na wyjazd do
Polski i w koñcu marca 1945 transportem repatrianckim nr 19 wyjechali 48 . Po ró¿nych perypetiach dotarli 8 maja do £odzi, gdzie by³a
rodzina brata Józefa, który przed wojn¹ o¿eni³ siê z ³odziank¹.
Farbotko zosta³ zwolniony z ³agru w listopadzie 1945. Schorowany
(wrzody na szyi  tzw. karbunku³y) dotar³ przez Wilno do rodziny do
£odzi tu¿ przed Gwiazdk¹ w 1945.49 Podj¹³ pracê jako dyrektor administracyjno-finansowy w Centralnym Biurze Projektów Architektonicznych
i Budowlanych. Dziêki temu otrzymali od starosty mieszkanie. Mia³ propozycjê objêcia Katedry Entomologii na tworz¹cym siê Uniwersytecie £ódz35
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kim. Rekomendowa³ go jego promotor
Jan Prüffer, który przyjecha³ do Torunia.
Nie zdecydowa³ siê na przejcie na uniwersytet. Jak pisa³ w licie do mnie syn
W³adys³aw: Przyczyn by³o kilka  po prze¿yciach obozowych (i chyba ju¿ tl¹cej siê
wewn¹trz, choæ jeszcze nie uwidaczniaj¹cej siê nieuleczalnej chorobie Parkinsona), po utracie w Wilnie dorobku ca³ego ¿ycia, czu³ jaki ¿al (do wiata?), ¿e
tak obszed³ siê z nim los, ¿e to wszystko
spotka³o jego, który nie by³ ani wojskowym, ani politykiem. Dodatkowo to fakt,
¿e budownictwo dawa³o wy¿sze p³ace i
Stary m³yn
mieszkanie, a rodzice wówczas nic prawie nie mieli, a mieszkalimy k¹tem u rodziny bratowej mego ojca50 .
W £odzi kontynuowa³ swoje fascynacje fotografi¹. Wraz z Aleksandrem Zakrzewskim (m³odszym cz³onkiem Fotoklubu Wileñskiego)
by³ wspó³za³o¿ycielem £ódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
Wchodzi³ w sk³ad jury konkursów i wystaw fotograficznych, m. in.
by³ w sk³adzie jury, dopuszczaj¹cego prace na wystawê £ód w fotografii, która trwa³a od 16 lutego do 13 marca 194951 .
W trudnej powojennej sytuacji pracê podjê³a tak¿e W³adys³awa Farbotkowa. Przez wiele lat pracowa³a jako kierowniczka dziekanatu Wydzia³u W³ókienniczego Politechniki £ódzkiej. Zmar³a 30 kwietnia 1990,
maj¹c niemal 92 lata. Józef Farbotko zmar³ 8 czerwca 1956, trzy dni
po tym jak syn W³adys³aw zda³ maturê. Spocz¹³ na starym ³ódzkim
cmentarzu. Jego syn w jednym z listów pisa³: wiele spraw rodzinnych
jest niestety dzi ju¿ nie do wyjanienia. Po mierci mamy zreszt¹ uwiadomi³em sobie, ¿e by³o jeszcze wiele spraw, o które mog³em J¹ zapytaæ,
ale ju¿ nie zd¹¿y³em. Bardzo tego ¿a³ujê52 .
Dziêki kontaktowi z synem oraz dodatkowym kwerendom archiwalno-bibliotecznym, co zajê³o prawie 10 lat, los Farbotki sta³ siê znany w
Polsce i na Bia³orusi. Opublikowa³am o nim artyku³y w bia³ostockim
polsko-bia³oruskim miesiêczniku Czasopis53 oraz w bia³oruskiej (miñskiej) Albaruthenice54 . Biogram jego uzupe³niony o moje odkrycia ukaza³ siê w nowych bia³oruskich encyklopediach55 . Warto by jego postaæ
by³a przypomniana w rodowisku wileñskim Znad Wilii, bo z Wilnem
zwi¹za³ swój los w okresie miêdzywojennym.
Helena G³ogowska
Gdañsk, 17 lutego 2010
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  26
Piotrowski Antoni. W wileñskiej Szkole Rysunkowej uczy³ siê ok.
1884 roku. Iwan Trutniew w sprawozdaniu z 1901 pisa³ o nim jako o
jednym z najlepszych uczniów. W 1887 malowa³ galeriê portretów rektorów seminarium prawos³awnego w Wilnie, ³¹cz¹c 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.

Piotrowski B., prawdopodobnie mieszka³ w Wilnie, autor obrazu
Portret dziewczynki, olej, w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie.
J. P., S³ownik artystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 219.

Piotrowski Jan Onufry. Mieszka³ w Wilnie w 1754-68, szlachcic
litewski. Wykonywa³ ryciny o treci religijnej. Znane s¹ jego prace:
Jezus Nazareñski; krzy¿ z medalionem, przedstawiaj¹cym wiêt¹ Rodzinê, w. Augustyna i Ignacego oraz wizerunki wiêtych, umieszczone w
19 medalionach; rycina, ukazuj¹ca serce Jezusa, otoczone emblematami
Mêki Pañskiej; cudowny obraz Matki Boskiej z kocio³a Dominikanów
w Ró¿anymstoku; wizerunek wiêtych  Antoniego z Padwy i Jana Nepomucena; portret Adama Hipacego Pocieja, metropolity kijowskiego.

K. Tyszkiewicz, Pomniki rytownictwa krajowego. Wilno 1858, s. 15-16; A.
Bernatowicz, S³ownik atystów polskich, t. 7. Warszawa 2003, s. 219.

Plastyka, czasopismo, organ Bloku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków; w 1935-1939 (z przerw¹ w 1938) w Warszawie,
nieregularnie; bogato ilustrowane, znajdowa³o siê w opozycji do G³osu Plastyków i do kierunków awangardowych; publikowa³o artyku³y,
dotycz¹ce sztuki obcej, historii sztuki, technologii, konserwacji, ¿ycia
artystycznego tak¿e w Wilnie; redaktorzy: S. Wonicki (1935-1936),
M. Schulz (1936-1937), M. Leykam (1938), E. Kokoszko (1938-1939).
Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 21, Warszawa 2004, s.137-138.

Plater, Broel-Plater, Adam Antoni Onufry, syn Augusta Hiacynta i
Anny z Rzewuskich, ur. 15 czerwca 1790 w Kras³awiu k. Dyneburga
(£otwa), zm. 13 stycznia 1862 tam¿e; rysownik amator, zoolog. Dziedzic dóbr w Kurlandii i Inflantach. Studiowa³ na Uniwersytecie Wileñskim. Przed 1830 by³ kuratorem szkó³ powiatu dyneburskiego. Otrzyma³ urz¹d podkomorzego; w 1836 wybrany na marsza³ka szlachty powiatu dyneburskiego. Wraz z Eustachym Tyszkiewiczem prowadzi³
badania archeologiczne w Inflantach. By³ jednym z za³o¿ycieli Muzeum
Staro¿ytnoci w Wilnie, cz³onkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1821) i Komisji Archeologicznej w Wilnie. Wg
jego rysunków Józef G³owacki wykona³ litografie, w 1826 w zeszycie
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Widoki pozosta³ych pomników staro¿ytnej Polski przez A. P. N. I w
Krakowie: Zamek krakowski na górze Wawel; Mogi³a Krakusa i Obserwatorium Krakowskie; Tyniec  Klasztor Benedyktynów; Zamek
Chêciñski; Koniusza Góra i koció³ pod Proszowicami; Koció³ w. Anny
w Wilnie. Ponadto pozostawi³ wiele widoków widoków Inflant.

L. Hayto, Polski s³ownik biograficzny, t. 26, Kraków 1981; M. Biernacka,
S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 264-265.

Plater-Zyberk Stefan, syn Ludwika Wiktora, ur. 1891, zm. 1943.
Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury Politechniki Ryskiej; cz³onek polskiej korporacji Arkania, uczestnik walk w 1920, dyrektor Wileñskiego Banku
Ziemskiego; uprawia³ malarstwo, które porzuci³ dla fotografii; by³ w³acicielem firmy Photo-Plat w Warszawie, przy ul. Nowy wiat 17.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 214.

Pocho³owicki, Pocho³owiecki, Pocho³owicz, Stanis³aw, ¿y³ w XVI
w.; malarz i kartograf. By³ sekretarzem na dworach polskich magnatów,
w 1563-1566 na dworze Zygmunta Augusta w Wilnie, póniej w kancelarii króla Stefana Batorego; w 1558-1583 uczestniczy³ w wojnie inflanckiej i w wyprawach na Po³ock, Wielkie £uki i Psków. Wykona³ Mapê
Ziemi Po³ockiej oraz plan Oblê¿enia Po³ocka przez wojska Stefana Batorego w 1579; rysunek piórkiem: Oblê¿enie Po³ocka 29 sierpnia 1579.

Polski s³ownik biograficzny, t. XIV, zesz. 103. Wroc³aw 1979, s. 761-762; Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 4. Minsk 1987, s. 228.

Podbereska Anna, córka Micha³a Romera i Racheli de Raes, ¿ona Ksawerego Druckiego Podbereskiego, siostra malarza Edwarda Romera, ur.
1805, zm. 1890; malarka amatorka. W zbiorach MNW znajduje siê album
Heleny Romer-Ochenkowskiej, zawieraj¹cy m.in. 11 prac Podbereskiej;
s¹ to pejza¿e i kwiaty, a tak¿e widok: Koció³ o.o. Bernardynów w Wilnie.
Poza tym: Ga³¹zka bzu i Bratki oraz Fuksje, wykonane w czerwcu 1840
w maj¹tku Muniki na Litwie, dedykowane s¹ przez artystkê braciom
Edwardowi i Sewerynowi; scenka Alfred i Eugeniusz Romerowie, dat.
1842; oraz praca Park w Dêbnie  kopia dzie³a brata Edwarda.
J. B.-B., S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 334.

Podhayski Tomasz, ur. 19 grudnia 1741 na Litwie, zm. w 1798 w
Szyd³owie (iluva). Przypuszcza siê, ¿e malarstwa i rzeby uczy³ siê we
W³oszech. W 1771-1773 wykona³ sztukateriê stiukow¹ w o³tarzu kocio³a w. Janów w Wilnie, od 1774  sztukateriê o³tarza katedry w
Kownie. W 1774-1798 w kociele w Szyd³owie wykona³ 7 o³tarzy, prospekt organowy, ambonê oraz chrzcielnicê. Przypuszcza siê, ¿e dekorowa³ sztukateri¹ dwa o³tarze w kociele w Cytowianach (Tytuvënai).

O. Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 407; J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 343-344.
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Podolski M., ¿y³ w XIX w. Dzia³a³ w Wilnie, w 1899 namalowa³ obraz
w. Jerzy dla kocio³a w Nowych Strunojciach w powiecie wiêciañskim.
Kultûros paminklø enciklopedija. Rytø Lietuva, I. Vilnius 1996, s. 338.

Podoliñski Micha³, ur. w 1783 pod Orsz¹, zm. w 1856 w Miñsku.
W 1802-1808 studiowa³ malarstwo w ASP w Petersburgu; we wrzeniu 1808 przyby³ do Wilna i od 21 listopada 1810 rozpocz¹³ studia w
Szkole Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego pod kier. Józefa Saundersa; podczas studiów wykonywa³ ilustracje ksi¹¿kowe, akademickie
kopie obrazów dawnych mistrzów. W 1815-1826 by³ nauczycielem
rysunku w gimnazjum wileñskim, uczy³ rysunku Juliusza S³owackiego. W 1821 stara³ siê o uniwersytecki etat nauczyciela sztycharstwa.
Nie osi¹gn¹wszy, opuci³ uniwersytet. W 1826-1841 by³ nauczycielem w Miñsku i od 1842  w Mo³odecznie. W 1818-1821 uczy³ sztycharstwa na Uniwersytecie Wileñskim. Tworzy³ grafiki i sztychy oraz
miedzioryty: Madonna, 1811; mieræ Abla, 1812; portrety: Wincentego Herberskiego, 1813; Aleksandra £awiñskiego, Adama Czartoryskiego (oba w 1813 wg Jana Rustema), Stefana Stubelewicza, 1814; Józefa Franka, 1817. Ilustrowa³ ksi¹¿ki, m.in. Juliana Ursyna Niemcewicza
Historia panowania Zygmunta Wazy, Kodeks Szubrawców (obie 1819).

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 407; L. Drobau, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bielarusi, Minsk 1987, s. 132; A. Bernatowicz, S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 357-359.

Pogowski Pawe³, syn Micha³a i Felicji z Hajankiewiczów, ur. 30 czerwca 1891 w Wilnie, zm. 26 wrzenia 1946 w Sierakowie, pochowany w
Poznaniu. Malarstwa uczy³ siê w Wilnie i Moskwie. W czasie pierwszej
wojny wiatowej przebywa³ na Dalekim Wschodzie, sk¹d wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie uczy³ siê teorii i technik malarstwa. By³ równie¿ na Korsyce. Do Poznania przyjecha³ z Pary¿a w 1929 i tam w 1931 otrzyma³
obywatelstwo polskie. Od 1933 konserwowa³ i odnawia³ obrazy dla
Muzeum Wielkopolskiego. W czasie drugiej wojny wiatowej przebywa³
u Zygmunta Raczyñskiego w Obrzynku i opiekowa³ siê galeri¹ obrazów
Atanastazego Raczyñskiego. Od maja 1945 do mierci pracowa³ jako
kierownik Pracowni Konserwacji Malarstwa w Muzeum Wielkopolskim
w Poznaniu. Bra³ udzia³ w wystawach: w Wilnie w 1915 (Drzewa, Brzozy, Rzeczu³ka), w Poznaniu w 1930-1932, 1934 i póniej. Malowa³ krajobrazy, kwiaty, portrety, martwe natury i obrazy religijne.
I. Bal, S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 363-364.

Po³udnie, miesiêcznik, nastêpnie kwartalnik, powiêcony sztuce i
krytyce artystycznej, wydawany przez Wileñskie Towarzystwo Artystów Plastyków w 1921-1925, pocz¹tkowo w Wilnie, potem w Warszawie; redaktor S. Wonicki; artyku³y dotyczy³y plastyki wspó³czesnej (po40

Opr. M. J.

stulowano syntetyczn¹, monumentaln¹ formê), architektury, historii sztuki, tak¿e kultury muzycznej i teatralnej. Tytu³ pisma  zaproponowany
przez W. Czechowicza  mia³ wyra¿aæ przekonanie o nadchodz¹cym
rozkwicie sztuki wileñskiej w niepodleg³ym pañstwie polskim.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945 [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy, Olsztyn b.d. (1989), s. 26-27; Wielka encyklopedia PWN, t. 22, Warszawa 2004, s .23.

Pomianowicz S., ¿y³ w XIX/XX w. W Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie znajduj¹ siê obrazy olejne jego autorstwa Stary drewniany koció³ w Trokach, 1897; Ruiny zamku w Trokach, 1920.
A.W., S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 389.

Poniatowska Maria, ¿y³a w XX w. Mieszka³a w Wilnie. W 1932
wystawi³a tam obraz olejny Malowane garnki.
U.L., S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 391.

Ponomarew Sergiusz Zygmunt, syn Aleksandra i Wandy Antoniny z
Wañkowiczów, ur. 28 sierpnia 1911 w Miñsku, zm. 1984 w Pary¿u. Dzieciñstwo spêdzi³ w maj¹tku Osztorpole w d. powiecie ihumeñskim; w 1920
z rodzicami przeniós³ siê do Piñska, póniej do Warszawy, ostatecznie rodzina osiedli³a siê w Wilnie. W 1922-1924 uczêszcza³ do 3-letniej szko³y
rysunkowej WTAP. W 1930 uzyska³ wiadectwo dojrza³oci, w 1932
wyjecha³ do Francji, gdzie rozpocz¹³ studia w ASP w Pary¿u; studiowa³
pod kier. profesorów rzeby i medalierstwa  Henri Boucharda, Marcela
Gaumonta oraz Raoula Eugenie Lamourdedieu. W 1935 zmuszony do
przerwania studiów na skutek trudnoci materialnych. Powróci³ do Wilna,
gdzie wykonywa³ prace rzebiarskie, m.in. figury w. Piotra i Paw³a dla
tamtejszych kocio³ów i innych instytucji. W 1937 powróci³ do Pary¿a,
gdzie kontynuowa³ studia; naukê ukoñczy³ w 1944, a w 1945 otworzy³ w
Pary¿u przy ul. Berdinet 16 w³asn¹ pracowniê. Prace rzebiarskie i medalierskie eksponowa³ na wielu wystawach paryskich; wykona³ pomnik ku
czci bojowników Ruchu Oporu w miecie Chatillonsur-Seine oraz dwie
figury tancerek dla teatru telewizji paryskiej. Malowa³ krajobrazy, portrety.
Dla wojsk amerykañskich i polskich, stacjonuj¹cych w Stuttgarcie, wykona³ ok. 1950 freski oraz dekoracjê plastyczn¹. W kocio³ach paryskich
restaurowa³ stare rzeby sakralne. Uprawia³ z powodzeniem medalierstwo:
w 1949 wykona³ medal z wizerunkiem w. Paw³a, tak¿e medale z wizerunkiem Józefa Pi³sudskiego, Tadeusza Kociuszki, Autoportret oraz kilka
medali, powiêconych muzykom i pisarzom rosyjskim, m.in. Iwanowi
Turgieniewowi, Miko³ajowi Rimskiemu-Korsakowowi; Joannie dArc.
Wspó³pracowa³ z mennic¹ parysk¹. Pochowany na cmentarzu Thiais.
A.Wiêcek, Sergiusz Zygmunt Ponomarew, Znad Wilii, 16-30 czerwca, 1997, s. 5.

Pop³awski Adolf, pseud. £ukasz, ur. 1907 w Wilnie, zm. 1982 w
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Sopocie. Ukoñczy³ Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie,
w 1927-1932 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB, w 1939
uzyska³ dyplom. W 1937 by³ wspó³za³o¿ycielem Grupy Wileñskiej,
cz³onek Towarzystwa Szerzenia Kultury Sztuk Plastycznych. Od 1935
pracowa³ jako nauczyciel rysunku w gimnazjum w Lidzie; uczestniczy³
w wystawach w Wilnie, m.in. w 1939 w wystawie Grupy Wileñskiej.
Od 1943 bra³ udzia³ w Ruchu Oporu (AK, Delegatura Rz¹du), aresztowany przez NKWD i skazany na 15 lat katorgi, przebywa³ w Workucie
i na Ko³ymie do 1956. Po powrocie do Polski od jesieni 1956 pracowa³
w Liceum Plastycznym w Gdyni-Or³owie; usuniêty ze szkolnictwa. W
1969 mia³ wystawê indywidualn¹ w Gdyni i w 1971 w Jaros³awiu. Napisa³ pamiêtnik 12 lat katorgi. Z okresu wileñskiego znane s¹ m.in. jego
prace: Martwa natura z dyniami, 1929, olej; Chatka, 1932, drzeworyt;
Humoreska I, 1933, drzeworyt; Humoreska II, ok. 1933, drzeworyt;
Zau³ek wileñski, 1934, drzeworyt; Dom na przedmieciu Wilna, ok. 1934,
drzeworyt; Pejza¿ z kocio³em, 1934, drzeworyt; Fragment starego Wilna, 1935, drzeworyt; Widok na koció³ w. Anny, Bernardynów w Wilnie,
1935, drzeworyt; Przedmiecie Wilna, 1935, drzeworyt.

Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s.
76-77; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie, Toruñ
1994, s. 160-161; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny
pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 299.

Pos³awski, ¿y³ w XVIII w. Czynny w Wilnie. 2 stycznia 1742 magistrat wileñski wyda³ mu zezwolenie na zabudowanie placu pustego w
6 kwartale i zwolni³ z p³acenia podatków przez 3 lata.
A. B., S³ownik artystów polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 422.

Pra¿mowska Jadwiga. W 1921-1923 studiowa³a na Wydz. Sztuk Piêknych USB w prac. zdobnictwa i grafiki prof. Mieczys³awa Kotarbiñskiego.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 119.

Prezman Moj¿esz, ¿y³ w XX w. Czynny w Wilnie, uczestniczy³ w
wystawie YiVO w 1935 oraz w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Priwalski Szachno Chaim, ur.?, zm. 1878. By³ w³acicielem du¿ego zak³adu fotograficznego w Wilnie od 1862 lub 1863 do 1875. Zak³ad, prowadzony wspólnie z H. Rathkem, mieci³ siê w domu Barkenbergowej za Ostr¹ Bram¹, a w 1875-1876  u Homolickiego przy ul.
Konnej (Benediktinø); od po³owy 1876 do mierci mia³ zak³ad w domu
Rodkiewicza przy ul. Wielkiej 73/55. W 1865 wystawia³ swoje fotografie w Berlinie na I Wystawie Fotograficznej.
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D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914, £ód 2001, s. 30.

Pronaszko Zbigniew, brat Andrzeja, malarza, ur. 27 maja 1885 w
Derebczynie na Podolu, zm. 8 lutego 1958 w Krakowie. W 1906-1911
studiowa³ na ASP w Krakowie u T. Axentowicza i Jacka Malczewskiego; odby³ podró¿e do Monachium i Pary¿a (1907) oraz do W³och (1910).
W 1917 wraz z bratem i Tytusem Czy¿ewskim za³o¿y³ ugrupowanie
Formici Polscy; w 1923-1925 by³ zastêpc¹ profesora malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Piêknych USB; zaprojektowa³ dla Wilna pomnik A. Mickiewicza, uznany za arcydzie³o formizmu, ale odrzucony przez w³adze miasta; umieszczona nad Wili¹ prowizoryczna monumentalna wersja drewniana (wysokoci ponad 12 m) zosta³a zniszczona podczas wylewu rzeki w 1938.

H. Blumówna, Zbigniew Pronaszko, Warszawa 1958; J. Poklewski, Polskie
¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie, Toruñ 1994, s. 128; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 303.

Pruszyñska Zofia, ¿y³a w XX w. W 1931 ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk
Piêknych USB, studiowa³a pod kier. F. Ruszczyca i L. Sleñdziñskiego; w
1931-1935 bra³a udzia³ w wystawach dorocznych Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Malarzy i w wystawie zbiorczej w 1939.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie, Toruñ 1994,
s. 227; F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 444.

Przegl¹d Artystyczny, dwutygodnik, powiêcony sprawom
teatru, muzyki, kinematografii, sztuk plastycznych, literatury i ¿ycia
spo³ecznego. Pierwszy numer ukaza³ siê w Wilnie 25 lutego 1925. Kolejne ukazywa³y siê bardzo nieregularnie. Pismo posiada³o pocz¹tkowo
oddzia³y w Warszawie, Grodnie i Bia³ymstoku. W 1927 redakcja zosta³a przeniesiona do Warszawy. W Wilnie i £odzi mieci³y siê oddzia³y.
Przez ca³y czas jego redaktorem i wydawc¹ by³ Feliks Jordan-Lubierzyñski. Celem pisma by³o krzewienie kultury estetycznej poprzez analizê elementów piêkna oraz mo¿liwie wszechstronne informowanie o
wszystkich przejawach ¿ycia artystycznego, zobrazowanie dzia³alnoci
zrzeszeñ, które stawia³y sobie cele kulturalno-owiatowe, szeroki rozwój ¿ycia umys³owego i spo³ecznego. Zamieszczano kronikê artystyczn¹.
Jeden numer powiêcono S³owackiemu (w 1927). Autorami artyku³ów
prócz naczelnego m.in. byli Stefan Wierzyñski, Fryderyk £êski, Antoni
Miller, Artur Za³êski. Pismo przesta³o siê ukazywaæ w roku 1929.
Oprac. Teresa Dalecka

Przedziecka z Tyzenhauzów Maria, ur. 1823 w Postawach na
Wileñszczynie, zm. 1890. Rysunków, muzyki i ornitologii uczy³ j¹ ojciec Konstanty Tyzenhauz; kszta³ci³a siê prywatnie we W³oszech; miesz43
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ka³a w Warszawie, gromadzi³a obrazy, prowadzi³a dzia³alnoæ dobroczynn¹, w Wilnie wybudowa³a szpital dla ociemnia³ych; namalowa³a
m.in. album z widokami klasztorów i kocio³ów na Inflantach i ¯mudzi, ponadto  portrety i miniatury postaci z historii Polski.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 307.

Przybylski Maciej, ur. 1794, zm. 1867 w Wilnie; malarz, grafik,
litograf.Ukoñczy³ szko³ê powiatow¹ w Grodnie; od 1815 studiowa³ na
Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Wileñskiego, równoczenie uczy³ siê malarstwa pod kier. Jana Rustema; w 1817 otrzyma³ stopieñ kandydata. W 1820-1825 by³ nauczycielem w szkole powiatowej w
Mo³odecznie i Bobrujsku; w 1825-1826  w Kro¿ach na ¯mudzi, w
1826-1855  w Wilnie. Od 1829 kierowa³ pracowni¹ litografii Uniwersytetu Wileñskiego. W 1829 Uniwersytet Wileñski przyzna³ mu nagrodê za
album, z³o¿ony z 26 rysunków wzorów pocz¹tkowych dla m³odzie¿y,
ucz¹cej siê rysowania. Litografowa³ pejza¿e i portrety Karola Rypiñskiego, Karola Raczyñskiego, Wincentego Smokowskiego i innych
malarzy. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim na Zarzeczu.

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 463; A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski.

Przybytniowski W³adys³aw, ur. 1873 w Nowym S¹czu, zm. 6 grudnia 1937 w Warszawie. W 1895-1901 studiowa³ malarstwo w ASP w
Krakowie, równoczenie dwa lata pracowa³ w pracowni witra¿y; w
1902 pog³êbia³ studia malarskie w Pary¿u; 1903-1904  we Florencji.
W 1905 w Kownie za³o¿y³ pracowniê witra¿y i mozaiki pod nazw¹
Maria, która dzia³a³a do 1914; do 1907 jej akcjonariuszem by³ przemys³owiec kowieñski T. Jankowski; wykonywano witra¿e przewa¿nie
do kocio³ów. W 1914-1921 mieszka³ w Wilnie, Wo³ogdzie i Moskwie;
do 1917 wspó³pracowa³ w Moskwie z znanym filmowcem, pionierem
filmu rysunkowego W³adys³awem Starewiczem, pochodz¹cym z Kowna. W 1921 powróci³ do Polski. Od 1903 uczestniczy³ w wystawach.
Wykona³ wiele witra¿y, m.in. heraldyczny do Muzeum Miejskiego w
Kownie (wg projektu Tadeusza Dowgirda); portrety Barbary Radziwi³³ówny, Zygmunta Augusta, Jana Sobieskiego  wszystkie przed 1908.
O. Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 463.

Puciatycka Maria (Helena), ¿y³a w XIX/XX w. Do Wilna przyby³a
z Rosji, by³a nauczycielk¹ rysunku w gimnazjum w Niewie¿u; malowa³a kubizuj¹c pejza¿e. Przypuszczalnie w 1923 wyjecha³a do Pary¿a i
zwi¹za³a siê z polsk¹ koloni¹ artystyczn¹ w tym miecie.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w. Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s. 33; J. Poklewski, Polskie
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¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 212.

Pulman Ignacy, ¿y³ w XVIII/XIX w. Jego dzie³em s¹ figury czterech ewangelistów w. Piotra i w. Paw³a w niszach kocio³a w Suderwie pod Wilnem, wykonane w 1817-1820.

G. R¹kowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie, Warszawa 1999, s. 264.

Quetscher, Kwieczer, Kuczer, Wieczer, Fryderyk, ur. ?, zm. 1726
w Wilnie. Dzia³a³ w Wilnie od 1700, w 1719 wykona³ o³tarz g³ówny w
kociele Borunach, w d. powiecie oszmiañskim; w 1725  balustradê
na wie¿y ratuszowej w Wilnie; w 1718-1721 by³ starszym rocznym
cechu stolarzy wileñskich; w 1724 przeszed³ na kalwinizm.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s. 313.

Rabinowicz Ber (Borys), ¿y³ w XX w. Studiowa³ na Wydziale Sztuk
Piêknych USB pod kier. T. Niesio³owskiego; uczestniczy³ w wystawie
YiVO w 1935 i w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Raczyñski Karol, ur. 1799, zm. po 1860. Pochodzi³ spod Jezna. W
1818-1825 studiowa³ prawo, rysunek i malarstwo na Uniwersytecie
Wileñskim; w 1820 uczestniczy³ w wystawie szkolnej. Wspó³pracowa³ z
zak³adem litograficznym Przybylskiego. W 1831 wyda³ litografie z widokami Wilna: Widok zamku od £ysej Góry, Widok Wilna od Pop³awów,
obie 1830; Widok Wilna od Tivoli, 1831; Zamek Dolny w Wilnie, 1832;
Widok klasztoru bernardynów i ogrodu od Zarzecza; Bulwar Arsenalski i
Góra Zamkowa od Pióromontu; wyda³ album Polskie stroje z czasów
Jagielloñskich, 1838; namalowa³ obraz Przedmiecie Pop³awy w Wilnie.

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 480; V. Drëma,
Dingês Vilnius, Vilnius 1991, s. 44; Lietuvos dailës istorija, Vilnius 2002, s. 216-217.

Rada Wileñskich Zrzeszeñ Artystycznych (ERWUZA) powsta³a
w Wilnie w lutym 1933. Jej trzon stanowi³o 9 organizacji: Wileñskie Towarzystwa Artystów Plastyków; Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich
oddzia³ w Wilnie; Wileñskie Towarzystwo Filharmoniczne; Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej, oddzia³ w Wilnie; dwie organizacje
Zwi¹zku Artystów Scen Polskich z obu wileñskich teatrów; Ko³o Mi³oników Wilna, Wileñskie Towarzystwo Bibliofilów, Sekcja Artystyczna
Towarzystwa Popierania Przemys³u Ludowego. Wybrano prezydium
RWZA (Erwuza) w sk³adzie: Ludomir Sleñdziñski  prezes, Witold Hulewicz  pierwszy wiceprezes, Adam Wyle¿yñski  drugi wiceprezes, Tadeusz Szeligowski  sekretarz generalny, Stanis³aw Wês³awski  skarb-
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nik. Dzia³alnoæ Erwuzy wyra¿a³a siê w sta³ej wzajemnej konsultacji
stowarzyszonych zrzeszeñ; w akcji odczytowej i koncertowej; w utworzeniu czytelni pism i studium muzycznego; w utworzeniu klubu Smorgonia. Wa¿ne miejsce w dzia³aniu Erwuzy zajmowa³o przybli¿anie i popularyzowanie bogatych tradycji kulturalnych Wilna. W tym celu zorganizowa³a dwa cykle prelekcji Stare Wilno, przygotowanych przez wybitnych znawców przedmiotu, wród których znajdowali siê m.in. Micha³
Brensztejn, Wac³aw Gizbert-Studnicki, Stanis³aw Lorentz i profesorowie
USB: Ferdynand Ruszczyc, Juliusz K³os, Mieczys³aw Limanowski i Marian
Morelowski. Erwuza prowadzi³a te¿ czytelniê czasopism kulturalno-literackich i studium muzyczne.

S. Lorentz, Album wileñskie, Warszawa 1986, s.128; J. Malinowski, Kultura
artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945.
Katalog wystawy, Olsztyn b.d. (1989), s. 36; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie, Toruñ 1996, s. 278.

Radicki Chrystian. Od 1726 do 1731 z Janem Klimowskim i Janem Kurzawskim zbudowa³ w kociele w. Janów w Wilnie chór organowy, ozdobiony rzebami (zniszczony podczas po¿aru w 1737).
J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. IV, Wroc³aw 1986, s. 14.

Rafa³owicz Karol, ur. w 1831 w Telechanach k. Brzecia, zm. w
1861 w Wilnie. W 1855-1859 studiowa³ w ASP w Petersburgu; w 1859
uzyska³ tytu³ akademika. Studia pog³êbia³ w Pary¿u, nastêpnie przyjecha³
do Wilna, gdzie mieszka³ do mierci. Malowa³ portrety: Autoportret, 1847;
Autoportret z ksi¹¿k¹, Portret ojca  oba w 1858; Portret nieznanej kobiety, Portret matki, 1859. Malowa³ te¿ kompozycje religijne.
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 490.

Ratko Stanis³aw, ¿y³ w XVI w. Z Poznania sprowadzony przez Zygmunta Augusta do Wilna, gdzie w 1552-1562 wykonywa³ freski dla zamku wileñskiego z Wojciechem Che³miñskim i Marcinem Ostrowskim.
S³ownik artystów polskich, t. 1, Wroc³aw 1971, s. 314.

Rewieñska Aniela, ¿y³a w XX w. Studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB; od 1936 by³a cz³onkiem Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s. 37.

Rima Petras, ur. 23 listopada 1881 we wsi Margiai k. Wy³kowyszek
(Vilkavikis), zm. 2 padziernika 1961 w Kownie. W 1900-1903 uczy³ siê
rzeby w Warszawie u Piusa Weloñskiego, nastêpnie w 1903-1904 w Szkole
Sztuki w Pary¿u u A. Mersiera, w 1904-1905 w ASP w Krakowie u
Konstantego Laszczki. W 1905 wróci³ do Wilna, by³ jednym z organizatorów wystawy sztuki litewskiej w 1907 w Wilnie, tak¿e wspó³organizatorem Litewskiego Towarzystwa Sztuk Piêknych. W 1909-1911 doskonali³
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swoje umiejêtnoci rzebiarskie w Petersburgu, uczestniczy³ tam w wystawach rosyjskich malarzy i rzebiarzy. W 1916-1919 mieszka³ w Smoleñsku i w innych miastach rosyjskich; w 1919 powróci³ na Litwê, w
1920-1924 pracowa³ w Berlinie, w 1923-1924  w Londynie, w 1928
mieszka³ we W³oszech, a w 1935-1938 podró¿owa³ w USA. Od 1900
uczestniczy³ w wystawach, zorganizowa³ ok. 10 wystaw indywidualnych.
Do najbardziej znanych jego rzeb nale¿¹ kompozycje: Litewska szko³a
1864-1904, 1906, 1914, 1921, 1940; trylogia Oracz 1907, 1922, 1923; a
tak¿e portrety: popiersie matki, 1910; p³askorzeby bpa Motiejusa Valanèiusa (Macieja Wo³onczewskiego), 1904; Jonasa Basanavièiusa, 1906;
wykonywa³ te¿ medale i reliefy, secesyjn¹ grafikê ksi¹¿kow¹ i plakaty.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3, Vilnius 1987, s. 551; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945.

Rogiñska W³adys³awa, ur. w 1909 w Wilnie, zm.? Studiowa³a na
Wydziale Sztuk Piêknych USB; dyplom otrzyma³a w 1948 na Wydziale
Sztuk Piêknych UMK w Toruniu. W 1940 bra³a udzia³ w Wystawie Plastyków Wileñskich w Wilnie. Od 1945 zamieszka³a w Gdañsku, bior¹c
liczny udzia³ w wystawach okrêgowych Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków, ogólnopolskich, okolicznociowych i zagranicznych. Z okresu wileñskiego znana jest jej praca: Zau³ek wileñski, 1936, drzeworyt.

Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s. 77.

Rogiñski Boles³aw, ur. w 1907 w Wilnie, zm.? Studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB; dyplom uzyska³ na UMK w Toruniu. W 1935
uczestniczy³ w subskrypcji grafiki dziennika S³owo; uczestniczy³ w
Wystawie Grafiki w Muzeum Sztuki w Wilnie w 1941; od 1936 cz³onek
Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich. W 1945 zamieszka³ w Gdañsku, bra³ udzia³ w wystawach okrêgowych ZPAP; w 1960-1974  inicjator i organizator ogólnopolskich konkursów grafiki marynistycznej. Z
okresu wileñskiego znane s¹ m.in. prace: Pasa¿ (Wilno), 1935, akwaforta; Wnêtrze stajni, 1937, akwaforta; Handlarz uliczny, 1938, akwaforta;
Prom na Wilii, 1940, akwaforta; Cmentarzysko wo³ko³ackie, 1944; Krzy¿e wo³ko³ackie, 1944, akwaforta; Wiatrak wo³ko³acki, 1944, akwaforta.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn b.d. (1989), s. 37, 77.
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Nasi gocie i przyjaciele

Uczestnicy Maja nad Wili¹ na drogach Wileñszczyzny

Jeszcze nigdy nasz Maj nad Wili¹ nie cieszy³ siê takim powodzeniem. Na tyle, ¿e musia³em wystosowaæ na kilka dni przed jego rozpoczêciem co w rodzaju otwartego listu, w którym t³umaczy³em chêtnym przyjazdu, dlaczego nie jestemy w stanie zaprosiæ jeszcze szerszego grona poetów, naukowców i ludzi, interesuj¹cych siê Litw¹ i Wilnem,
¿e mo¿liwoci organizatora pod wieloma wzglêdami s¹ ograniczone. W
tej sytuacji czêæ chêtnych przyby³a na w³asn¹ rêkê, a wszystkich przyby³ych i uczestników otoczylimy nasz¹ opiek¹, zapraszaj¹c do swojego
krêgu. Cieszy, i¿ Spotkania w wielu rodowiskach zaliczone zosta³y do
najwa¿niejszych przedsiêwziêæ literackich  w Polsce, przez polskich
poetów emigracyjnych, jak te¿ zagranicznych, poznaj¹cych nasz¹ historiê, nie mówi¹c o badaczach literatury polskiej, powsta³ej w Wilnie, kultury dawnych Kresów i dzisiejszego Pogranicza, wzajemnych relacji
wielokulturowej spuciny tych ziem, wreszcie wspó³czesnej twórczoci polskiej mniejszoci narodowej, zainteresowanych te¿ przek³adami
literatury litewskiej i polskiej na jêzyk litewski. A wiêc wachlarz u¿ytecznoci inicjatywy od lat by³ sprawdzony na swoj¹ pojemnoæ, a to zainteresowanie zapewne podsyca³ i konkretny dorobek dotychczasowych Majów  z jego obfitoci¹ publikacji, inspiracjami twórczymi, nawi¹zanymi kontaktami, prze¿yciem aury miasta, dyskusjami i rozmowami.
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W tym roku gocilimy po
raz pierwszy Adama Lizakowskiego z Chicago, Klausa Rainera Golla, prezesa Stowarzyszenia Poetów i ich Przyjació³
w Lubece wraz z jego ¿on¹
Lin¹, Eduarda Akulina i Leanida Drañko-Majsiuka z Miñska,
Leonardê Szubzdê z Sokó³ki,
Wojciecha Pestkê z Jedlni, na- O przyjedzie do Wilna marzy³ Klaus R. Goll
ukowców  dra Marka Chamota, dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa Wy¿szej Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy i etnologa, dra Dagnos³awa Demskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, który przyby³ przy tej okazji. Z Pary¿a na nasze wiêto dotar³
Leopold P³owiecki, bêd¹cy sympatykiem poetów i mi³onikiem sztuki,
muzyk, ale te¿ i ...producent kateterów, zwanych inaczej mikrocewnikami, ultracieñkich rurek, które wprowadza siê do serca lub mózgu...
W ten sposób uratowa³ co najmniej 100 tys. osób!
Przybyli te¿: Ma³gorzata ¯urecka (Stalowa Wola), Maja Rodziewicz
(Solec Kujawski), po latach nieobecnoci Janusz Wójcik, poeta, organizator Najazdu Poetów na Zamek Piastów laskich w Brzegu, dyrektor
Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego, Jerzy Fryckowski z Pomorza (Dêbnica Kaszubska), który opracowa³ i wyda³ antologiê poetyck¹ z udzia³em wilnian. Z Opolskiego, prócz Wójcika, przyby³a grupa poetów w sk³adzie:
Edmund Borzemski, Ewa Maj-Szczygielska i Piotr ¯arczyñski.
Obecni byli poeci, pisz¹cy po polsku, a zamieszkali zagranic¹  Tadeusz Rawa, niegdy w Szwecji, a obecnie w Lublinie oraz Józef Pless,
przed laty w Niemczech, teraz swój los wi¹¿¹cy z Polsk¹, któremu
towarzyszy³a aktorka i recytatorka poezji Joanna Kasperska (Warszawa). Z Niemiec ju¿ tradycyjnie, bo ostatnio corocznie, przyby³a Alicja
Ryba³ko. Spotkania nabieraj¹ coraz bardziej charakteru interdyscyplinarnego  z Bydgoszczy przyjechali artyci malarze Ma³gorzata i Jerzy
Puciatowie, solidne przygotowania poczyniono w zwi¹zku z wystêpem muzycznym Romana Ko³akowskiego (Warszawa). Gocilimy prof.
Edmunda Pawlaka, prezesa Fundacji Wspierania Wspó³pracy PolskoLitewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Nie po raz pierwszy
bywa on wród poetów, aktywnie interesuje siê nasz¹ inicjatyw¹, udzielaj¹c jej uwagi i wsparcia. Od lat przedsiêwziêciu przygl¹da siê Zbigniew Sulewski z Bia³egostoku, by przy organizacji kolejnego Maja
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nad Wili¹ i w jego trakcie s³u¿yæ porad¹ i pomoc¹. Z tego
miasta przyby³a Joanna Dolecka, zajmuj¹ca siê projektami wystawienniczymi w przystosowywanej dla potrzeb sztuki wspó³czesnej starej Elektrowni. Gocilimy te¿ Ewê Stock¹-Kalinowsk¹ i Joannê Szwedowsk¹
Teresa Markiewicz z Leopoldem P³owiec- z Programu 2 Polskiego Radia,
kim i Edmundem Pawlakiem (w rodku) które dokona³y szeregu nagrañ.
Wiêksza relacja zosta³a nadana na antenie ogólnopolskiej 8 czerwca.
W naszym wiêcie uczestniczyli, b¹d byli jego obserwatorami (w
wybranych punktach programu) m³odzi ludzie, przebywaj¹cy akurat
w Wilnie, m.in. Helena G³ogowska, autorka publikacji o malarzach Ziemi Wileñskiej na ³amach Znad Wilii z Gdañska, jak te¿ Nana Natalia
Karpiñska-Jorgensen z Norwegii i Riku Artturi Lilija z Finlandii. Jak
zwykle, udzia³ wziêli polscy poeci Wilna, innych narodowoci.
Dzieñ pierwszy i spotkania podczas zajazdu
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Po mszy wiêtej w franciszkañskim kociele Najwiêtszej Marii
Panny, w scenerii powstaj¹cej z ruin wi¹tyni, odby³o siê pierwsze
zetkniêcie siê ze s³owem poetyckim. Jak i wczeniej w tym miejscu,
ze wzruszeniem brzmia³y liryczne strofy, wyst¹pi³ te¿ o. Marek Dettlaff, który nie tylko pe³ni tutaj pos³ugê duszpastersk¹, ale i wk³ada
wiele wysi³ku do odbudowy kocio³a, jest poet¹.
Sporo mi³oników sztuki przyby³o na otwarcie wystawy malarskiej Ku wiat³u Jerzego Puciaty w
PGA Znad Wilii. Wilnianin, urodzony na Zarzeczu, którego los rzuci³ do Bydgoszczy, znana postaæ w
wiecie sztuki, ale te¿ i z opozycji,
cz³onek Komitetu Obywatelskiego
Solidarnoci, powróci³ do swojego rodzinnego miasta z obrazami, Co o Maju nad Wili¹ pisze Kurier
pe³nymi wiat³a i ciep³ego przes³a- Wileñski? Ewa Stocka-Kalinowska
nia (patrz: s. 26)
z Polskiego Radia i Adam LizakowTen dzieñ mia³ dope³niæ poetyc- ski z Chicago
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ki koncert Romana Ko³akowskiego w Domu Kultury Polskiej. Na dwie
godziny przed wyst¹pieniem, kiedy zadzwoni³em
do artysty (nie mia³em
mo¿liwoci sprawdzenia
jego listu w Internecie),
dowiedzia³em siê, i¿ zamiast wsi¹æ do samo- Eduard Akulin i Leanid Drañko-Majsiuk z Miñska
chodu z ¿on¹ z rana, jak planowa³, znosi worki przeciwpowodziowe,
poniewa¿ woda grozi zalaniem w jego podwarszawskiej miejscowoci... A w Wilnie czekano na niego, wydrukowane zosta³y plakaty, informacjê o koncercie przekaza³y media. Chcia³em, ¿eby to on w³anie
zapiewa³  takich smaków bardzo brakuje w Wilnie. Z powodu powodzi m.in. by³ zagro¿ony przyjazd poetów ze l¹ska Opolskiego i z
Podkarpacia. Pod nieobecnoæ Ko³akowskiego poprowadzi³em zaimprowizowany wieczór poetycki, który jak ocenili potem wilnianie,
wypad³ ciekawie, co wiêcej  w ten sposób da³o siê zachêciæ wiele
osób z publicznoci do udzia³u w naszym póniejszym programie.
Sprawdzi³o siê poniek¹d porzekad³o: Nie ma tego z³ego, co by na dobre
nie wysz³o. Na ca³e szczêcie, dobytkowi rodziny pieniarza i aktora
nic siê nie sta³o.
Wiadomo, ci, co za poezj¹ nie przepadaj¹, wyszli, ale takich by³o
niewielu. Jednym z celów Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich jest
edukacja, d¹¿enie, aby czêæ naszych rodaków wysz³a poza op³otki
masówek i kabaretu, zwróci³a uwagê na propozycje z innych pó³ek.
Prócz goci zagranicznych wyst¹pili
wilnianie: Zbigniew Maciejewski, Teresa Markiewicz, Henryk Ma¿ul, Apolonia Skakowska, Aleksander nie¿ko oraz
pisz¹cy te s³owa. Od razu dodam, ¿e
potem do³aczyli doñ i aktywnie uczestniczyli tak¿e Wojciech Piotrowicz, Aleksander Soko³owski, Józef Szostakowski oraz Irena Duchowska. Po prezentacji w restauracji Domu Polskiego Pan
Tadeusz, przy lampce wina, trwa³y rozmowy, a nasi gocie dzielili siê pierwMarek Chamot z Bydgoszczy
szymi wra¿eniami.
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Otwarcie tradycyjnie nast¹pi³o przy pomniku Mickiewicza. Uczestnicy Maja nad Wili¹ u stóp poety z³o¿yli kwiaty. A potem zrobili pami¹tkowe zdjêcie z Adamem, w towarzystwie Janusza Skolimowskiego, ambasadora RP w Wilnie, Ma³gorzaty Kasner, dyrektora Instytutu
Polskiego w Wilnie, Stanis³awa Kargula, kierownika Wydzia³u Konsularnego Ambasady Polski. Na inauguracjê przybyli licznie wilnianie,
m³odzie¿ z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Zanim w podwórzu
Mickiewicza zabrzmia³y wiersze i refleksje, g³os zabra³ ambasador Skolimowski. ¯yczliwie i wysoko oceni³ dotychczasowe Maje nad Wili¹,
zaliczaj¹c je do najwa¿niejszych wydarzeñ kulturalnych i ¿ycz¹c powodzenia organizatorom i uczestnikom.
Konferencja, tematem której by³o has³o Spotkañ, odbywa³a siê w
pomieszczeniu, którego historia rozpoczyna siê od 1628 roku. Powsta³a tu Kamienica Pigulczyñska (od Pigu³ki nazwiska w³aciciela), która zosta³a odsprzedana przez starostê ¿mudzkiego Hieronima Wo³³owicza Stefanowi Krzysztofowi Pacowi. Jego syn  Krzysztof Zygmunt
Pac, póniejszy kanclerz WKL, by³ kolejnym w³acicielem budynku.
Podczas wojny z Moskalami w 1655 roku zosta³ spalony (raz jeszcze
sp³on¹³ w 1748), a odbudowany, przechodzi³ na kolejnych potomków
Paców, nale¿a³ te¿ do Sapiehów. Skonfiskowany przez w³adze carskie
po Powstaniu Listopadowym, mia³ ró¿ne przeznaczenie, pozostawa³
jednak w rêkach Rosjan. W 1918 dzia³a³o tu krótko litewskie Stowarzyszenie Rûta, potem mieci³y siê polskie instytucje pañstwowe. Po
wojnie przez pewien czas dzia³a³a miêdzymiastowa stacja telefoniczna i
telegraf. W 1959 pa³ac zosta³ odbudowany (wg projektu architektów

W podwórzu Domu Mickiewicza frekwencja dopisa³a. Przemawia ambasador Janusz Skolimowski. M³odzie¿ wype³ni³a równie¿ balkony starych kamienic
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Justyna Szejboka i Bronis³awa Kruminia) jako Dom Kultury £¹cznociowców, urz¹dzono w nim te¿ mieszkania. Ostatni¹ renowacjê w
latach 90. prowadzi³y polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, a niedawno zosta³ nabyty dla potrzeb Ambasady RP w Wilnie.
Opisa³em krótko historiê placówki, albowiem w miejscu, nawi¹zuj¹cym do z³o¿onych dziejów Wilna, lepiej jest rozmawiaæ na tematy,
które do ³atwych nie nale¿¹, jeli chodzi o potyczki o spuciznê kulturaln¹, zadbanie o jej przysz³oæ, interpretacjê faktów historycznych.
Ponownie Jerzy Skolimowski zabra³ g³os, otwieraj¹c konferencjê
w udostêpnionej uczestnikom XVII MSP Maj nad Wili¹ sali Ambasady, w³anie w Pa³acu Paców. Zanim przyst¹pilimy do obrad, Edmund
Pawlak wrêczy³ na moje rêce przyznan¹ przez Fundacjê Wspierania
Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza Nagrodê wraz
ze statuetk¹ Bene Merentibus (Szlachetnie zas³u¿ony, Znad Wilii, 40/
2009, s. 22), z okazji 20-lecia tytu³u pisma. W odpowiedzi wyrazi³em
radoæ z powodu, i¿ wród decydentów, prezesów instytucji i organizacji kulturalnych, s¹ tacy, jak prof. Pawlak, wierni czytelnicy naszej
prasy, ledz¹cy za tym, co dzieje siê na naszej niwie. Ten trud doceni³
artysta Jerzy Puciata, przekazuj¹c w darze dwa swoje obrazy  równie¿ z okazji 15-lecia Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii.
O koncepcji rozpraw podczas konferencji pisa³em w poprzednim
numerze. Obrady zagai³em przytoczeniem paru fragmentów z Unii
Horodelskiej (inaczej Jagie³³y i Witolda) z 2 padziernika 1413 roku, a
wiêc wie¿o po wiktorii grunwaldzkiej. Po zwyciêstwie nie poprzestano na wczeniejszym sojuszu, cementowano go nowymi deklaracjami.
Dokument nasi¹kniêty jest przes³aniem katolickim, a skierowany, wiadomo, do ówczesnych elit, czyli rodów herbowych (Panowie, szlachta i bojarowie ziem naszych litewskich maj¹ na równi z panami i szlacht¹
Królestwa Polskiego u¿ywaæ i korzystaæ ze wszystkich udzielonych im
przez nas nadañ i przywilejów, o ile s¹ katolikami i poddanymi Kocio³a Rzymskiego oraz maj¹ nadane klejnoty herbowe).
Po wstêpie w imiê Pañskie i na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê, z bo¿ej
³aski król, pan i dziedzic ziem wielu, wspólny w³adca W³adys³aw, deklarowa³ uniê na wieki, aby po³¹czone ziemie przed Krzy¿akami i
innymi nieprzyjació³mi chroniæ. Przewidziano mechanizmy umacniania
wspólnego organizmu, w³¹cznie z postulatem: Panowie i szlachta ziem
litewskich bêd¹ mogli ³¹czyæ córki, siostry, krewne i powinowate swe i
dawaæ je w ma³¿eñstwie pod³ug swego upodobania i stosowanie do
dawnego zwyczaju Królestwa Polskiego, lecz tylko mê¿om wyznania
katolickiego. Wiemy, co siê dzia³o potem. Ale taki wspólny organizm
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w tej czêci Europy istnia³ w ci¹gu wieków i da³ swoje owoce. Nie
tylko polityczne, ale równie¿ w nauce i sztuce, powsta³y prê¿ne orodki na czele z Wilnem, wytworzy³a siê pewna mentalnoæ w regionie,
która pozwoli³a jego mieszkañcom wejæ do krêgu kultury ³aciñskiej.
Dzisiaj, kiedy w suwerennych krajach odbudowuje siê w³asn¹ pañstwowoæ, nie³atwo ogarn¹æ ten dorobek, a pytanie: razem czy osobno
go nale¿y po¿ytkowaæ, jest bardzo aktualne. Potyczki o kulturê, pozwol¹ Pañstwo, ¿e uniknê s³owa bitwy  jak to widaæ go³ym okiem 
trwaj¹. Jest to te¿ kwestia odmiennej interpretacji dawnych dziejów.
Jak wiêc bêdziemy oceniaæ nasz¹ spuciznê, budowaæ relacje kulturalne w tej czêci kontynentu?  zada³em pytanie na wstêpie.
Birutë Jonuðkaitë, wiceprezes Zwi¹zku Pisarzy Litwy, która wyst¹pi³a jako pierwsza, nawi¹za³a do roli literatury i poezji w trudnym okresie przemian ekonomicznych. Dlatego bardzo istotn¹ jest wspó³praca
animatorów kultury i twórców s¹siednich krajów, m.in. polegaj¹ca na
opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów. Dobrym przyk³adem
promocji literatury jest litewska Wiosna Poezji, odbywaj¹ca siê w tych
dniach (tzn. pod koniec maja), w której stale uczestnicz¹ poeci z Polski
i krajów ociennych. Jonuðkaitë na rêce organizatorów i goci przekaza³a almanachy poetyckie z tegorocznego festiwalu.
Z referatem wyst¹pi³ dr Marek Chamot. Przedstawi³ on jak¿e inne
okolicznoci obchodów 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Do nich
potem nawi¹za³ w swym wyst¹pieniu Wojciech Piotrowicz, m.in. przypominaj¹c wydarzenia z czasów budowy Pomnika Grunwaldzkiego w
Krakowie, udzia³ w niej artystów, zwi¹zanych z Wilnem  Antoniego
Wiwulskiego (jako wilnianina z wyboru) i Boles³awa Ba³zukiewicza, jak
te¿ i to, ¿e uroczystoæ uwietni³a patriotyczna pieñ Rota autorstwa
Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego.
Do aspektu upamiêtniania rocznicy nawi¹za³ Wojciech Pestka, opowiadaj¹c o inicjatywie ods³oniêcia pomnika króla W³adys³awa Jagie³³y
w Jedlni 10 lipca br. A jest to pamiêæ o królu, który tê miejscowoæ
uczyni³ znan¹ przez Statut w 1430 roku  w niej u³o¿ony i trzy lata
póniej dany w Krakowie, za mieszkañców wsi Jedlnia i innych miejscowoci, dzisiaj do gminy Puionki nale¿¹cych, uwolni³ od wszelkich
podatków opraz powinnoci z 1387 roku. Zostanie m.in. powo³any
Honorowy Komitet Utworzenia Królewskiego Szlaku Jagielloñskiego
na trasie Kraków-Jedlnia-Wilno.
O Bia³orusinach, jako spadkobiercach WKL, o tworzeniu przez nich
wspólnej kultury mówi³ Leanid Drañko-Majsiuk. Janusz Wójcik apelowa³ o wsparcie dla inicjatyw wielokulturowych, jako jeden z organiza54
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torów ¿ycia kulturalnego na zachodnich rubie¿ach Polski, gdzie ¿yj¹
potomkowie przyby³ych z ró¿nych zak¹tków dawnej Rzeczypospolitej
ludzi. Joanna Kasperska mówi³a o pielêgnowaniu wartoci uniwersalnych, za Józef Szostakowski, który pomaga³ mi w moderowaniu obrad, ubolewa³ z powodu ignoracji jêzyka polskiego w informacji o zabytkach historycznych Trok i Wilna.
Bardzo ciekawe wyst¹pienie, z wyartyku³owaniem priorytetów wspó³pracy w regionie, mia³a Ewa Figel, zastêpca ambasadora RP w Wilnie.
Do tego wyst¹pienia, jak i innych, powrócê w nastêpnych numerach.
Na konferencjê przybyli ludzie z daleka. Obrady by³y  jak siê mówi
 konstruktywne. Kultura obok owiaty, ¿ycia spo³ecznego, w warunkach mniejszoci narodowych, pozostaje wa¿nym czynnikiem zachowania naszej to¿samoci, zawiadcza o zasobnoci duchowej. Rzecz
naturalna, takie konferencje nie s¹ adresowane do wszystkich, ale rozgl¹daj¹c siê po sali, da³o siê zauwa¿yæ, ilu by³o przedstawicieli naszych
bardzo licznych instytucji kulturalno-owiatowych: nauczycieli, dziennikarzy, pisz¹cych na tematy kulturalne, tzw. dzia³aczy. Zim¹ bywa dla
nich za zimno, a latem ...za ciep³o! Wielu z nich ¿yje od kiermaszu do
kiermaszu, opiera swoj¹ dzia³alnoæ jedynie na kresowoci i polonijnoci. Z rozmów z organizatorami podobnych przedsiêwziêæ, szczególnie m³odszej generacji, przebija niepokój o przysz³oæ polskich dzia³añ kulturalnych  nie wszystko przecie¿ musi byæ albo lekkostrawne,
albo dotykaj¹c innego bieguna  walcz¹ce i patetycznie napuszone.
Majówka w okolicy pierwszej stolicy Litwy
Zanim do niej dosz³o, poetów podejmowali uczniowie w Podstawowej Szkole im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi, którzy przygotowali wzruszaj¹cy koncert, g³os zabrali poeci. Teresa M³yñska, dyrektor szko³y, opowiedzia³a o jej historii i planach, o wspó³pracy ze
stron¹ polsk¹. Jak poinformowa³ Marek Chamot z Bydgoszczy, nazwisko Zdziechowskich jest dobrze znane na Kujawach: Od trzech lat Instytut Kulturoznawstwa i Dziedzictwa Regionalnego Wy¿szej Szko³y Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy prowadzi badania nad dziedzictwem historycznym dworu rodziny Zdziechowskich w S³aboszewku, niedaleko
Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim. Dwór przed wojn¹
nale¿a³ do Kazimierza Zdziechowskiego, pisarza, brata prof. Mariana
Zdziechowskiego, stanowi³ miejsce twórczych i towarzyskich spotkañ najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury: prof. Mariana Zdziechowskiego , Witolda Gombrowicza, Jerzego Andrzejewskiego, Witolda Ma³55
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Pradawne kurhany w Kiernowie, pierwszej stolicy Litwy
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cu¿yñskiego, Antoniego Uniechowskiego, Boles³awa Miciñskiego, Marii D¹browskiej. 29 maja odby³a siê tu III Biesiada Kulturalna, podczas
której ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, ufundowan¹ przez Instytut Kulturoznawstwa WSG. Z rodziny Zdziechowskich przyby³o piêciu jej cz³onków. Wnuk K. Zdziechowskiego  Kazimierz Zdziechowski przywióz³ niepublikowany dziennik swojego dziadka, który by³ pisany w³anie w S³aboszewku. Jego fragmenty zosta³y odczytane podczas Biesiady.
Marek Chamot, inicjator Biesiad i dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa uzyska³ jego kopiê, otrzyma³ zgodê od rodziny Zdziechowskich
na jego publikacjê. Odczytane fragmenty wysoko ocenili m.in. pisarz
Stanis³aw Kaszyñski, znawca Gombrowicza i prof. Kazimierz Ilski
dyrektor Instytutu Historii UAM. W przysz³ym roku dr Chamot planuje
zorganizowaæ wspólnie ze stron¹ wileñsk¹ konferencjê, powiêcon¹
Marianowi i Kazimierzowi Zdziechowskim. Pad³a propozycja wspó³pracy S³aboszewka ze szko³¹ w Suderwi. I to jeden z konkretów, jaki
wynik³ przy okazji wizyty naszych goci.
O dniu dzisiejszym Suderwy mówi³a radna Czes³awa Stupienko,
która akurat tego dnia obchodzi³a urodziny i od uczestników Maja nad
Wili¹ otrzyma³a wielki bukiet kwiatów. Podczas spotkania obecny by³
kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP Stanis³aw Kargul. W
Suderwi uczestnicy Maja nad Wili¹ odwiedzili koció³ pw. Trójcy
wiêtej, w kszta³cie kolistej rotundy, a o jego dziejach barwnie opowiada³ proboszcz miejscowej parafii, ks. Stanis³aw Matiukaniec. wi¹tynia zosta³a wzniesiona na
pocz¹tku XIX wieku, s³ynie z doskona³ej akustyki.
Bywa³ w niej prof. Zdziechowski (1861-1938),
który w okresie miêdzywojennym by³ w³acicielem letniego pa³acyku, jaki
stanowi czêæ szko³y,
któr¹ odwiedzili poeci. Po
wojnie ok. 40 lat pos³ugê
kap³añsk¹ sprawowa³ tu
znany kap³an Adolf Trusewicz.
Nastêpny przystanek
autokaru z uczestnikami
festiwalu, towarzysz¹cym Uczniowie w Suderwi ujêli goci swoimi popisami
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Koció³ w Suderwi, poeta Edmund Borzemski nale¿a³ do najaktywniejszych
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nam mikrobusem i samochodami osobowymi, nast¹pi³ w niedawno
otwartym ze rodków UE Muzeum Parku Regionalnego Neris (okolic
w promieniu p³yn¹cej w pobli¿u Wilii). A jest to unikalny zak¹tek przyrodniczy, o czym uczestnicy wyprawy mogli przekonaæ siê ju¿ w okolicach Suderwy, w d¹browach, w parku rzeb wspó³czesnych, w Duksztach Pijarskich i Kiernowie (Kernavë).
Ta ostatnia miejscowoæ istnia³a w czasach sprzed bitwy pod Grunwaldem. Akurat kapryna pogoda tego dnia, na ca³e szczêcie, nie
poszczêdzi³a s³oñca, aby ukazaæ urok pierwszej stolicy Litwy, jej majestatyczne wzgórza z dawnymi kurhanami. Przewodnikiem by³a Lucyna £apszewicz, nauczycielka historii. By³a to wyj¹tkowa wyprawa, szczególnie dla tych naszych goci, którzy na Litwê przybyli po
raz pierwszy.
Dzieñ uwieñczony zosta³ majówk¹ przy jeziorze Wilnoja, nieopodal Suderwy. Goci powita³ miejscowy zespó³ folklorystyczny Zorza, powsta³y w du¿ym stopniu z inicjatywy Edwarda Brazisa i jego
rodziny, która te¿ zadba³a na probê organizatora o przebieg majówki. Mimo nienajlepszej aury, z porywami wiatru i zachmurzeniami, uda³o siê
wytworzyæ atmosferê
niezwykle
ciep³¹. Przy poczêstunku i nieodzownej
w takich okolicznociach beczce piwa
wszyscy bawili siê
Majówkê umila³y wystêpy miejscowego zespo³u Zorza
wybornie.
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Kulminacj¹ by³a roda Literacka
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Rano nast¹pi³o spotkanie w
dawnym Pa³acu Ogiñskich, w
siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Litwy. Birutë Jonuðkaitë, wiceprezes organizacji, opowiedzia³a o jej roli i funkcjonowaniu,
do wspó³pracy literatur nawi¹za³a Dileta Stasiulienë, koordynator projektów zagranicznych. Jak zwykle, by³o du¿o
pytañ i ofert wspó³pracy ze
Spotkanie w Zwi¹zku Pisarzy Litwy
strony przyby³ych goci.
W tym roku Cmentarz Bernardyñski obchodzi 200-lecie swego
za³o¿enia. Na znanej wileñskiej nekropolii spoczywa wiele zas³u¿onych dla literatury i kultury postaci. Poeci mieli doskona³¹ okazjê poznaæ historiê cmentarza od najbardziej fachowej strony  czeka³a na
nich Graina Dremaitë, przewodnicz¹ca Pañstwowej Komisji Ochrony Zabytków RL, inicjatorka og³oszenia tego roku Rokiem 200-lecia
Cmentarza Bernardyñskiego (Znad Wilii, 41/2010, s.149), goci
oprowadzi³a po nekropolii Vida Girininkienë, m.in. autorka opracowañ ksi¹¿kowych na jej temat.
Tak, jak pisalimy na ³amach Znad Wilii (w kilku numerach i
niejednokrotnie wczeniej), po dawnej Celi Konrada zosta³a tylko jej
atrapa, uruchomiona przez hotel, który podpieraj¹c siê Mickiewiczem, zdoby³ zezwolenie na budowê dodatkowych metrów na miejscu przejcia z klasztoru Bazylianów do cerkwi unickiej wiêtej Trójcy. Dzi to miejsce
wywiera u mi³onika literatury przygnêbiaj¹cy nastrój.
Nawet administracja przybytku st¹d
siê wyprowadzi³a,
hotel i restauracja
s¹ zamkniête, podobno maj¹ pójæ
pod m³otek. Wilnianie mówi¹, ¿e jest to Poznaæ historiê Cmentarza Bernardyñskiego
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kara za nieliczenie siê
z jak¹kolwiek opini¹ publiczn¹, zignorowanie
opinii miejscowych Polaków. W ka¿dym razie
pomieszczenie to bywa
coraz czêciej zamkniête, a jak i otwarte, to nic
tam nie dzieje siê. Nawet nie dzia³a gwód
programu, tak powszechnie stosowany
wspó³czenie telewizor
z odtwarzanymi non
stop fragmentami Dziadów, nie przyci¹ga tablica z poprawionym zêbem czasu  zamiast
autentycznej.
Szkoda, ¿e tak siê
Zamiast Celi Konrada wiersze czytano w cerkwi sta³o. Mo¿na udawaæ,
unickiej; Pami¹tkowe zdjêcie po rodzie Literackiej
¿e dla ród Literackich
s¹ inne miejsca, ale tu chodzi o pamiêæ ducha. I taka kolejna roda
Literacka, 17-ta tylko z okazji Majów nad Wili¹, odby³a siê 
tym razem w odbudowywanej przy dawnym klasztorze, a teraz
plajtuj¹cym hotelu (pomiñmy kwestiê, ¿e w Wilnie, turystycznym
miecie, hotel w takim miejscu mo¿e zbankrutowaæ!), w cerkwi unickiej. Wiersze czytali nasi gocie, solidarnie przybyli polscy poeci Wilna, wyst¹pili m³odzi adepci poezji: maturzystka Marzena Mackojæ z
Nowej Wilejki i Dariusz Kaplewski, uczeñ Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Wilnie.
Tego dnia czeka³a na nas jeszcze Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjació³ w PGA Znad Wilii. Mówilimy sobie dobre s³owa, dziêkowalimy za udzia³ w przedsiêwziêciu naszym gociom i
sprzymierzeñcom, dziêki ¿yczliwoci których Maj nad Wili¹ móg³ siê
odbyæ po raz kolejny. Wyst¹pi³a z recitalem Luba Nazarenko. piewa³a
te¿ Krystyna Nausewicz (Jacewicz), znana przed laty wykonawczyni
piosenki polskiej.
¯egnaj¹c siê nastêpnego dnia, nasi gocie pytali: a co dalej? Jakie
has³o bêdzie przywieca³o kolejnemu festiwalowi?
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Sprawdzona marka  spotkamy siê w Dolinie Issy
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S¹ daty, jak tegoroczna
grunwaldzka, których nie
da siê nie zauwa¿yæ, ani pomin¹æ. Tak¹ dat¹ jest dla nas
setna rocznica urodzin autora Dolinny Issy  rok
2011 na Litwie zosta³ og³oszony Rokiem Czes³awa
Mi³osza. Chcia³oby siê nie- Wielkim powodzeniem ciesz¹ siê majówki poszablonowo podejæ do etyckie podczas wyjazdów w teren
twórczoci noblisty, opracowaæ atrakcyjny i przede wszystkim po¿yteczny program kolejnego
Maja nad Wili¹. To nie jest takie ³atwe, bowiem potyczki o kulturê 
jak wiadomo  trwaj¹, s¹ struktury z mocnym zapleczem materialnym, etatami, bud¿etami.
Jak to by³o dotychczas,
pracê nad projektem rozpoczynamy od razu, ju¿
teraz, oczekuj¹c na partnerstwo naszych dawnych i nowych Przyjació³.
Jeden z nich, Zbigniew
Sulewski z Bia³egostoku,
powiedzia³: Maj nad
Wili¹ powinien odbywaæ
siê stale, to sprawdzona
marka, wygrywacie ze
sztabami przypadkowych
organizatorów imprez,
które po krótkim czasie
ma³o kto pamiêta.
To zobowi¹zuje. A
wiêc, jak Bóg da, ju¿ ze
wzglêdu na szacunek wobec Czes³awa Mi³osza,
Atmosferê czynili wspaniali ludzie. Na czele wêdrówki
 Jerzy Puciata; Obserwatorem i przyjacielem Ma- ¿yczliwoæ, jak¹ darzy³
jów nad Wili¹ od lat jest Zbigniew Sulewski, któ- nasze pismo, galeriê, a i
nasz¹ skromn¹ twórry wietnie sobie radzi³ z zespo³em Zorza
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czoæ, bêdziemy chcieli w sposób szczególny upamiêtniæ jego imiê.
Chcielibymy, aby kolejny Maj odby³ siê na dwa etapy: z zajazdem na
Sejneñszczyznê i do Krasnogrudy oraz z pobytem w Szetejniach i okolicach. Poeci wileñscy, niektórzy uczestnicy dawnych Spotkañ pamiêtaj¹, i¿ ju¿ dwukrotnie tam bylimy. Ten trzeci raz ma byæ szczególny!

Podziêkowania
XVII MSP Maj nad Wili¹ nie mog³yby siê odbyæ w tej postaci bez
udzia³u i zaanga¿owania wielu osób, instytucji i placówek, którym w
imieniu organizatorów  Redakcji kwartalnika i Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii  sk³adam serdeczne wyrazy wdziêcznoci.
W pierwszej kolejnoci Kierownictwu Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji
Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza
w Warszawie.
Dziêkujemy Kierownictwu Ambasady, Wydzia³u Konsularnego RP
i Instytutu Polskiego w Wilnie  za wsparcie i umo¿liwienie przeprowadzenia konferencji w Pa³acu Paców i poczêstunki; o. Markowi
Dettlaffowi  za opiekê nad poetami w kociele NMP; Domowi Kultury Polskiej w Wilnie i Bo¿enie Mie¿onis za wspania³¹ wspó³pracê;
Dyrekcji Hotelu Centrum (Vytenio 9/25)  za wyjcie naprzeciw
naszym mo¿liwociom; Zarz¹dowi Zwi¹zku Pisarzy Litwy  za podjêcie goci Maja nad Wili¹ w swej siedzibie; Starostwu i Szkole w
Suderwi  za pomoc w zorganizowaniu spotkañ w dniu wyjazdowym; Cz³onkom Zespo³u Zorza  za uwietnienie majówki nad
Wili¹ swoimi wystêpami; Redaktorom Radia Znad Wilii i Audycji
w Jêzyku Polskim Radia Litewskiego, Programu II Polskiego Radia,
Telewizji Polonia i www.wilnoteka; Dziennikarzom prasowym z Polski i Litwy, którzy nawietlali przebieg Spotkañ; Kolegom, którzy
przyczynili siê do wytworzenia atmosfery wokó³ przedsiêwziêcia.
Romuald Mieczkowski
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RÛTA BROKERT

Potop
Z wielkiego miasta
ksiê¿yc noc¹ sp³yn¹³
na ma³e niebo
bez drapaczy chmur, fajerwerków,
szampana, wybuchów petard, weso³ych

górek
bez zawirowania, w którym ludzie ³ódkami siê krêc¹,
i tego, co w starej kawiarni Nyktukas1
brunatne stworki tañczy³y   
podkrada siê ksiê¿yc,
czekam 
wezbrana niebytem
zanim mnie zaleje   
Dzwonnik
W Lazdinai mielimy
w³asnego dzwonnika
W niedzielny poranek
echem pobrzmiewa³o podwórko
to g³ucho to dwiêcznie
to bolenie
Bylimy dzieæmi bez serca
nie³adnie go zwalimy
1

Nyktukas  Krasnoludek, znana niegdy w Wilnie kawiarnia dzieciêca.
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Przed okna ca³ego ¿ycia
poranny rozciela³ zwój na ramie
ka¿dego niedzielnego ranka
brud sercem zamalowuj¹c
To g³ucho to dwiêcznie
to bolenie podwórze dwiêcza³o
Po mierci (niedzielnego poranka)
ko³ysalimy bez serca dzwonami
na py³em oprawionym lnie
s¹siadowi z trzeciego piêtra
Soboty
I
 Co pan zamówi damie? 
damy nogi pod sto³em
nie siêgaj¹ ziemi
 Sok pomidorowy 
dwiêczny g³os kawalera
brzmi po ca³ej kawiarni
Od Rumaka w Lazdynai2 do urwiska 
cztery piêæ minut drogi
tylko czasu jeszcze nie znam
Du¿o czego jeszcze nie ogarniam
na przyk³ad, tych kluseczek
pod ogonem Konia
R¹czego Or³a sanki
II
Bia³¹ szadzi¹ przykryta
kiæ orzechów opada
Dwie kruszyneczki lodu
w kielichu czerwonego wina
Przek³ad z litewskiego: Romuald Mieczkowski
2

Rumak w Lazdynai  chodzi o rzebê konia w dzielnicy Wilna Lazdynai.
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 A teraz Romu opowie o swojej ojczynie.
 Moj¹ ojczyzn¹ jest Polska...
Dalsze s³owa st³umi³
wrzask i miech rozbawionej dziatwy: Ale durny!
 dar³y siê. Jaka Polska,
odkuda Polska? Nasza rodina Rasija!  rozleg³y siê
g³osy. Kakaja Rasija? Tut
Sawietskij Sajuz, Zwi¹zek
Radziecki!  górowa³ piskliwy g³os starszego
ucznia, bo w jednym po- Nie ma ju¿ ojczystego domu. Pod koniec lat 80.
na miejscu polskiej osady zbudowano bloki
koju siedzia³y dwa oddzia³y. My ¿yim na Litwie i wychodzi to Litwa nasza ojczyzna   kto
przytomnie dowodzi³.
Sta³em znieruchomia³y, p³onê³y mi policzki. Nowy wybuch kpin
nast¹pi³, gdy nauczycielka pog³aska³a mnie po g³owie. Potem uciszy³a
klasê, podesz³a do okna. W rêku trzyma³a chusteczkê. G³upio mi by³o,
¿e pani tak zmartwi³a siê moj¹ niewiedz¹, ¿e p³aka³a.
Tego dnia usi³owa³em zrozumieæ i dojæ nareszcie, co to ojczyzna i
gdzie ona jest. Mia³em lat osiem i w ¿aden sposób nie mog³em poj¹æ, ¿e
mieszkam nie w Polsce, skoro jest taki kraj i mówiê w jego jêzyku.
Nawet budynek szko³y nale¿a³ kiedy do dziadka. A dziadek to przecie¿
Ruski nie by³, choæ prawda, przebywa³ w Rosji, jak go wywieli. Litwinów jeszcze nie widzia³em na oczy. Ich jêzyk parê razy s³ysza³em w
radiu, by³ zupe³nie niezrozumia³y.
Rodzice te¿, mimo swych starañ, nie potrafili wyt³umaczyæ, ¿e ¿yjemy nie w Polsce. Wszystkie ksi¹¿ki by³y po polsku. I mój wierszczyk, i matki Przyjació³ka, i ojca Pszczelarstwo. Do dzi pamiêtam radoæ, kiedy po którym sprawdzeniu zawartoci skrzynki pocztowej przynosi³em do domu pachn¹ce farb¹ drukarsk¹ czasopisma.
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Na imieninach i na wiêta piewano na stoj¹co Jeszcze Polska nie
zginê³a, matka nauczy³a mnie pieni o krakowiaczku i góralu, a nawet
o jakiej bardzo dziwnej dziewczynie, która przemieni³a siê w przepióreczkê, w takiego ptaka, i sama zosta³a na jakiej Ukrainie Gdzie to
jest? W domu s³uchano radia po polsku  w niedzielê Jezioranów, o
pi¹tej po po³udniu koncertu ¿yczeñ, a wieczorem  by³y nasze bajki.
Czytaæ mnie nauczy³a matka jeszcze przed pójciem do szko³y. Te¿
po polsku. Wród swoich ksi¹¿eczek mia³em jedn¹ niezwyk³¹, tak¹
rozk³adan¹. O Janku, co psom szy³ buty. Taki los mia³ mnie spotkaæ,
jeli nie bêdê siê uczy³. Ksi¹¿ka by³a niew¹tpliwym hitem  jeli u¿yæ
dzisiejszego jêzyka  na pobliskiej ¿wirowni, stanowi¹cej teren naszych
zabaw, najczêciej w wojnê, ile¿ to razy czyta³em j¹ dla swych rówieników, wczuwaj¹c siê w rolê surowego narratora.
Dopiero po latach zrozumia³em, dlaczego p³aka³a moja nauczycielka
Teresa Fedorowicz. Uczy³a mnie krótko, w zastêpstwie pani Leparskiej  nie pamiêtam dzisiaj imienia poczciwej ¯ydówki, paniusi w bransoletach, piercionkach i broszkach. Doje¿d¿a³a do Fabianiszek, za rogatki Wilna, ze ródmiecia. A pani Teresa do mierci mieszka³a samotnie na poddaszu szko³y. Przez ca³e ¿ycie nie mog³a pogodziæ siê ze
mierci¹ swego ukochanego, który zgin¹³ jako ¿o³nierz AK i nigdy nie
zwi¹za³a swego losu z innym mê¿czyzn¹. To ona przy ka¿dej okazji,
równie¿ poza szko³¹, stale nas poprawia³a, mówi¹c:
 To nie po polsku, tak siê nie mówi w naszej mowie!
Jako pierwszego jêzyka obcego w dzieciñstwie uczy³em siê francuskiego. Dziêki pani Buterlinowej, któr¹ przygarn¹³ ojciec, gdy stareñka
dama, guwernantka z maj¹tku
Zameczek, b³¹ka³a siê po okolicy w poszukiwaniu miski
strawy i dachu nad g³ow¹. Starucha usi³owa³a mnie z³apaæ
zaokr¹glonym koñcem kija,
perswaduj¹c co skrzecz¹cym g³osem w³anie po francusku. Wywijaj¹c kijem, rozmawia³a ze sob¹ te¿ po fran- Ks. Tadeusz Hoppe ochrzci³ autora wspomnieñ.
cusku. Myla³em wtedy, ¿e w Trzyma go Aleksander Pop³awski, po niedawpiekle mówi¹ tym jêzykiem. nym powrocie z ³agru. Obok  Maria StankiePani Buterlinowa podzieli- wicz, matka chrzestna. 1950
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³a los lepego owczarka niemieckiego Wilka, który podobnie jak ona mia³
strzec, a¿eby nie sta³a siê mnie jaka krzywda. Pewnego razu wysz³a z
domu i przejecha³ j¹ samochód. Mniej wiêcej w tym samym czasie pod
samochód trafi³o i poczciwe psisko, jakie w Fabianiszkach zostawili przed
laty cofaj¹cy siê Niemcy. Kiedy na przyk³ad rodzina wyrusza³a do krewnych, m¹dry Wilk bieg³ pierwszy i naczekiwa³. By³ to znak, ¿e niebawem
pojawi¹ siê Mieczkowscy. Potem mielimy wiele psów, ale ¿aden nie dorówna³ inteligencj¹ i wiernoci¹ Wilkowi.
Nie nauczy³em siê jednak francuskiego, ale przez d³ugie lata chroni³
mnie piêkny z³oty medalik z wizerunkiem Madonny z dzieci¹tkiem i
^ us toujurs. 1833 August 24, który przekanapisem: Mon Dieu protege
za³ kto rodzinie z Francji w burzliwych latach popowstaniowych.
Podkradalimy siê z bratem W³adkiem do czasopism pani Teresy.
Po przeczytaniu sk³ada³a je w starym kredensie, w stodole, do której,
choæ by³a zamkniêta na k³ódkê, przenikalimy przez dziurê w jej zadaszeniu. Raz nawet znalelimy trochê amunicji pod strzech¹  nabojów, jakie wypróbowalimy w ognisku, przykrywaj¹c je wiadrem, które przekszta³ci³o siê w sitko...
Z czasopism wyrywalimy kartki z fotografiami s³ynnych sportowców i aktorów, g³ównie polskich. Moim idolem by³ Zbigniew Cybulski.
Tu, w dziurawej stodole, z polskich ¿urnali przebija³ wielki wiat.
Pani Teresa mia³a jeszcze jedn¹ pasjê, która graniczy³a wprost z
obsesj¹. Lubi³a porz¹dek i czystoæ na szkolnym podwórku. Nie mog³o
tam byæ papierka, najmniejszej ga³¹zki, licia, uporczywie walczy³a z
chwastami. Tego wymaga³a i od innych, co uwa¿alimy za przesadê.
W ogrodzie szkolnym ros³y drzewa, pamiêtaj¹ce dziadka, by³y szczepione bzy i jaminy, a poza tym ró¿ne kwiatki, w tym rzadkie w naszych stronach. Dró¿ki przy klombach by³y wysypane ¿ó³tym piaskiem,
znaczone pobielonymi wapnem kamykami. Musieli te¿ uczniowie pracowaæ. Ka¿dy z nas mia³ swe indywidualne grz¹dki, o czym wiadczy³y
stosowne tabliczki z nazwiskami. Prócz warzyw pospolitych, w szczególny zachwyt przyprawia³a wszystkich czerwona kapusta.
Jesieni¹ ulubionym miejscem, gdzie siê gromadzili uczniowie, by³a
grusza. Z drobnymi, ale smacznymi gruszkami. Jednak¿e zdobyæ je by³o
trudno  pozwalano nam zbieraæ owoce jedynie z ziemi. By³o tego niewiele  chyba, ¿e rzuci³o siê w gruszê jakim kijem, albo dobrze siê ni¹
potrz¹s³o. Trzeba by³o uwa¿aæ, bo gdy zobaczy³ to Leonas Kurklënas,
jedyny potem mê¿czyzna w szkole, to wtedy on potrz¹sa³ takim uczniem.
Grusza stanowi³a fragment przerzedzonego sadu, który jak i budy68
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nek szkolny  z salkami, przed wojn¹ nale¿a³ do dziadka W³adys³awa. Jako najbardziej okaza³y w okolicy, sielsowiet przeznaczy³ go w³anie pod szko³ê pocz¹tkow¹. Przez pewien
czas ojciec mia³ tu na- ¯niwa w Fabianiszkach w 1950. Na pierwszym plawet posadê  ni to stró- nie  Bronis³awa i Aleksander Pop³awscy, w g³êbi 
¿a, ni to stolarza, taki Jadwiga i Tomasz Mieczkowscy. Na tym miejscu, w
czasach niepodleg³oci, na niezwróconej ziemi w³asobie zawchoz, czyli pracicielom, powsta³y markety i zabudowania
cownik gospodarczy.
Szko³a by³a wiêc po s¹siedzku. Ju¿ dzwonek, na przerwie niadanie
skoñczysz!  wo³a³a matka. Wyrusza³em w ostatniej chwili przez podwórko, prosto do klasy.
Przed wojn¹ dziadek (stryjeczny) W³adys³aw wiêcej czasu spêdza³
tutaj latem. By³ to cz³owiek, zas³uguj¹cy oddzielnej ksi¹¿ki. Niedosz³y
ksi¹dz (zaliczy³ dwa lata seminarium), wytrawny esteta, a nade wszystko
specjalista od interesów. Mia³ w Wilnie knajpki, niedaleko Gazowni i na
Mostowej, m³yn i co tam jeszcze. Lubi³ graæ w karty. Ale wiedzia³, z
kim i kiedy skoñczyæ i niele mu siê w sumie wiod³o.
Jego posiad³oci zabrali Sowieci, a ich w³aciciel trafi³ do Donbasu.
Z zes³ania przyby³ wprost do Polski i osiad³ w Szczecinie, na Pogodnie.
By³ to szczup³y, wrêcz drobny mê¿czyzna, ale mimo chorowitego w
m³odoci zdrowia, do¿y³ setki. Mia³ nadzwyczajn¹ pamiêæ, nigdy nie
opuszcza³o go wyrafinowane poczucie humoru. Sensacj¹ w latach
szeædziesi¹tych by³o zam¹¿pójcie za Amerykanina jednej z jego córek, a mojej ciotki, i brawurowa jej ucieczka jachtem z ukochanym do
nowego ¿ycia przez ocean.
Kiedy znudzi³y nas ró¿ne zabawy, za³o¿ylimy z bratem zeszyt, w
którym postanowilimy odnotowywaæ przeje¿d¿aj¹ce obok szos¹ samochody, wpisuj¹c ich marki i numery rejestracyjne. Pomys³ chwyci³,
inni ch³opcy robili to samo, zaczê³a siê rywalizacja, kto wiêcej samochodów spisze.
Po niadaniu wyruszalimy na odkosy, jak zwano pobocza szosy.
Prowadzi³a ona do Wi³komierza i Poniewie¿a, choæ wiêkszoæ samochodów jedzi³a do bli¿ej odleg³ych miejscowoci  Bukiszek, Suderwy,
Awi¿eñ, Mejszago³y, Korwia, Olan, Bartkuszek czy Szyrwint.
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To zajêcie wci¹ga³o, choæ ró¿norodnoæ marek przeje¿d¿aj¹cych
samochodów nie by³a du¿a  zi³y, zisy i gazy, a z osobowych  moskwicze i pobiedy. Z luboci¹ ch³onêlimy zapach benzyny i samochodowych wyziewów. Wiêkszoæ ciê¿arówek wozi³a ko³chozowe mienie, niektóre  ceg³y i drzewo, zdarza³y siê prawdziwe rarytasy  dwigi, cysterny i mlekowozy.
A jaka¿ by³a radoæ, kiedymy spisali konwój ciê¿arówek wojskowych!
Nazajutrz do naszego domu przyszed³ mê¿czyzna o srogim wygl¹dzie i po rosyjsku za¿yczy³ zeszytu. Wypytywa³, kto nam kaza³ zapisywaæ przeje¿d¿aj¹ce samochody i nie móg³ uwierzyæ, ¿e to Romu wpad³
na taki pomys³. Potem ojca wywo³ano do jakiego urzêdu. Po powrocie
powiedzia³, ¿e jestemy pacani-szpijony i zakaza³ kategorycznie, pod grob¹
pasa, zapisywania w przysz³oci czegokolwiek poza szko³¹ i domem.
W dzieciñstwie rosyjski wkracza³ do mojej wiadomoci jako jêzyk
trwogi i obaw. A to przysz³a powiestka do sielsowietu, albo na jakie przes³uchanie czy do s¹du, a to nastêpowa³a kolejna konfiskata. Rosyjskie komunikaty i pieni dolatywa³y z radiotoczki, której miejsce by³o w kuchni.
W pokoju gocinnym by³o królestwo Warszawy  tu s³uchalimy
polskich programów z lampowego odbiornika marki Miñsk 58. Po
nocach ojciec pokrêca³ ga³k¹, usi³uj¹c wród pisków i szumów wy³apaæ
inne g³osy. Po latach dowiedzia³em siê, ¿e odbiornik ten powsta³ na bazie
Elektritu, której fabrykê pod koniec wojny Sowieci wywieli z Wilna.
Gdyby wiedzieli, ¿e Wilno wejdzie w sk³ad Zwi¹zku Radzieckiego, to
mo¿e by j¹ nie zdemontowali i radio mog³oby siê nazywaæ Vilnius.
Z jêzykiem litewskim zetkn¹³em siê dopiero w trzeciej klasie. Z trudem go opanowywalimy  jeszcze w nastêpnych latach na lekcjach
myli³y siê nam s³owa litewskie z niemieckimi. Obok agresywnie wkracza³ rosyjski, daleko nam by³o do fascynacji jego wielk¹ literatur¹. Zakres litewskiego powiêksza³ siê z ci¹g³ym przybywaniem do Wilna i do
Fabianiszek nowych osadników.
Jeslib znali wy, kak mnie dorogi padmoskownyje wieczera  piewano w niektórych domach, jeszcze w innych  Naszi okna drug na druga
smotriat wieczerom i dniom A Mieczkowscy zamykali wtedy te okna.
Czêsto odwiedzali nas wujowie Aleksander Pop³awski i Boles³aw Piotrowski. Mieli jakie tylko sobie znane tajemnice, uciskali siê, szeptali
co czasem do siebie, piewali wzruszeni Rozkwita³y pêki bia³ych ró¿
lub Wojenko, wojenko, có¿e ty za pani
Nie mog³em zrozumieæ, dlaczego nie chcieli s³uchaæ rosyjskich pie70
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ni o bohaterskich ¿o³nierzach  czo³gistach i
lotnikach. Nie mog³em poj¹æ, dlaczego robili
siê smutni, gdy z radiotoczki dolatywa³y s³owa pieni Sziraka strana maja radnaja...
Aleksander, mój ojciec chrzestny, prenumerowa³, a potem oprawia³ w roczniki Dooko³a
wiata i Przekrój. Mówi³ bardzo poprawnie,
czym nara¿a³ siê na miesznoæ w zruszczaszaj¹cej siê ko³chozowo-proletariackiej rzeczywistoci. Zna³ arie i pieni Moniuszki, nauczy³ mnie
graæ w szachy i opowiada³ o Polsce  o Mazowszu i l¹sku, o tym, czym siê ró¿ni Ma³opolska Boleslaw Piotrowski w
od Wielkopolski. Pokazywa³ w atlasie, który spre- mundurze ¿o³nierza WP
zentowa³ mi na jedenaste urodziny, gdzie s¹ Tatry. Przynosi³ g³ównie ksi¹¿ki, raz sprezentowa³ mi Quo vadis, innym razem  Kamienie na szaniec i
odpytywa³ mnie z tych lektur.
Aleksander, podobnie jak Boles³aw, nigdy nie by³ w tamtej Polsce, o
której opowiada³. Obydwaj nie zd¹¿yli, a podwileñskie wtedy Nowosio³ki i Poszy³ajcie, dzi eleganckie dzielnice Wilna, w których mieszkali,
tylko w ich wspomnieniach by³y polskie  z dzieciñstwa i wojennej m³odoci. W krajobrazie budowy rozwiniêtego socjalizmu na ich ziemi coraz
wiêcej pojawia³o siê przybyszów, którzy og³aszali now¹ erê na pozostawionych lub odebranych od miejscowych Polaków posiad³ociach.
A Polska przetrwa³a u Aleksandra i Boles³awa na wspólnym szlaku
³agrowym  od Saratowa po Karagandê.
S³ów kilka wypada powiêciæ wujowi Józefowi Hrypiñskiemu. Pracowa³ w niezwyk³ym miejscu  w fabryce s³odkich snów, czyli cukierków. Spotykalimy go z bratem, gdy wysiada³ z autobusu na pobliskim przystanku. Im póniej wraca³, tym wita³ nas wylewniej. Pierwsz¹
rzecz¹, któr¹ robi³ po wyjciu z autobusu, to siêga³ po papierosa. Zaci¹ga³ siê nim g³êboko, potem uciska³ nam d³onie jak doros³ym, pyta³ o
sukcesy. I siêga³ do kieszeni, by wyci¹gn¹æ cukierki. Najbardziej cenilimy sobie Miszka koso³apyj i Miszka na siewiere, Kara-kumy,
Krasnyj mak. Z papierków po cukierkach robilimy fanty, co najmniej po dwa, ¿eby jeden mieæ do wymiany.
Wuj by³ bardzo towarzyski, zagl¹da³ jeszcze po drodze do ojca. By³
szczup³y, ale silny, uczynny i szczery. Józef bardzo siê wzrusza³. Robiono mu ró¿ne kawa³y przy grze w karty, ale on nie potrafi³ odpowiedzieæ na te zaczepki.
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Lubi³ czasami po rusku zanuciæ: Patamu, potomu, szto my pi³oty,
niebo nasz radimyj dom, pierwym die³om samaloty, nu a diewuszki patom... Mia³ te¿ swoj¹ popisow¹ piosenkê, która by³a zlepkiem zniekszta³conych s³ów w tutejszych jêzykach  polskim, litewskim, bia³oruskim i
rosyjskim, ale o dziwo, zrozumia³a przez zebranych i przyjmowana z
wielk¹ weso³oci¹. W pamiêci pozosta³y jakie jej strzêpy: Siuncziu siuncziu pasiunczia³a, viena ruka pod fartuka, kaj by ja wiedzia³a...
Podczas wiêkszych spotkañ rodzinnych, a szczególnie wesel, by³
wuj Józef wytrwa³ym tancerzem, szczególnie w zakresie walcowania.
Jego szwagrowie podmiewali, ¿e tañczy tak du¿o, bo nadrabia zaleg³oci z m³odoci.
Po latach z czu³oci¹ rozmylam o niebywa³ej naiwnoci swojego
ojca. Po zabraniu przez Sowietów 5 hektarów ziemi po swym ojcu postanowi³ on zbudowaæ dla dzieci murowany dom, bo synów ju¿ mia³,
córkê te¿, a i drzew zasadzi³ niema³o. Ale ustrój radziecki, w trosce o
swych obywateli, nie zezwala³ na posiadanie dwóch domów  w jednym
przecie¿ ju¿ mieszkali, i to trzy pokolenia. Dogada³ wiêc ojciec z kim
trzeba, ¿e zbuduje murowany sk³ad-chlew, a jak rodzina wzronie, to go
przebuduje, a mo¿e i prawo do tego czasu siê zmieni. Przyst¹pi³ do dzie³a, mobilizuj¹c swych szwagrów i krewnych. Skrupulatnie przy tym zbiera³ pokwitowania, bo rzecz mia³a byæ realizowana prawnie. Po urzeczywistnieniu pomys³u trudno jednak by³o skryæ inwestycjê, tym bardziej, ¿e miasto napiera³o i chêtnych
do zamieszkania w tej miejscowoci nie brakowa³o. W ka¿dym razie
kolejny raz dosz³o do konfiskaty. Nie
pomog³y pokwitowania, z których
dzisiaj dowiedzieæ siê mo¿na, ile
kosztowa³a wtedy ceg³a, cement
czy gwodzie. Rodzice postanowili walczyæ. Miejscowe s¹dy, wiadomo, nie by³y przychylne i podjêli
decyzjê sprawiedliwoci szukaæ w
Moskwie.
Jako, ¿e w 1964 roku ju¿ mia³em opanowany jêzyk rosyjski, pod
dyktando ojca pisa³em skargê do
Skarga do Chruszczowa od ucznia 7 klasy samego Chruszczowa, na kilku kart72
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Brat W³adek z siostr¹ Heni¹; z bratem w pokoju dziadka Piotrowskiego. 1959

kach liniowego papieru. Jeden jej egzemplarz zachowa³ siê. List nale¿a³o
wrzuciæ do skrzynki pocztowej na terenie Rosji, poniewa¿ kto, pracuj¹cy
na Poczcie G³ównej w Wilnie, powiedzia³, ¿e z Litwy listy do Komitetu
Centralnego KPZR nie dochodz¹.
Tak i zrobiono. Prawdê mówi¹c, i wtedy nie mog³em sobie wyobraziæ,
jak oto Nikita Siergiejewicz czyta moje starannie wykaligrafowane pismo z
zawijasami i wzruszony krzywd¹ ludzk¹, pieszy pomóc pokrzywdzonym.
Kiedy moja znajomoæ rosyjskiego nie pomog³a, matka wybra³a siê
osobicie do Moskwy, ¿eby zapisaæ siê na audiencjê do najwa¿niejszego
w kraju towarzysza. Po kilku dniach jej, prostej kobiecie, uda³o siê dostaæ do Michai³a Georgadze, sekretarza podówczas KC. Poczêstowa³
herbat¹ i grzecznie pouczy³, i¿ ludzie na Kremlu maj¹ na g³owie sprawy
wa¿niejsze i nie podejmuj¹ decyzji w sporze o chlew czy dom, ale obieca³
niechybnie przekazaæ ten sygna³ ludzi pracy odpowiednim instancjom
lokalnym  nale¿y przecie¿ ufaæ w³adzy radzieckiej na miejscu.
I rzeczywicie sprawê za³atwiono szybko. Dokonano remontu i
uruchomiono punkt us³ug bytowych, z mieszkaniem dla przyby³ego
pracownika. Ca³e szczêcie, i¿ nie aresztowano rodziców.
Gdy wspominam tamte czasy i innych krewnych  s¹siadów Polaków, mam wra¿enie, jakbym wyjecha³ bardzo daleko. Fabianiszki, oddalone od centrum Wilna o 5-6 km, z rogatkami miejskimi w zasiêgu
rêki, gdy by³em ma³y. Z pobliskiego wzgórza by³o widaæ kocielne wie¿e
i bia³e mury miasta, które równolegle ¿y³o w³asnym tajemniczym
¿yciem. Widok Wilna z wysokoci piaszczystego pagórka, obsianego
gryk¹, a potem mizernie poroniêtego kukurydz¹, by³ jak kolorowa pocztówka. Patrz¹c na ni¹, jako nie mog³em uzmys³owiæ sobie, ¿e tamte
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zabudowania istniej¹ naprawdê. ¯e obok nich
mog¹ chodziæ ludzie, jedziæ samochody. ¯e kiedy w tym miecie mieszka³ Mickiewicz i wielu
s³awnych Polaków, o których mówi³a nauczycielka, o których z namaszczeniem opowiadali
rodzice. Kiedy by³em w ródmieciu, stara³em
siê dotkn¹æ niektórych budowli, a¿eby siê przekonaæ, czy s¹ to te, jakie ogl¹da³em z ko³chozowego wzgórza.
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Czy¿ mog³y siê ziciæ
plany studiów w moskiewskiej filmówce?

Co zosta³o z tamtych lat? Czy¿ tylko widok
ton¹cego w zieleni i oddali miasta?
To przysz³o potem. Na pocz¹tku móg³ byæ to zapach babcinej komody, s³oñce w szparach stodo³y, w której nocowalimy letni¹ por¹.
By³y te¿ polskie s³owa, bajki, ko³ysanki. W pamiêci pozosta³a p³yta, w
korowej ok³adce, jedna z pierwszych o szybkoci odtwarzania 33 i 1/3.
Ojciec ostro¿nie zdejmowa³ papierow¹ z niej koszulkê, czyci³ p³ytê specjaln¹ poduszeczk¹. Po chwili p³ynê³y s³owa Gê gór¹, gê gór¹, a kaczuszki strug¹... Kaczuszki przekszta³ca³y siê w jednakowo ubrane dziewczyny, jakie by³y na ok³adce p³yty, przywiezionej przez krewnych z Polski. Niebawem zobaczy³em, jak wygl¹da³y naprawdê  dziêki filmowi
¯ona dla Australijczyka. Potem, w latach 80., podczas uroczystego przyjêcia w Wilnie, kiedy pani Mira Sygietyñska-Zimiñska kaza³a mi usi¹æ
obok siebie  wczeniej robi³em z ni¹ wywiad. Na spotkanie z pierwsz¹
dam¹ Mazowsza kupi³em z wielkim trudem ró¿ê. Pani Mira zestrofowa³a mnie, mówi¹c: A któ¿ to daje damie ró¿ê z kolcami!. W pewnym
momencie zagrano poloneza i kaza³a, o zgrozo, st¹paæ obok! Znaczna
czêæ zespo³u odwiedzi³a nasze mieszkanko w bloku na Karolinkach. Po
tej wizycie zosta³o wiele wzruszeñ i pusta socjalistyczna lodówka. Przez
pewien czas przyjani³em siê z Alin¹ i Giedyminem Wróblewskimi, tancerzami z Mazowsza, odwiedza³em ich w Warszawie.
Jêzyk polski trwa³, dziêki szkole, kocio³owi, lekturom, ale i pieniom. Powszechnie s³uchano Polskiego Radia, które na d³ugich falach
dociera³o do Wilna, przy ca³kiem dobrej jakoci odbioru. P³yty, jakie
mo¿na by³o kupiæ w moim dzieciñstwie, prawie wszystkie by³y rosyjskie. Z rzadka zawiera³y utwory zagraniczne, jak fokstrot Ma³y kwiatek, którego lubi³em s³uchaæ czy dynamiczne Tiko-tiko, romantyczna
Herbatka we dwoje... Zdarza³y siê i polskie utwory  rekordy popularnoci bi³a Cicha woda, by³a nawet jej wersja rosyjska, jak potem Rude74
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go rydza. Królowa³a bardzo lubiana w Rosji Anna German, przywo¿ono p³yty S³awy Przybylskiej, Wandy Koterbskiej, Haliny Kunickiej, Ireny Santor, dosta³em od kogo p³ytê Bohdan, trzymaj siê! Zauroczy³y
piosenki przedwojenne, zapiewane przez £azukê.
Mocne uderzenie mia³o siê wkrótce narodziæ. Przeboje Niebiesko-Czarnych oddzia³ywa³y bardzo mocno. Mo¿e dlatego, ¿e zbli¿a³
siê czas pierwszego kochania. A przypad³ on na rozkwit innych zespo³ów z Polski, jakie zdobywa³y niebywa³¹ popularnoæ i na Litwie. S³uchalimy dwiêkowych pocztówek, jakie w ramach korespondencji
przysy³a³y kole¿anki z Polski. Potem wielu bohaterów mojej m³odoci
mia³em mo¿liwoæ poznaæ osobicie. Polska muzyka odegra³a rolê emocjonalnego i wielkiego ³¹cznika z kultur¹ i krajem przodków.
Babcia Helena Mieczkowska pogodzi³a siê z moimi d³ugimi w³osami,
akceptowa³a gusty ówczesnej m³odzie¿y i potrafi³a odró¿niæ Czes³awa
Niemena od Marka Grechuty. Jedna z jej sióstr, Weronika Stankiewicz,
zamieszka³a w Sêpopolu pod Bartoszycami. Rzadko siê widywa³y. Dlaczego babcia te¿ nie wyjecha³a? Jej m¹¿ Franciszek by³ ju¿ ciê¿ko chory
i chcia³ umrzeæ na swojej ziemi. Zosta³y i ich dzieci z rodzinami. Byli
solidarni, a starsi ¿ywili nadziejê, ¿e przyjd¹ Amerykanie i raz jeszcze
wyzwol¹. Potem ju¿ zapad³ szlaban i granice szczelnie zosta³y przymkniête.
Nie dla mnie sznur samochodów  piewa³o siê pewnej piosence. Jeszcze
w dzieciñstwie zrozumia³em, jak wiele rzeczy jest nie dla mnie. Nie dla nie
by³y te¿ studia, o jakich marzy³em. Nie chcia³em jak inni ch³opcy byæ pilotem
czy kosmonaut¹, chcia³em byæ filmowcem. Nie potrafi³em jednak zdobyæ
rekomendacji na studia do Instytutu Kinematografii, s³ynnego WGIKu w
Moskwie  Litwa takiej uczelni nie mia³a. Jak¿e wtedy marzy³em o tym,

Z czasów s³u¿by w Armii Czerwonej, 1973-1974
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a¿eby ¿yæ w swoim kraju! ¯eby byæ
bli¿ej tych marzeñ, wybra³em studia
polonistyczne, dostêpne w Wilnie. Z
perspektyw¹ zostania nauczycielem
w polskiej szkole na Wileñszczynie.
Mia³em jednoczenie nadziejê, ¿e jêzyk polski bêdzie pomocny w przedostaniu siê jakim cudem do Polski.
Zdziwi³o mnie to, ¿e sporo wyk³adowców, absolwentów filologii
polskiej w Leningradzie, nie by³o Polakami. Ugruntowywa³em swoj¹
wiedzê o literaturze polskiej w coraz wiêkszej opozycji do programu
nauczania. Nie by³o w nim ani StaZ Tadeuszem Konwickim, w towarzychury, ani Wojaczka. O Ró¿ewiczu
stwie Wojciecha Piotrowicza. 1988
 dwa zdania. Bez Herberta i oczywicie bez Mi³osza. Jeszcze gorzej by³o z histori¹ Polski.
Co kszta³towa³o wizerunek kraju marzeñ? Przede wszystkim Program I Polskiego Radia, o którego roli w naszym ¿yciu ju¿ wspomina³em. Jego najwy¿szy nadajnik w Europie zapewnia³ bardzo dobry odbiór.
S³uchalimy audycji, ledzilimy za list¹ przebojów. Oknem na wiat pozostawa³a prasa i ksi¹¿ka. Ju¿ jako nastolatek zosta³em sta³ym bywalcem
ksiêgarni krajów socjalistycznych Przyjañ. Nale¿a³em do grona tych,
którzy przegl¹dali zapowiedzi i zamawiali wybrane pozycje. Ile¿ forsy
zostawi³em w tej ksiêgarni! Dziêki tej ksiêgarni moglimy czytaæ wiele
tytu³ów, niedostêpnych w jêzyku rosyjskim, Litwini wtedy uczyli siê
polskiego, by czytaæ Ulissesa Joyce, powieci Kafki, literaturê iberyjsk¹,
nowatorsk¹ poezjê polsk¹.
By³em zaprzyjaniony z mi³ym personelem ksiêgarni i doinformowany o wszelkich nowociach, rarytasach ksi¹¿kowych tamtych czasów. Dziêki Bogu, pracowa³y tam tak wspania³e i kochaj¹ce literaturê panie! Kiedy nieco zel¿a³o, asortyment siê powiêksza³, ale znowu¿ nie na tyle, aby wszystko, co wydawano w Polsce, trafia³o na radzieckie lady. U schy³ku Polski Ludowej pojawi³y siê pierwsze wydania wierszy Czes³awa Mi³osza, u nas to by³
nadal poeta zakazany.
Moja droga i droga moich kolegów do jego pierwszych wierszy by³a
nader oryginalna. Pamiêtam to podniecenie na wiadomoæ o nadejciu z
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Polski nowych partii ksi¹¿ek. Pewnego dnia, gdy czekalimy w ksiêgarni
na ich rozpakowanie, zostalimy przywo³ani przez pani¹ kierowniczkê
Mariê £ozowsk¹, która obdarowa³a nas papierem, jakim by³y opakowane ksi¹¿ki od Ars Polony. By³y to wydruki z wierszami Mi³osza.

©Romuald Mieczkowski

Pierwszy raz pojecha³em do Polski w 1970 roku. Wyzow czyli zaproszenie otrzyma³em ze Szczecina, od dziadka W³adys³awa, w³aciwie brata dziadka po mieczu. Dziadek rozczuli³ siê i na powitanie da³
700 z³otych. To wtedy by³y pieni¹dze. Nazajutrz na ciuchach u jakiego marynarza naby³em d¿insy riffle, przeznaczaj¹c na ich zakup
niemal ca³¹ sumê. S¹siedzi dziadka nabyli przywiezione sztuæce i grza³ki elektryczne, mog³em wiêc wyruszyæ w Polskê. Mia³em na to chyba
trzy miesi¹ce, na tyle bowiem jako student dosta³em zezwolenie.
Ze Szczecina wyruszy³em do Poznania, stamt¹d  do Zielonej Góry,
potem do Wroc³awia, Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, by ten
pierwszy objazd zakoñczyæ w Warszawie. Jecha³em poci¹giem, autobusem, autostopem, a dobry polski Anio³ Stró¿ prowadzi³ mnie bezpiecznymi tropami. Zatrzymywa³em siê trochê u krewnych, wiêcej 
u ludzi, poznanych korespondencyjnie, b¹d na szlakach turystycznych. Przekazywali mnie oni swym znajomym. Zwiedza³em, robi³em
setki zdjêæ. Szala³em po teatrach, chodzi³em na koncerty, ogl¹da³em
po dwa-trzy filmy dziennie.
Podró¿na walizka by³a ciê¿ka
od ksi¹¿ek i p³yt.
Mimo swych najwiêkszych
chêci bycia jak inni, nie mog³em
jednak wyzbyæ siê swego
wschodniego zapiewu. Niektórzy obejmowali mnie jak swego, ale zdarzali siê i tacy, co
mówili na mnie Ruski. A jedna z pañ, s¹siadka dziadka, która mnie nawet nie widzia³a, odizolowa³a ode mnie swego syna,
na wszelki wypadek  ¿ebym nie
sprowadzi³ go na z³¹ drogê.
Te chwile ucieleni³y mi
Polskê. Raz i na zawsze.
Wszystko w niej by³o inne i Halina Fr¹ckowiak z Maækiem u
Mieczkowskich na Karolinkach. 1982
lepsze. Nawet socjalizm.
77

KAWIARNIA LITERACKA

Tymczasem uczono nas wszystkich, a szczególnie tych, do których mniej
by³o zaufania, pokory radzieckiej. Nie p³acz diewczonka, prajdut da¿dii, sa³dat
wierniotsa, ty tolko ¿di!  rozlega³a siê w marszu pieñ, wykrzykiwana strzêpami s³ów. W³óczy³em nogami w onucach, w butach z brezentu. By³em w
mundurze sowieckiego ¿o³nierza. Na mojej czapce by³a czerwona gwiazda. I
te¿ czasem krzycza³em: Nie szumcie, wierzby nam, z ¿alu, co serce rwie
 Wot durak, Poliak  dziwili siê Czurki, jak zwano Azjatów.
 Eto naszaja piesnia  mówili Rosjanie.
Tutaj, w Estonii, w soczystej wojskowej ruszczynie, poczu³em
szczególny smak polskiej mowy, jej poszczególnych s³ów. Powtarza³em je niczym modlitwê. I kilku kolegów  Rosjanin z rodziny uczonych fizyków, rzebiarz £otysz, Niemiec z Rygi to rozumia³o. Rozmawia³em sam do siebie, przeczytywa³em wielokrotnie listy z domu. Z
zagranicy, a wiêc i z Polski, nie wolno by³o pisaæ. Ksi¹¿ek w innych
jêzykach  nie po rosyjsku, nie wolno by³o czytaæ.
Czasami koledzy mnie prosili, ¿ebym co zapiewa³ po polsku 
wszak Polska by³a sojusznikiem w Uk³adzie Warszawskim. Najbardziej
lubili Raznocwietnyje kibitki czyli Jad¹ wozy kolorowe.
Lubi³ ze mn¹ politycznie porozmawiaæ o Polsce pewien oficer,
który swe najlepsze lata spêdzi³ w Legnicy. Szczególnie, gdy by³ na
rauszu. A na rauszu by³ prawie zawsze. Obejmowa³ mnie i zadawa³ to
samo pytanie, pe³ne ¿alu:
 Ska¿i ty mnie atkrawieno, paczemu wy, Paliaki, tak nie liubitie
nas, Ruskich?
W samotnoci wspomina³em krewnych, którzy przeszli przez ³agry, rozmowy ojca, stryjów i wujów o wojnie. Myla³em o Kociuszce i Mickiewiczu, o Czerwonych Gitarach i Mazowszu, o polskich dziewczynach,
które zna³em. Co w³aciwie tu robiê?  przeladowa³o bolenie pytanie.
Pedagogiem nie zosta³em. Los sprawi³, ¿e by³em dziennikarzem, w
jedynym dzienniku polskim w ZSRR, potem w radiu i telewizji. Stara³em siê mówiæ jak w Polsce, inaczej ni¿ wiêkszoæ moich znajomych. Niektórzy przechodzili na rosyjski, a potem na litewski, zak³adali internacjonalistyczne rodziny. Przyjani³em siê z podobnymi do siebie
i by³ to niew¹tpliwie wyraz pewnej obsesji. Ojciec prze¿ywa³, ¿e mog¹
mi zrobiæ krzywdê z tego powodu.
Mimo moich starañ, jak i dla wiêkszoci wilnian, nie uda³o siê wyzbyæ pewnych rozpoznawalnych cech naszej mowy. Chyba Jan Miodek, którego pozna³em jako m³odziutkiego asystenta na Uniwersytecie
Wroc³awskim, bêd¹c starym studentem, pierwszy mi powiedzia³:
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Z Maryl¹ Rodowicz, 1985 i z Iren¹ Jarock¹ po latach w Petrykozach, 2002

 Nie przejmuj siê swoj¹ piewnoci¹. Mów tak, jak czujesz.
Po wielu latach to samo powtórzyli Mi³osz i Konwicki. Wypad³o mi
szczêcie kilkakrotnych rozmów z nimi, z których dowiedzia³em siê, i¿
nie by³o i im ³atwo ze swoj¹ polszczyzn¹ przebiæ siê w Polsce, za noblista powiedzia³, ¿e to w Warszawie by³a jego najtrudniejsza emigracja.
Z biegiem lat Litwinów w Fabianiszkach przybywa³o. Mia³em z nimi
dobre kontakty. Natomiast w pracy radiowej mój szef za Polakami nie
przepada³. Kiedy nabluzga³ do syta, czu³ siê znacznie lepiej. Lubi³ mawiaæ: Jaki¿ tam Polak z tego Mickiewicza czy Chopina?
Z wrzeniem niepodleg³ociowym zasz³oci odmrozi³y siê, pracowaæ by³o znacznie trudniej. Media polskie zosta³y skrócone, narzucono
im gorsety nieistniej¹cej, a przecie¿ nowej cenzury, pozosta³a zasada z
czasów sowieckich, ¿e Polacy nie mog¹ sprawowaæ stanowisk kierowniczych.
Pamiêtam, do redakcji radia przychodzi³ jeden jegomoæ, który
wyg³aszaj¹c antypolskie tyrady, wyci¹ga³ z kieszeni chustkê, w której
nosi³ wybity, jak mówi³, w 1940 roku przez Polaka z¹b. Raz przyszed³
z koleg¹, a ten powiedzia³, ¿e zêba pozby³ siê na zabawie. Posz³o o
dziewczynê, ale faktem jest, ¿e na ów ubytek narazi³ go Polak.
W 2007 roku losy wêdrowca zaprowadzi³y mnie do Odessy. Poznany przewodnik, Polak z okolic Lwowa, który znalaz³ tu swoj¹
przystañ ¿yciow¹, przywiód³ nas do kocio³a Aposto³a Piotra. Ociera³ ³zy, kiedy usi³owa³ co powiedzieæ. Mo¿na by³o tylko zrozumieæ
to, ¿e koció³ jest bardzo piêkny, a za czasów sowieckich by³o le.
Nie mog³em siê skupiæ, bo wolê zwiedzaæ sam. Potem mówi³ o
kap³anie, który spêdzi³ tu niemal pó³ wieku. Brakowa³o mu s³ów,
aby wyraziæ jego bohaterstwo, wsparte m¹droci¹, która mu po79
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zwoli³a przetrwaæ, co rusz spocon¹ d³oni¹ ociera³ ³zy, ciekn¹ce po
policzkach i powtarza³:
 wiêty, wiêty!
 Kto?  zapyta³em.
 No, nasz ksi¹dz proboszcz Tadeusz.
 Ksi¹dz Tadeusz Hoppe?  zapyta³em.
 A sk¹d pan zna jego nazwisko?
 Ksi¹dz Tadeusz ochrzci³ mnie w Kalwarii Wileñskiej.
Ksi¹dz Hoppe w imperium sowieckim dosta³ trudne zadanie. Pod
koniec lat piêædziesi¹tych przyjecha³ do Odessy, gdzie Sowieci zezwolili na dzia³anie jednego tam kocio³a katolickiego, ze wzglêdu na port.
Taki koció³ dzia³a³ w Leningradzie  ze wzglêdu na zachodnich turystów, by³ te¿ koció³ katolicki w Moskwie, choæ bardzo ogo³ocone, to
dzia³a³y wi¹tynie katolickie na Litwie, mniej na Ukrainie i Bia³orusi.
Ksi¹dz Hoppe trwa³ tu, nawraca³, pociesza³. Kiedy przysz³a pierestrojka, na stare lata dzia³a³ ze zwiêkszon¹ energi¹, zjednoczy³ nielicznych tu i przypadkowych  jak on  Polaków, czêsto zsowiecia³ych,
wywalczy³ dla nich drugi koció³.
Dowiedzia³em siê o tym po wyjciu z kocio³a do jego sutereny,
gdzie mieci³o siê mieszkanie ksiêdza Hoppe. Urz¹dzono tu maleñkie
muzeum. Na wieszaku  skromny i wywiechtany garnitur kap³ana,
dalej  szaty liturgiczne. Zdjêcia na cianach, radio. Czego tu móg³
s³uchaæ? Otwarta ksiêga, a w niej kocielne wpisy. Po rosyjsku, choæ
sporadycznie spotyka siê polskie, parê po francusku.
Patrzy³em na to i mia³em wra¿enie, ¿e ksi¹dz Hoppe g³aszcze mnie po
g³owie, czêstuje cukierkiem. Przypomnia³em, jak po skoñczeniu dnia z kolêd¹ zasiada³ na kolacjê w naszym domu z ojcem, który go saniami powozi³.
Po Fabianiszkach zosta³a pamiêæ ostatnich, coraz nardziej nielicznych i starszych jej by³ych mieszkañców. Ich wnuki nie pamiêtaj¹ tamtej, polskiej ery osady. Rozpoznaæ ojczyste zak¹tki z wielkim trudem
pozwalaj¹ zachowane gdzieniegdzie szcz¹tki starych drzew, na przyk³ad, obok nowoczesnego przedstawicielstwa Volvo drzewa z naszych
sadów i lasów fragmentarycznie dope³niaj¹ krajobraz dzieciñstwa. Ale
gdy spotkasz og³oszenie o sprzeda¿y drogo parceli, jej sprzedawc¹ raczej nie bêdzie Polak, dawny mieszkaniec Fabianiszek. Nie jest sekretem, ¿e w kraju, w którym nie ma kopalni z³ota i produkuje siê niewiele,
najlepszym interesem jest przejmowanie cudzej ziemi.
Nie da³o siê i mojej rodzinie odzyskaæ pasemko gruntu, gdzie sta³
nasz dom. Odpowied by³a jedna: Czekajcie. Z biegiem lat do w³adzy
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doszli bardziej wyrozumiali urzêdnicy, ale w
miecie, mówili, ju¿ nie
ma wolnej ziemi.
Swój skutek odnios³o
zlitewszczanie nazwisk,
które zaprz¹tnê³o spektakularnie uwagê mediów i polityków.
I nasz symboliczny
punkt odniesienia do ojcowizny na tej ziemi oddala³ siê. Obecnoæ tyW Fabianiszkach. W pierwszym rzêdzie: Weronika
siêcy Polaków z dziada Hrypiñska, Jadwiga Mieczkowska, Bronis³awa Popradziada na tych zie- p³awska, babcia Helena Mieczkowska z Matarewimiach sta³a siê snem, dla czów, Stefania Ko³oszewska i Maria Miechowicz.
którego t³em bywaj¹ sta- W drugim rzêdzie: Józef Hrypiñski, Aleksander Pop³awski, Boles³awa i Edward Ko³oszewscy, Stanire rodzinne fotografie.
Czy my, którzy mó- s³aw Miechowicz i Tomasz Mieczkowski. 1960
wimy tu po polsku, jestemy realnie na tych ziemiach? Cz³owiek nie ig³a
 mawia siê  zostawia jaki lad, s¹ ksiêgi wieczyste, plany. Jeszcze
carskie, polskie przedwojenne, wreszcie sowieckie, z aktami nacjonalizacji. Ale lad dawnej ery zosta³ skrupulatnie zatarty: wywieziono ziemiê,
znik³o wzgórze, sk¹d rozpociera³ siê widok na nasz wiat dzieciêcych
zabaw, gdzie w ciep³e letnie wieczory odurza³ zapach kwiatów, dojrzewaj¹cych jab³ek i przekwitaj¹cych zió³. Jak chcielimy wyrwaæ siê st¹d
w szeroki wiat! Okaza³o siê, ¿e powrotów nie bêdzie, a jeli i bêd¹, to
ogarn¹ pustkê, przeciêt¹ ch³odem niklu i estetyk¹ plastyku.
Tak znik³a dawna epoka. Tyle ziemi wywieziono st¹d chyba i po to,
a¿eby dotrzeæ do warstw, po których nikt nie st¹pa³. Mieszkañcy Fabianiszek, którym mo¿e nie przelewa³o siê, ale do najbiedniejszych nie
nale¿eli, zostali puszczeni z torbami w bia³y dzieñ.
Niewiele pozosta³o ludzi, którzy pamiêtaj¹ tamte dzieje. Wyros³y drzewa
z dzieciñstwa  jeli siê cudem zachowa³y, zosta³y w urywkach tamte
pieni. I zosta³o s³owo polskie. Dro¿sze dla tych, którzy je zachowali.
Romuald Mieczkowski

81

PRZECZYTANE
POLSKI DWUG£OS O POECIE Z WO£YNIA:
POLONISTA I HISTORYK O ZYGMUNDZIE JANIE RUMLU
Tadeusz Samborski
Mo¿e tylko jednym westchnieniem
Mo¿e tylko zostanê imieniem...
Zygmunt Jan Rumel

Przystêpuj¹c do pisania tego tekstu, powiêconego poecie wo³yñskiemu  Zygmuntowi Janowi Rumlowi, nie mogê oprzeæ siê pokusie,
by zaraz na wstêpie zacytowaæ opiniê o nim ludzi, którzy w sprawach poezji mogli siê wypowiadaæ kompetentnie i z potrzeby podobnego,
co nasz bohater, serca. I tak Leopold Staff poZygmunt J. Rumel, 1941
wiedzia³ niegdy do jego matki: Niech pani strze¿e tego ch³opca, bo bêdzie wielkim poet¹.
Za z okazji wydania tomiku poezji Rumla Jaros³aw Iwaszkiewicz,
wspominaj¹c jego tragiczn¹ mieræ napisa³: By³ to jeden z diamentów,
którym strzelano do wroga. Diament ten móg³ zab³ysn¹æ pierwszorzêdnym blaskiem. Z czystym sumieniem mo¿na dodaæ: diament, podobny
do tych, które symbolizuj¹ Krzysztofa Baczyñskiego i Tadeusza Gajcego. Przypuszczam, ¿e ta metafora Iwaszkiewicza by³a podpowiedzi¹
dla prof. Kazimierza Denka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
który swój artyku³ o Rumlu zatytu³owa³ Krzemieniecki brylant.
Jego postaci nie powiêcono na przestrzeni minionych kilkudziesiêciu lat zbyt wielu publikacji  zarówno na poziomie naukowym, jak te¿ i publicystycznym.
Uzasadnionym mo¿e byæ doæ czêsto spotykane okrelenie poeta zapomniany. I to okrelenie jest, niestety, adekwatne do rzeczywistoci. Dlatego tak wa¿ne i wielkie znaczenie
maj¹ dwie publikacje ksi¹¿kowe, które pojawi³y siê ostatnio na polskim rynku ksiêgarskim:
Krzemieñczanin Bo¿eny Gorskiej i Zygmunt Rumel ¯o³nierz Nieznany Janusza Gmitruka.
Pierwsza z nich napisana zosta³a przez na82
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uczycielkê jêzyka polskiego, raczej nieznan¹
jako pisarka. Przypominam sobie dyskusjê nad
ksi¹¿k¹ w kontekcie nagrody dla niej w ramach Warszawskiej Premiery Literackiej. Na
w¹tpliwoci jednego z jurorów, i¿ rozwa¿amy
kandydaturê ksi¹¿ki, napisanej nie przez zawodowego pisarza, inny przedstawiciel tego¿
gremium (notabene wspó³czesny polski poeta)
rozwia³ te w¹tpliwoci samokrytycznym wyznaniem: Przecie¿ ta polonistka wykona³a za
nas wspania³¹ pracê twórcz¹. To my, literaci,
bylimy winni Zygmuntowi Janowi Rumlowi ksi¹¿kê o nim, to by³ nasz
moralny d³ug pamiêci, który sp³aci³a autorka Krzemieñczanina.
Nie pretendujê do roli recenzenta, mogê co najwy¿ej omieliæ siê
uznaæ siebie za wykwalifikowanego czytelnika i z tej pozycji podzieliæ
siê wra¿eniami i uwagami, jakie dla mnie wynikaj¹ z lektury tej ksi¹¿ki.
Tytu³em wprowadzenia i gwoli sprawiedliwoci historycznej godzi siê
odnotowaæ, ¿e ksi¹¿ka powsta³a z inicjatywy p³ka Jana Niewiñskiego,
przewodnicz¹cego Patriotycznego Ruchu Kresowego, autentycznego
bohatera polskiej samoobrony w Rybczy k. Krzemieñca. Tak sugestywnie przekonywa³ Bo¿enê Gorsk¹ o potrzebie napisania ksi¹¿ki o Rumlu,
¿e po jakim czasie póniejsza autorka zgodzi³a siê podj¹æ to wyzwanie,
mimo, ¿e nigdy w ¿yciu nie by³a w Krzemieñcu. Kilka lat swojej m³odoci spêdzili tam w murach s³ynnego Liceum Krzemienieckiego Zygmunt
Jan Rumel oraz Jan Niewiñski który zadba³ o utrwalenie jego pamiêci
tak¿e w postaci ksi¹¿ki, nie mówi¹c ju¿ o tablicach pami¹tkowych i obraniu Poety za Patrona Obchodów 65. rocznicy Ludobójstwa, dokonanego przez OUN-UPA na polskiej ludnoci Kresów Wschodnich.
Wracaj¹c do Krzemieñczanina, warto podkreliæ, ¿e autorka du¿o
miejsca powiêca intelektualno-artystycznej aurze Krzemieñca, który
postrzega jako swoiste genius loci, kojarz¹c tê w³aciwoæ miasta u
stóp góry Królowej Bony z Juliuszem S³owackim, z profesorami Gimnazjum i Liceum Wo³yñskiego, a tak¿e póniejszego Liceum Krzemienieckiego. Gorska przywo³uje liczne opinie znawców przedmiotu, chc¹c
zaakcentowaæ niezwyk³¹ urodê miasta. Wród tych opinii, moim zdaniem, na przypomnienie zas³uguje ciekawa inicjatywa (te¿ poety) Stanis³awa Sheybala, który uwa¿aj¹c, ¿e Krzemieniec jest miastem piêkniejszym i bardziej atrakcyjnym dla malarzy od modnego wówczas (i
teraz) Kazimierza nad Wis³¹, zainicjowa³ w latach 1934-1935 piêciotygodniowe stypendium dla malarzy w wysokoci 75 z³. Stypendyci ze
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swej strony byli zobowi¹zani do ofiarowania Zjednoczeniu Organizacji
Spo³ecznych jednego obrazu, powsta³ego podczas pleneru.
Piêkno unikatowej architektury drewnianej bywa³o coraz bardziej
nadwerê¿ane ofensyw¹ nowoczesnoci. Ten odwieczny dylemat by³
w okresie miêdzywojennym udzia³em tak¿e tego miasta. Jednak jeszcze w 20-leciu miêdzywojennym Krzemieniec zachwyca³ wyj¹tkow¹
urod¹. Gorska przypomina, ¿e by³ on na tyle atrakcyjny, i¿ przyci¹ga³
wybitnych goci, wród nich Zofiê Kossak-Szczuck¹, Helenê Boguszewsk¹ i Mariê D¹browsk¹. Autorka zauwa¿a, ¿e mi³oników Krzemieñca przyci¹ga³y nie tylko jego zewnêtrzne uroki, ale bliskie im by³y
równie¿ idee i dzia³ania spo³eczne licealnej wspólnoty. W nurt tej aktywnoci skutecznie i twórczo wpisa³ siê Zygmunt Jan Rumel. Tytu³
jednego z rozdzia³ów Spo³ecznik wyranie wskazuje wa¿ny rys osobowoci bohatera, czyli oprócz kilku ju¿ znanych okreleñ: poeta, ¿o³nierz, mêczennik, dochodzi wielce znacz¹ce pojêcie  spo³ecznik.
W obszarze tej jego dzia³alnoci autorka wyró¿nia takie w¹tki tematyczne jak: popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku wiejskim
Wo³ynia, aktywnoæ w Zrzeszeniu By³ych Wychowanków Liceum
Krzemienieckiego, publicystyka i wyk³ady na Uniwersytecie Ludowym,
sport, organizacja wycieczek krajoznawczych oraz promocja Wo³ynia
w regionie i w stolicy Polski. Tak szeroki zakres spo³ecznikowskiej
pasji Rumla by³ mo¿liwy do realizacji, gdy¿ jak dopatruje siê tego Gorska: Poeta by³ jednostk¹ przywódcz¹, indywidualist¹ na czele grupy.
Jeli chodzi o ideowo-artystyczne ród³o natchnienia i pokrewieñstwo
Rumla, to autorka dopatruje siê zwi¹zków z pogl¹dami takich wybitnych
Polaków, jak Andrzej Frycz Modrzewski, Stanis³aw Staszic, Tadeusz Czacki,
Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Stanis³aw Brzozowski, Stefan
¯eromski, Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Ludwik Krzywicki, Bogdan Suchodolski i Maria D¹browska. A dokonuj¹c przegl¹du dotychczasowych
wydañ ksi¹¿kowych, zawieraj¹cych fragmentarycznie lub ca³ociowo poezjê
Rumla, konstatuje: Nie jest on poet¹ nieznanym  tylko mo¿e  co jeszcze
bardziej przykre  po cudownym odnalezieniu w³aciwie niezauwa¿onym,
nieodkrytym, ponownie zapomnianym.
Cytowany Jaros³aw Iwaszkiewicz mówi³ o Rumlu tak¿e i to: Nazwisko warte zapamiêtania, bo oznacza niezwyk³ego m³odzieñca, prawdziwego poetê, a przy tym umys³ i talent, nosz¹cy cechy wrêcz oryginalne.
Gorska kwalifikuje Rumla jako urodzonego liryka, a krêgi tematyczne,
w jakich porusza siê poeta, to pejza¿ rodzinny  swojski i kochany, historia. Dostrzega w jego poezji wyran¹ fascynacjê S³owackim, Norwidem,
Edwardem S³oñskim i widzi te¿ pewn¹ bliskoæ ze Staffem i Lemianem.
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Godzi siê podkreliæ pracowitoæ i autorsk¹ rzetelnoæ Bo¿eny Gorskiej, która ka¿demu z wierszy z wydanego przed laty tomiku powiêca uwagê, podejmuje próbê syntezy, podkrela ich walory, omawia
materiê poetyck¹ i tworzywo, jakim rozporz¹dza poeta w wo³yñskiej
rzeczywistoci, historii i mitologii. I czyni to autorka Krzemienczanina
 jak sama wyjania  tak¿e z powodu d³ugiej nieobecnoci Zygmunta
Jana Rumla w historii literatury i w wiadomoci czytelników.
Bo¿ena Gorska swoim Krzemieñczaninem wystawia Rumlowi pomnik, za jego twórczoæ poetyck¹, za niezwyk³¹ osobowoæ, za wiernoæ zasadom, za mi³oæ do ojczystego Wo³ynia, za uniwersalne wartoci twórczej zgody z innymi narodowociami, i w koñcu za ...honor
Polaka i bohatera. Autor jednej z recenzji Krzemieñczanina mówi wprost:
To bardzo dobra ksi¹¿ka o kresowym Baczyñskim.
Wracaj¹c do wierszy....
Kogo pytaæ o radê? Gdyby ¿y³ Beniowski,
Ów rycerz romantyczny  orator fantazji,
Odwiedzi³bym s¹siada, bo z mojej ¿e wioski 
Lecz dzi  tej by³ej  miesznie ¿a³owaæ okazji.
W tych strofach Gorska odczytuje dobre osadzenie poety w wo³yñskiej tradycji, bo wczeniej Beniowski by³by mu s¹siadem. Nici¹ czerwon¹ w jego twórczoci przewija siê ci¹gle ta dwoistoæ, to poetyckie
rozdwojenie jani: ot, chocia¿by w tych strofach:
Niech tam or³y dziobami piêæ skrasz¹,
a teorban piosenkê zakwili...
bo o wolê, o nasz¹ i wasz¹
piewa³  zanim spocz¹³ w mogile.
Podobnie tê dwoistoæ odczytujê w wyznaniu poety:
Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczy³y mowy
w warkocz krwisty plecionej jagodami ros
bym siê sercem prze³ama³ bólem w dwie po³owy
by serce rozdwojone p³aka³o jak g³os
Gorska z wyczuciem odkrywa w tym wierszu rekwizytorniê poetyck¹, odziedziczon¹ po S³owackim i odbiera wiersz, jako radoæ z
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tego, ¿e siê jest obdarzonym przez los bogactwem dwóch kultur, ale i
sygna³u, ¿e rozdwojone serce p³acze, bo ta wo³yñska dwoistoæ jest
bolesna, o czym zawiadcz¹ póniejsze tragiczne wydarzenia.
I na koniec zdañ kilka o innych formach upamiêtnienia poety-bohatera. Na dziedziñcu Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza na warszawskiej Starówce ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ z wizerunkiem Rumla. W Legnicy, na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy
i Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich uchwa³¹ Rady Miasta, jednej z ulic nadano imiê poetymêczennika. Ma rozerwany brylant tak¿e swoj¹ ulicê w Gdañsku,
gdzie w procedurze nadania nazwy zaanga¿owa³y siê tamtejsze rodowiska kresowe i gdañskie struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zdarza siê, i¿ w opracowaniach historyczno-literackich wystêpuj¹
analizy twórczoci Zygmunta Jana Rumla, jednak jak zauwa¿a prof. K.
Denek, iloæ ich i zakres s¹ niewspó³mierne w stosunku do jego dojrza³ej i oryginalnej twórczoci. Jestem przekonany, ¿e ksi¹¿ka Gorskiej w
jakim znacz¹cym stopniu te dysproporcje zniweluje.
Prof. Denek wyrazi³ nadziejê, ¿e pozycja ta przyczyni siê do zmniejszenia przera¿aj¹cego stopnia niewiedzy na temat polskich Kresów
wschodnich, jaka panuje w naszym spo³eczeñstwie. Od siebie dodam,
¿e ta teza o dobroczynnych skutkach dla kondycji intelektualnej i historycznej pamiêci naszego narodu, napisanej przez Gorsk¹ ksi¹¿ki Krzemieñczanin rozci¹ga siê tak¿e na ksi¹¿kê Janusza Gmitruka Zygmunt
Rumel  ¯o³nierz nieznany.
Osobicie uwa¿am, ¿e wielkim dramatem osobistym poety jest ¿yciowa koniecznoæ przeistoczenia siê w ¿o³nierza lub  jak w przypadku Zygmunta Jana Rumla  ³¹czenia tych dwóch jak¿e obcych sobie funkcji:
poety i ¿o³nierza. I jeli uznaæ, ¿e ksi¹¿ka Bo¿eny Gorskiej prezentuje przekonywuj¹co i wieloaspektowo Rumla jako poetê, to ta druga ukazuje go
jako bohaterskiego ¿o³nierza Polskiego Pañstwa Podziemnego, który swój
oficerski obowi¹zek wype³ni³ do koñca, daj¹c przyk³ad nie tylko mêstwa
osobistego, ale tak¿e poczucia honoru w wydaniu wrêcz modelowym.
Ju¿ we wstêpie do ksi¹¿ki czytamy: ¯o³nierz Nieznany dla spo³eczeñstwa niepodleg³ego pañstwa  to symbol wszystkich poleg³ych ¿o³nierzy,
którym oddajemy ho³d w jednej bezimiennej mogile. T¹ mogi³¹ jest grób
Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie. Nasz bohater Zygmunt J. Rumel nie
ma swojego grobu. Miejsce jego pochówku poszukiwane jest od 65 lat.
Pisz¹c biografiê Rumla, autor przypomina jego dzia³alnoæ w Wo³yñskim Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej, do którego wst¹pi³ jeszcze jako uczeñ
s³ynnego Liceum Krzemienieckiego. By³ te¿ zaanga¿owanym publicyst¹.
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G³osi³ ideê Kresów wielonarodowych, na których zarówno Polacy, jak te¿ i Ukraiñcy powinni wspólnie pracowaæ dla dobra Rzeczypospolitej. Rumel podkrela³ w swojej dzia³alnoci i twórczoci, ¿e Ukraiñcy s¹ pe³noprawnymi obywatelami tej Rzeczypospolitej.
Godnym uwagi mo¿e byæ fakt, ¿e Rumel
chcia³ konspiracjê antyradzieck¹ (1939-1941)
opieraæ na wspó³pracy ludowców z Ukraiñcami. Warto dodaæ, ¿e zrobi³ wiele dla tego,
by sprawy Kresów Wschodnich nie zosta³y
zapomniane przez rodz¹ce siê struktury Pol¯o³nierz-poeta w 1943
skiego Pañstwa Podziemnego.
Opisuj¹c warunki, w jakich przysz³o konspirowaæ Rumlowi, Janusz
Gmitruk przypomina: W tym czasie mo¿na by³o zauwa¿yæ na Wo³yniu
ciche, lecz zgodne wspó³dzia³anie skrajnego szowinistycznego nacjonalizmu ukraiñskiego i hitleryzmu niemieckiego.
Na pocz¹tku 1943 roku Rumel (konspiracyjny pseudonim Krzysztof Porêba) zosta³ komendantem okrêgu VIII B.Ch. A sytuacja mniejszoci polskiej, otoczonej mas¹ nieprzyjaznej ludnoci ukraiñskiej, by³a
coraz bardziej tragiczna. Chc¹c ratowaæ Polaków z pogromów i rzezi,
Delegat Rz¹du RP Kazimierz Banach delegowa³ porucznika Zygmunta
Jana Rumla  Krzysztofa Porêbê i jego oficera do zleceñ specjalnych, podporucznika Krzysztofa Markiewicza Czarta na rozmowy
ostatniej szansy do sztabu g³ównego UPA. Rumel podj¹³ siê tego zadania, gdy¿ zdawa³ sobie sprawê z zaistnia³ej sytuacji.
Z drugiej strony, jak s¹dzi Gmitruk, nie umia³ pogodziæ siê z tym, ¿e
dwa tak drogie jego sercu narody stanê³y do bratobójczej walki. To
akurat okrelenie uwa¿am za niecis³e, gdy¿ sugeruje ono dwubiegunowoæ konfliktu dwu przygotowanych do walk stron. A przecie¿ wiadomo, ¿e Polacy stanowi¹c zaledwie 12 proc. ludnoci Wo³ynia, mogli
byæ tylko ofiarami. I tak siê to sta³o. Inaczej byæ nie mog³o, bo jak
wczeniej wyjania³ to autor ksi¹¿ki: ludnoæ wiejska ¿y³a w ci¹g³ym
strachu przed Ukraiñcami. Na wsiach po wielkich deportacjach pozosta³y bezbronne kobiety, m³odzi ch³opcy do 17 lat, starcy i ma³e dzieci.
Brakowa³o uzbrojenia, amunicji i organizacji systemu ostrzegania i samoobrony. Ukraiñski demon mierci bezkarnie kroczy³ przez Wo³yñ.
pozostawiaj¹c tysi¹ce zamordowanych i zgliszcza ich siedzib.
Rumel uda³ siê do sztabu UPA jako parlamentariusz dobrej woli i
ostatniej nadziei. Jeden z uczestników tamtych wydarzeñ widzia³ go
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tu¿ przed jego wyjazdem do sztabu UPA. Wspomina to tak: Przyjecha³
z Warszawy na pojednawcze rozmowy z przywódcami ukraiñskimi. By³o
to w szczytowym okresie rzezi i bylimy g³êboko przekonani, ¿e nie istniej¹ realne szanse na porozumienie. W moich oczach pozosta³ obraz
cz³owieka, bohatera, dobrowolnie id¹cego na pewn¹ mieræ.
Tak te¿ siê sta³o. Autor, powo³uj¹c siê na prace W. Siemaszko, relacjonuje: 11 lipca 1943 r. polscy parlamentarzyci Z. J. Rumel, K. Markiewicz i wonica Witold Dobrowolski zostali zatrzymani w lasku ko³o
wsi Kustycze przez konny oddzia³ upowców i zamordowani przez rozerwanie koñmi. Tego samego dnia Ukraiñska Powstañcza Armia przyst¹pi³a do generalnej rozprawy z polskimi mieszkañcami Wo³ynia, fala
terroru ogarnê³a ca³y zachodni Wo³yñ.
W tak okrutny sposób zgin¹³ ten, który zna³ jêzyk ukraiñski, kocha³
Wo³yñ, mia³ wród Ukraiñców wielu przyjació³. Wszystkie jego poczynania  jak podkrela Gmitruk  zmierza³y do tego, by dwa narody,
dwie kultury ¿y³y w zgodzie. We wspó³pracy m³odych Polaków i Ukraiñców bowiem widzia³ szansê na podwigniêcie Kresów na wy¿szy
poziom materialny i duchowy. Kto z pisz¹cych o Rumlu i jego mierci
zatytu³owa³ swój artyku³ rozerwany brylant i to jest najtrafniejsza
metafora na okrelenie jego bohaterskiej mierci.
Jestem przekonany, ¿e oprócz wielu walorów literackich i historiograficznych obydwu ksi¹¿ek, spe³niaj¹ one bardzo wa¿ny postulat, zawarty w
uchwale Sejmu RP z 15 lipca 2009, wyra¿ony nastêpuj¹cymi s³owy: Tragedia na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna byæ przywrócona
pamiêci historycznej wspó³czesnych pokoleñ. Jest to zadanie dla wszystkich w³adz publicznych w imiê lepszej przysz³oci i porozumienia narodów
naszej czêci Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukraiñców.
Organizatorzy ogólnopolskich obchodów 65. rocznicy apogeum
zbrodni ludobójstwa, dokonanego przez OUN UPA na polskiej ludnoci
Kresów Wschodnich (2009) obrali Zygmunta Jana Rumla patronem
tych uroczystoci. Wtedy te¿ wyszed³ kolejny tomik jego poezji.
W grudniu 2009 na dziedziñcu Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹ postaæ poety-¿o³nierza, mêczennika Wo³ynia. Niedawno na wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy w Legnicy i tamtejszego Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Rada
Miasta nada³a imiê poety jednej z ulic. Warto dodaæ, ¿e w³anie w Legnicy i w ca³ym regionie zamieszkuj¹ potomkowie tych, którzy zostali
wypêdzeni z Wo³ynia i z Ma³opolski Wschodniej. Oni mog¹ mia³o powiedzieæ, ¿e Zygmunt Jan Rumel by³ jednym z nich, chocia¿ to jego los
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by³ najtragiczniejszy i dla wielu pokoleñ przysz³ych mo¿e byæ przyk³adem cnót. Ulicê Rumla ma te¿ Gdañsk, w którym zabiega³y o to rodowiska kresowe i struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego.
S¹dzê, a nie jestem w tym odosobniony, ¿e Rumel swoim dorobkiem
literackim i swoj¹ biografi¹ poety i bohatera zas³uguje na znacznie wiêcej
materialnych znaków pamiêci o nim. Gor¹co zachêcam literatów, animatorów kultury i ludzi dobrej woli w ró¿nych krajach, zw³aszcza w rodowiskach polskich na wschodzie, by inicjowa³y nadanie imienia Poety szko³om, bibliotekom, instytucjom kultury oraz ulicom miast i osiedli. Tablice,
upamiêtniaj¹ce tê postaæ mog³yby zawisn¹æ w kocio³ach, na placach miejskich, w domach kultury i w innych obiektach u¿ytku publicznego.
Nie ma bardziej godnego miejsca na tej ziemi, w którym nale¿y uwieczniæ pamiêæ o nim ni¿ Krzemieniec. W tym miecie, u podnó¿a góry Królowej Bony, w kociele parafialnym lub w obiektach by³ego Liceum Krzemienieckiego nale¿a³oby umieciæ tablicê, upamiêtniaj¹c¹ wyj¹tkowego
absolwenta tego¿ liceum, piewcê piêkna Wo³ynia i orêdownika bliskiego
wspó³dzia³ania Polaków i Ukraiñców na partnerskiej zasadzie.
Jak¹ formê upamiêtnienie Rumla mog³oby te¿ zastosowaæ wspó³pracuj¹ce z Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Muzeum J. S³owackiego w Krzemieñcu, mieszcz¹ce siê w dworku, w którym bywa³
te¿ poeta-bohater. Materia³, przygotowany dla Znad Willi, niech bêdzie jaskó³k¹, która przyniesie wiosnê w przywracaniu przez rodowiska polskie na Wschodzie pamiêci o poecie, który napisa³:
Ot znam ja w Polsce kilku ludzi 
Ca³a w tym moja tajemnica 
Których w tym ¿yciu nic nie brudzi
I którzy maj¹ czyste lica.
Ka¿dy z nas mo¿e uczyniæ dla sprawy utrwalenia pamiêci o Zygmuncie Janie Rumlu co, co go bêdzie upowa¿nia³o do mniemania, ¿e ma czyste lica i czyste sumienie w dziele sp³acania d³ugu moralnego wobec zbyt
czêsto zapominanego i pomijanego poety.
Tadeusz Samborski
Bo¿ena Gorska, Krzemieñczanin, Wydawnictwo Muzeum Niepodleg³oci,
Warszawa 2008; Janusz Gmitruk, Zygmunt Rumel ¯o³nierz Nieznany,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2009.
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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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KORPORACJE NA UNIWERSYTECIE WILEÑSKIM
Najstarsz¹ korporacj¹ wileñsk¹ by³ przewietny Konwent Polonia,
za³o¿ony w 1828 w Dorpacie, który szczyci³ siê korzeniami filomackimi i filareckimi oraz najd³u¿sz¹ w Polsce tradycj¹ korporacyjn¹. Pod
jego opiek¹ powstawa³y od pocz¹tku lat 20. nowe korporacje. W przedwojennym Wilnie dzia³a³o ich 25 (wzglêdnie 26). Wszystkie z nich,
poza funkcjonuj¹cymi przy Szkole Nauk Politycznych K! Orienti¹, K!
Brygadi¹ i prawdopodobnie K! Tartari¹, by³y zwi¹zane z Uniwersytetem. Najstarsze i najsilniejsze nale¿a³y do Zwi¹zku Polskich Korporacji
Akademickich i tworzy³y Wileñskie Ko³o Miêdzykorporacyjne. £¹cznie
w miêdzywojniu dzia³a³o w Wilnie siedem korporacji zwi¹zkowych,
by³y to konwenty  Polonia, Batoria, Polesia, Concordia Vilnensis, Cresovia Vilnensis, Leonidania, Filomatia Vilnensis. Poniewa¿ Konwent
Polonia  jeden z wspó³twórców Zwi¹zku  od 1933 do wybuchu wojny
pozostawa³ poza jego strukturami, w 1939 do Wileñskiego Ko³a nale¿a³o szeæ korporacji. Funkcjonowa³o tak¿e kilka korporacji akademickich o charakterze chadeckim (Conradia i Sniadecja) albo sanacyjnym
(Vilnensia, wystêpuj¹ca pocz¹tkowo pod nazw¹ Aquilania, konwenty
Pi³sudia oraz Brygadia). Ponadto istnia³y korporacje, wzglêdnie stowarzyszenia o charakterze para-korporacyjnym, okrelane mianem dzikich, tj. nie pozostawa³y one w strukturach ¿adnego ogólnopolskiego
zwi¹zku i mia³y zazwyczaj charakter efemerydalny. Wród nich mo¿na
wymieniæ konwenty Orientiê i Tartariê, Korpus Stefana Czarneckiego
oraz Konfederacjê Gildia.
Poza nimi by³y aktywne korporacje mniejszoci narodowych: ukraiñskie Kruty i Zaporo¿e (a byæ mo¿e tak¿e tajna Sicz), ¿ydowskie, w tym
utworzona w 1926
asymilancka Unitania,
powsta³e w koñcu lat
20. syjonistyczno-rewizjonistyczna Jordania (1929) i Hasmonea
(1930), syjonistyczna
Betharia (1930) oraz
Korporacja Emunah.
Odnotowaæ ponadto
nale¿y, ¿e fukcjono- Konwent Polonia po przemarszu. 3 Maja 1926
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Do konwentów nale¿eli profesorowie  Wac³aw Dziewulski, Marian Zdziechowski, ks. bp Aleksander Wóycicki, Feliks Koneczny

wa³y jedyne w Polsce korporacje studentów Rosjan i Bia³orusinów: Ruthenia Vilnensis oraz Scorinia (Skorynia).
Liczba cz³onków korporacji wileñskich jest w zwi¹zku z brakiem
pe³nych danych niemo¿liwa do precyzyjnego ustalenia. W roku akademickim 1927/28 nale¿¹ce do Zwi¹zku Polskich Korporacji Akademickich piêæ korporacji liczy³y 205 czynnych cz³onków, co stanowi³o ok. 9
proc. studentów Uniwersytetu. Brak danych nie pozwala okreliæ liczby
cz³onków aktywnych w pozosta³ych, istniej¹cych ju¿ wówczas szeciu
innych korporacjach. W roku 1930/31 piêæ nale¿¹cych do Zwi¹zku Polskich Korporacji Akademickich konwentów liczy³o 207 cz³onków, co
stanowi³o ok. 8 proc. s³uchaczy Uniwersytetu. W tym okresie istnia³o
jednak co najmniej 11 innych konwentów. Porednie informacje wskazuj¹, ¿e przekracza³y one pod wzglêdem liczby cz³onków stan korporacji
zwi¹zkowych.
Znaczenie korporacji wileñskich by³o znaczne. Bez w¹tpienia zwi¹zane to by³o z autorytetem, jaki w Wilnie posiada³a najstarsza  Konwent Polonia. Du¿a czêæ elit Litwy rodkowej patronowa³a i wspiera³a rozwój ruchu korporacyjnego. Cz³onkami korporacji by³a wiêkszoæ
rektorów oraz liczni profesorowie USB: Józef Ziemacki (medyk, rek-

Ks. bp W³adys³aw Bandurski, genera³ Józef Dowbor-Municki, Premier Aleksander
B³a¿ej Prystor i senator Julian Juliusz Szymañski
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tor w 1919, Polonia), W³adys³aw Dziewulski (astronom, rektor 1924-25, Cresovia Vilnensis), Marian Zdziechowski (slawista i filozof
kultury, rektor 1925-27, Polonia), ks. Czes³aw Falkowski (póniejszy biskup, rektor 1928-30, Batoria i Leonidania), Kazimierz Opoczyñski (lekarz anatomii patologicznej, rektor 1932-33, Ba- Korporacja Filarecja, pierwszy z lewa  Stefan Burchard. 1925
toria i Leonidania), Witold
Staniewicz (specjalista z zakresu ekonomiki rolnej i polityki agrarnej,
rektor 1933-37, Pi³sudia), ks. Aleksander Wóycicki (rektor 1937-39,
Concordia Vilnensis), a tak¿e m.in.: romanista i cywilista Franciszek
Bossowski (Cresovia Vilnensis), historyk literatury Stanis³aw Cywiñski (Polesia), karnista Stefan Glaser (Concordia Vilnensis), filolog Stefan Glixelli (Filomatia Vilnensis), malarz i grafik, historyk sztuki Jerzy
Hoppen (Concordia Vilnensis), historyk i filozof dziejów Feliks Koneczny (Conradia Vilnensis), historyk Bogumi³ Jesionowski (Filomatia
Vilnensis), historyk prawa Iwo Jaworski (Conradia), konstytucjonalista Wac³aw Komarnicki (Polesia), filozof i krytyk literacki Wincenty
Lutos³awski (Polonia), wyk³adowca pedagogiki Marian Massonius, filolog klasyczny Jan Oko (Batoria, Conradia, Filomatia Vilnensis), medyk Zenon Or³owski (Leonidania), psychiatra Rafa³ Radziwi³owicz (Polonia), specjalista medycyny s¹dowej Sergiusz Schiling-Siengalewicz
(Batoria, Leonidania), chemik Micha³ Señkowski (Leonidania), malarz
Ludomir Sleñdziñski (Concordia Vilnensis, Pi³sudia), medycy Julian
Juliusz Szymañski (Pi³sudia) i Stanis³aw W³adyczko (Leonidania), karnista Bronis³aw Wróblewski (Polonia). Wyk³adowc¹ USB, a od 1947
Uniwersytetu Warszawskiego, by³ prof. Stanis³aw Lorentz (Pi³sudia),
do 1982 dyrektor Muzeum Narodowego. W dzia³aniach wileñskich
korporacji uczestniczyli i im patronowali tak¿e m.in.: ks. biskup W³adys³aw Bandurski (Cresovia Vilnensis), marsza³ek Józef Pi³sudski (Pi³sudia), premier Aleksander B³a¿ej Prystor (Pi³sudia), genera³owie Józef
Dowbór-Municki (Batoria), gen. Lucjan ¯eligowski (Vilnensia) i gen.
Franciszek Ostrowski (Filomatia Vilnensis) oraz politycy  wojewoda
wileñski i póniejszy emigracyjny Prezydent RP W³adys³aw Raczkiewicz (Vilnensia), senator prof. Bronis³aw Rydzewski (Cresovia Vilnen93
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Od lewej  wojewoda wileñski W³adys³aw Raczkiewicz, rektorzy USB, profesorowie: Wiktor E. Staniewicz, Alfons Parczewski i ks. Czes³aw Falkowski

sis), senator prof. Stefan Ehrenkreutz (Cresovia Vilnensis), senator i
marsza³ek Senatu Julian Juliusz Szymañski (Pi³sudia) oraz senator Aleksander Zwierzyñski (Filomatia Vilnensis).
Przedwojenne Wilno by³o  jak siê wydaje  najbardziej niezwyk³ym
orodkiem akademickim w Polsce. Miasto, Uniwersytet Stefana Batorego i wileñskie korporacje pozostawa³y znacznie bardziej tradycyjne
ni¿ reszta kraju. Jeli chodzi o poziom rozwoju cywilizacyjnego, Wilno
pozostawa³o wci¹¿ jeszcze miastem w du¿ym stopniu XIX-wiecznym.
Jego koloryt pog³êbia³a du¿a iloæ mniejszoci narodowych. Choæ Polacy pozostawali w przewadze, jednak ponad jedna trzecia mieszkañców by³a innych narodowoci. Wiêkszoæ z nich stanowili ¯ydzi, choæ
¿yli tam tak¿e Niemcy, Bia³orusini, Rosjanie i Litwini, Tatarzy i Karaimi.
Jeli gdzie w Polsce, to na pewno w pierwszym rzêdzie w Wilnie, ¿y³a
jeszcze Pierwsza Rzeczypospolita. Uniwersytetowi i wileñskim korporacjom udziela³ siê specyficzny genius loci tego miasta. Kiedy na innych wy¿szych uczelniach indeksy by³y wydawane w jêzyku polskim,
w Wilnie lat miêdzywojennych wci¹¿ drukowano je w jêzyku ³aciñskim. Choæ miasto nie stanowi³o ani najwiêkszego, ani najbardziej prê¿nego orodka ruchu korporacyjnego, pozostawa³o wci¹¿ korporacyjn¹
Arkadi¹. Sprzyja³a temu filomacka i filarecka, szlachecka i mickiewiczowska aura oraz przemo¿ny wp³yw najstarszej i najbardziej tradycyjnej polskiej korporacji  Konwentu Polonia, który z pietyzmem kultywowa³ XIX-wieczne dorpackie tradycje studenckie. Podczas, gdy w
innych miastach akademickich tradycja obrony honoru z broni¹ w rêku
stopniowo popada³a w zapomnienie i pojedynki zdarza³y siê ju¿ tylko
wyj¹tkowo, w Wilnie by³y one wci¹¿ ¿yw¹ tradycj¹.
Opr. M. J.
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FLOTA WOJENNA KRAJÓW BA£TYCKICH
PRZED II WOJN¥ WIATOW¥
Najs³absza, litewska Marynarka Wojenna  Lietuvos karinës jûrø
pajëgos, istnia³a w latach 1935-1939, reaktywowana w 1992. Przed
wojn¹ jedynym okrêtem by³ Prezidentas Smetona  niemiecki ex po³awiacz min M59 z roku 1917, o wypornoci 500 ton, plus szeæ uzbrojonych motorówek stra¿y celnej.
£otwa ju¿ mia³a okazalsz¹ armadê. Latvijas jûras (bruòotie) spçki
posiadaùa dwa okrêty podwodne, zbudowane we Francji w latach 19251927: Ronis i Spidola  o wypornoci 395 i 524 t, trzy okrêty do
zak³adania min: Imanta i Viesturs, te¿ zbudowane w tym samym
czasie we Francji  po 256 t, i trzeci  Virsaitis by³ poniemieckim
po³awiaczem min z roku 1918  M68, o wypornoci 529 t. Nastêpnie 
okrêt-bazê dla okrêtów podwodnych Varonis  rok wodowania 1908,
wypornoæ 250 t, okrêt hydrograficzny Hidrografs (1918, 600 t),
tender artyleryjski Artilerists (1910, 45 t), lodo³amacz Krisjanis Valdemars (1925, 2250 t) o mocy silników 2500 koni mechanicznych.
Dowódc¹ floty ³otewskiej by³ pe³ny admira³ Teodors Srâde(1891-1970).
Najsilniejsz¹ by³a flota najmniejszej Estonii. Trzon Eesti Merevägi stanowi³y poniemiecki torpedowiec A32 z roku 1916, o wypornoci 228 t,
przejêty pod nazw¹ Sulev, dwa okrêty podwodne, zbudowane w Anglii w 1937: Lembitu i Kalev o wypornoci 620 i 820 t. Nastêpnie 
stawiacze min z Anglii (1907-1908, po 500 t): Suurop i Ristna, trzy
po³awiacze min z roku 1919 po 450 t wypornoci: Vaindlo, Keri i
Tahkuna, kanonierka Laile, zbudowana w 1915 i maj¹ca 500 t wypornoci, drobne okrêty dozorowe dla stra¿y celnej po 14-15 t wypornoci: Lahti, Tartu, Mardus, piêæ lodo³amaczy, w tym jeden bêd¹cy
dum¹ floty  Suur Toll o mocy 5000 KM i wypornoci 4800 t, z roku
1914, reszta to drobnicowce: parê tendrów, cztery okrêty hydrograficzne. Plany rozbudowy floty estoñskiej by³y imponuj¹ce. Zamierzano
doposa¿yæ j¹ w jacht prezydencki o wypornoci 500 t, cztery nowoczesne i szybkie kutry torpedowe po 40 t i 35 wêz³ów, zamówione w Anglii.
Flota handlowa £otwy w tym czasie liczy³a 93 jednostki o ³¹cznym
tona¿u 18411 BRT, przy czym w tych statystykach uwzglêdniono jednostki o tona¿u co najmniej 100 BRT. Za flota handlowa Estonii, ju¿ bez ograniczeñ, liczy³a 170 jednostek o tona¿u 168450 BRT.
Tadeusz Zubiñski
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LITWA W POLITYCE KOMITETU NARODOWEGO
POLSKIEGO W LATACH 1917-1919
Jan Engelgard
Program i polityka Komitetu Narodowego Polskiego, utworzonego
w roku 1917 w Lozannie, by³ inspirowany myl¹ Narodowej Demokracji, w szczególnoci za lidera tego obozu Romana Dmowskiego. Kwestia litewska nie by³a nigdy pierwszoplanowym problemem w polityce
KNP, bêd¹c raczej funkcj¹ stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich. Nabra³a pewnego znaczenia w roku 1919, kiedy sta³a siê przedmiotem kontrowersji wewn¹trzpolskich, zwi¹zanych z dyskusj¹ na temat programu federacyjnego, lansowanego przez obóz belwederski.
Pierwszym dokumentem, w którym poruszono problem przysz³oci ziem litewskich, by³ memoria³ autorstwa Romana Dmowskiego,
z³o¿ony w koñcu marca 1917 na rêce lorda Jamesa Balfoura, ministra
spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa. Dmowski postulowa³
w³¹czenie w granice przysz³ej Polski ca³ej guberni kowieñskiej, wileñskiej, grodzieñskiej i czêci miñskiej1 . Szerzej kwestie te rozwin¹³ w
wydrukowanym w jêzyku angielskim i rozes³anym politykom i dziennikarzom opracowaniu Problems of Central and Eastern Europe z lipca
1917. Powtarza³ tam postulat przy³¹czenia do Polski litewskiego obszaru jêzykowego, argumentuj¹c to nastêpuj¹co: Szczepy niepolskie,
zaludniaj¹ce te ziemie, wszed³szy w sk³ad pañstwa polskiego, bêd¹ korzysta³y ze swobody rozwoju na swych rodzimych podstawach. W szczególnoci przysz³oæ szczepu litewskiego mo¿e byæ
zabezpieczona jedynie
przez w³¹czenie ca³ego
obszaru etnograficznego
litewskiego (gubernia kowieñska, oraz czêci wileñskiej, suwalskiej i Prus
Wschodnich) do pañstwa
polskiego  szczep litewski jest zbyt s³aby (ok.
Komitet Narodowy Polski w Pary¿u  w rodku dwóch i pó³ miliona), ¿eby
siedzi Roman Dmowski, po prawej  Erazm Piltz móg³ utworzyæ w³asne
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pañstwo, a nie mo¿na oczekiwaæ, a¿eby lud litewski, bêd¹c z wyznania
rzymsko-katolicki i rozwin¹wszy siê pod wp³ywem cywilizacji zachodniej, znalaz³ w pañstwie rosyjskim przy jakiejkolwiek konstytucji zaspokojenie swych uprawnionych potrzeb 2 . Zaznacza³ wprawdzie, ¿e
wród Litwinów istnieje stronnictwo, sprzeciwiaj¹ce siê po³¹czeniu z
Polsk¹, ale sprawê raczej bagatelizowa³, twierdz¹c, ¿e gdyby kwestiê
rozstrzyga³ plebiscyt, znaczna wiêkszoæ ludnoci g³osowa³aby za
Polsk¹3 .
Ten optymizm by³, jak siê okaza³o, ca³kowicie nieuzasadniony. Lider Narodowej Demokracji celowo u¿ywa³ w cytowanych dokumentach terminologii, maj¹cej na celu przekonanie zachodniego czytelnika o
tym, ¿e w przypadku Litwinów mamy do czynienia z niepe³nym narodem. Dlatego nigdy nie u¿ywa³ terminu naród litewski, zastêpuj¹c go
sformu³owaniami szczep litewski czy lud litewski. Taka konstrukcja intelektualna s³u¿y³a jednak pewnemu z góry okrelonemu celowi  Dmowski budowa³ ju¿ koncepcjê silnej Polski, wykraczaj¹cej dosyæ znacznie
poza obszar czysto etnograficznie polski. Poza tym ju¿ wówczas zak³ada³, ¿e nie mo¿na pozwoliæ na istnienie samodzielnej Litwy, gdy¿ pañstwo takie bêdzie musia³o szukaæ protektora, którym mog¹ byæ tylko
Niemcy. Uderzenie w strunê antyniemieck¹ wydawa³o siê wówczas logiczne  pañstwa zachodnie, wobec widocznego os³abienia Rosji, bêd¹
chcia³y mieæ na wschodzie silnego sojusznika  Polskê. Litwa, nie mog¹ca istnieæ jako pañstwo w pe³ni samodzielne, musi wiêc byæ w granicach Polski, maj¹c autonomiê jêzykow¹ i kulturaln¹. Dmowski liczy³
na to, ¿e wiêzy przesz³oci i bliskoæ cywilizacyjna Polski i Litwy bêd¹
wystarczaj¹ce do pokonania oporu niechêtnych Polsce kó³ litewskich.
Jak siê wkrótce okaza³o, oba te za³o¿enia by³y zbyt optymistyczne.
Plan Dmowskiego os³abienia, a nawet likwidacji Prus Wschodnich,
wi¹za³ siê z kwesti¹ litewsk¹. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Dmowski z³o¿y³ w dniu 8 padziernika 1918 roku memoria³ o
terytorium pañstwa polskiego na rêce prezydenta Woodrow Wilsona.
Wtedy by³o ju¿ wiadome, ¿e powstanie niepodleg³ego pañstwa polskiego jest jednym z oficjalnie og³oszonych celów wojennych Ententy.
Dopingowa³o to lidera KNP do bardziej stanowczych kroków, maj¹cych na celu skonkretyzowanie zarysów granic przysz³ego pañstwa
polskiego. Rysuj¹c perspektywê os³abienia pozycji Niemiec nad Ba³tykiem, Dmowski postulowa³ powiêkszenie granic Litwy etnograficznej.
Pisa³: Litwa powinna by obejmowaæ guberniê kowieñsk¹, pó³nocnozachodni pas guberni wileñskiej, wiêksz¹ czêæ guberni suwalskiej i
pó³nocno-wschodni pas Prus Wschodnich (bieg dolny Niemna). Kra97
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niec po³udniowy Kurlandii wraz z
ma³ym portem Po³¹g¹ tworzy równie¿ czêæ litewskiego terytorium historycznego i etnograficznego (...)
Granice trzeba by teraz sprostowaæ
i nawet przeprowadziæ na pó³noc od
Libawy, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
Libawa, jako port morski, skupia
handel litewski i z tego powodu
mia³aby ona niezbêdne do pomylnego rozwoju warunki4 . Oczywicie
w memoriale powtarza³ postulat cis³ego zwi¹zania Litwy z Polsk¹:
Litwa by³aby za ma³a, ¿eby tworzyæ pañstwo zupe³nie samoistne, lecz w
unii z Polsk¹ wolnoæ jej narodowa, jak i rozwój, by³yby lepiej zabezpieczone ni¿ w jakiejkolwiek innej kombinacji. I deklarowa³: Pañstwo
demokratyczne, jakim Polska bêdzie niew¹tpliwie, nie bêdzie stawia³o
¿adnych przeszkód na drodze wolnego rozwoju narodowoci litewskiej5 .
Z takim planem przystêpowa³ KNP i Dmowski do decyduj¹cej rozgrywki podczas Konferencji Pokojowej w Pary¿u, która zaczê³a siê 20
stycznia 1919 roku. Ju¿ 29 stycznia Dmowski zaprezentowa³ swój program podczas obszernego wyst¹pienia na posiedzeniu Rady Najwy¿szej Sprzymierzonych, z udzia³em Woodrow Wilsona, Davida Lloyd
Georga i Georga Clemenceau. Wiedz¹c ju¿ o jednoznacznie nieprzychylnym stanowisku wiêkszoci si³ politycznych Litwy w stosunku do
polskich postulatów  Dmowski wytoczy³ ciê¿kie dzia³a. Samodzielne
pañstwo litewskie nazwa³ wymys³em Niemców. Mówi³ m.in.: Litwa
zaczê³a mówiæ o sobie zaledwie czterdzieci lat temu. Ruch litewski
powsta³ w znacznym stopniu na skutek intryg Niemców, którzy w rozwoju jego aspiracji widzieli rodek jednoczesnego zwalczania Polski i Rosji.
Kampania ta jest dzie³em ludzi pe³nych energii i dobrej woli, lecz nie
uda³o siê jej utworzyæ nowego narodu i w³aciwie nie mo¿na mówiæ o
pañstwie litewskim6 . W dalszej czêci wyst¹pienia Dmowski tak zarysowa³ perspektywê rozwi¹zania tego problemu: Co do Litwy, to jeli
mo¿na przyj¹æ mo¿liwoæ uznania jej autonomii  i rz¹d polski ma
nadziejê, ¿e tak bêdzie  to pañstwo licz¹ce 3 mln ludzi powinno byæ
po³¹czone z Polsk¹, gdy¿ nie jest one zdolne istnieæ samo. Litwa mog³aby wiêc byæ pañstwem autonomicznym, po³¹czona z Polsk¹7 .
Postulaty terytorialne i polityczne, zwi¹zane z Litw¹, ostatecznie
zosta³y zg³oszone w nocie Delegacji Polskiej w sprawie wschodnich
granic Polski z dnia 3 marca 1919 roku. Postulowano, tak, jak we
wczeniejszych dokumentach, pisanych przez Dmowskiego, w³¹cze98
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nie do obszaru jêzyka litewskiego guberni kowieñskiej, czêci wileñskiej oraz czêci suwalskiej. Precyzowano ju¿ szczegó³owo przebieg
granicy polsko-litewskiej. W przypadku guberni suwalskiej dokument
precyzowa³, ¿e obszar litewski zaczyna siê na pó³noc od Sejn. Ponadto
postulowano w³¹czenie do obszaru litewskiego czêci Prus Wschodnich, obejmuj¹c dolny bieg i ujcie Niemna. Ca³y ten obszar powinien
byæ zorganizowany jako odrêbny kraj w granicach pañstwa polskiego i
powinien otrzymaæ specjalny ustrój, oparty na prawach narodowoci
litewskiej8 . W dalszej czêci pisano, ¿e ca³y ten obszar (wraz z czêci¹
Kurlandii) nale¿y do terytorium Polski9 .
By³ to kluczowy moment w rozgrywce KNP w kwestii litewskiej. Od
tego momentu musia³ on przyj¹æ strategiê defensywn¹ wobec kontrofensywy przyby³ej do Pary¿a delegacji litewskiej z Augustinasem Voldemarasem. Litwini rozwinêli bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ propagandow¹, zarzucali przywódców Sprzymierzonych i liczne komisje kongresowe mas¹ memoria³ów i pism, kwestionuj¹cych polskie postulaty. Co wiêcej, delegacja
litewska sformu³owa³a swoje postulaty terytorialne, wychodz¹ce znacznie
poza obszar etnograficzny i jêzykowy litewski. W nocie z dnia 24 marca
1919 Voldemaras za¿¹da³ dla Litwy 125 tys. km kwadratowych, nie tylko z
Wilnem, ale i z Suwa³kami i Bia³ymstokiem! Ponadto stanowczo odrzucano
myl zwi¹zania Polski i Litwy w jednym organizmie pañstwowym.
Litwini pisali: Polska zawsze odgrywa³a w historii pañstwa litewskiego rolê wyzyskiwacza, unia polityczna z Polsk¹ sprowadzi³a na Litwê ustrój samowoli i anarchii, natomiast aktualnie Polska, po odzyskaniu wolnoci, zaczê³a zdradzaæ wobec Litwy tendencje zaborcze10 .
Litwini twierdzili ponadto, ¿e Wilno jest historyczn¹ stolic¹ Pañstwa
Litewskiego, centrum ekonomicznym, politycznym i intelektualnym
kraju. Podnosili, ¿e wg spisu z 1897 roku okrêg wileñski zamieszkiwa³o zaledwie 8,17 proc. Polaków, a grodzieñski  10 proc. W pewnym
momencie pos³u¿yli siê nawet raportem Rosenbauma, w którym pisano o zagro¿eniu dla ¯ydów ze strony pañstwa polskiego11 . W pimie
do G. Clemenceau z 5 kwietnia 1919 skar¿ono siê na tendencje aneksjonistyczne Polski i ostrzegano przed dowódcami polskimi Hallerem i
Pi³sudskim, którzy deklaruj¹ zajêcie Wilna, stolicy Litwy12 .
W odpowiedzi polska delegacja wystosowa³a notê, w której stwierdza³a, ¿e obszar, do którego roszczenia zg³aszaj¹ Litwini, nie jest przez
nich zamieszka³y, natomiast w³adzê litewskiej Taryby okrelano jako
twór niemiecki, niereprezentuj¹cy ludnoci. Postulowano utworzenie
nowego rz¹du13 . Co prawda, delegacja litewska, w przeciwieñstwie do
polskiej, nigdy nie uzyska³a oficjalnego statusu na konferencji, jednak
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znalaz³a dla swoich postulatów pos³uch, nawi¹zuj¹c
bliskie kontakty z przedstawicielami Wielkiej Brytanii.
Roman Dmowski po latach, pisz¹c Politykê polsk¹
i odbudowanie pañstwa,
ocenia³ to tak: Na pó³nocnej
czêci naszej granicy
wschodniej powsta³o pañstewko  Republika LitewMaurycy Zamoyski wrêcza akt nominacji na ska. Nieuznane formalnie
Naczelnego Wodza Wojsk Polskich gen. Józeprzez mocarstwa, mia³o ono
fowi Hallerowi. Pary¿, padziernik 1918
jednak poparcie wszystkich
tych, którzy przeciwdzia³ali utworzeniu silnej, samoistnej Polski. Wp³ywy
zakulisowe, proteguj¹ce Litwê, by³y tak du¿e, ¿e ¿adne w³aciwie z mocarstw nie usi³owa³o im siê przeciwstawiæ14 . G³ówn¹ winê  wg Dmowskiego  ponosi³ premier Wielkiej Brytanii: Z chwil¹, kiedy Lloyd George
zdoby³ na konferencji rolê kierownicz¹, punkt widzenia niemiecki i ¿ydowski musia³ w kwestii litewskiej zwyciê¿yæ. Wszystko zrobiono, a¿eby Litwa
sta³a siê narzêdziem niemieckim przeciw Polsce. Pañstwu polskiemu pozosta³a walka o s³uszn¹ granicê, o polskie Wilno, które przy pomocy
wszelkich mo¿liwych intryg usi³owano Litwie podarowaæ15 . Ocena ta jest
nieco przesadna  Anglia, popieraj¹c Litwê, chcia³a osi¹gn¹æ dwa cele 
utrwaliæ swoje wp³ywy w basenie Morza Ba³tyckiego oraz ograniczyæ
polskie apetyty terytorialne, by nie dopuciæ do realizacji postulatu Dmowskiego budowy wielkiej Polski. Nie musia³o siê oznaczaæ rzucenia Litwy w rêce Niemiec, choæ potem tak siê w³anie sta³o.
Prof. Stanis³aw Kutrzeba, cz³onek delegacji polskiej, tak oceni³ brytyjsk¹ politykê wobec Litwy: Anglia, na utrzymanie swojego handlu i
jego rozwój taki k³ad¹ca nacisk, interesom handlowym podporz¹dkowuj¹ca swoj¹ politykê w tak du¿ej mierze, zyska³aby w taki sposób nie
tylko wp³yw polityczny na Polskê i Litwê, ale zw³aszcza zapewni³aby
sobie swobodny dostêp dla swojego handlu, specjalnie korzystne dla
niego warunki. Przez Litwê, a ewentualnie i inne na pó³noc od niej nad
Ba³tykiem po³o¿one ma³e pañstwa, którymi zaczyna siê opiekowaæ (np.
Estoni¹), uzyska³aby Anglia pewny wstêp na olbrzymi rynek rosyjski,
tak przez ni¹ ceniony. Czy wiêc nie te wzglêdy przede wszystkim kierowa³y ni¹, decydowa³y o jej wobec Polski stanowisku?16 . Na rzecz ograniczenia polskich apetytów w rejonie Litwy pracowa³ te¿ Lewis Bern100
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stein-Namier, szara eminencja brytyjskiego Foreign Office. W czasie
rozmowy z jednym z polskich urzêdników MSZ w Londynie (11 i 12
lipca 1919) powiedzia³ on bez ogródek, ¿e Polska nie powinna pchaæ
siê na Wschód, bo to s¹ tereny, które musi mieæ Rosja, jedyne pañstwo,
maj¹ce szansê byæ prawdziw¹ zapor¹ przeciwko Niemcom. Namier
dawa³ te¿ do zrozumienia, ¿e takie pañstwa jak Litwa w ogóle ni¹ maj¹
szans istnienia17 . Wynika z tego, ¿e poparcie dla Litwy by³o jedynie
taktyczne, po to, by zatrzymaæ polskie aspiracje. Londyn zak³ada³, ¿e
Rosja prêdzej czy póniej wróci na te tereny.
Dmowski szybko zorientowa³ siê, ¿e s¹ ma³e szanse na realizacjê jego
programu w kwestii Litwy. Zreszt¹ ju¿ wczeniej jego postulaty budzi³y
pewne kontrowersje nawet w ³onie KNP, choæ oficjalnie nikt tego nie
kwestionowa³. Erazm Piltz we wniosku rezolucji w sprawie litewskiej,
zg³oszonym na plenarnym posiedzeniu w dniu 10 czerwca 1918 roku,
mówi³, ¿e nale¿y d¹¿yæ ze wszystkich si³, ¿eby Litwa nie sta³a siê narzêdziem Niemiec. Jedynym rozwi¹zaniem  twierdzi³ Piltz  bêdzie zwi¹zanie Litwy z Polsk¹. W koñcowym wniosku stwierdzi³: Co do Litwy etnograficznej, to d¹¿yæ musimy do wytworzenia takiego z ni¹ w przysz³oci
zwi¹zku, któryby zapewniaj¹cej najszersz¹ swobodê narodowego i politycznego rozwoju zabezpieczy³ wp³yw pañstwa polskiego na Litwie w dziedzinie militarnej, ekonomicznej i polityki zagranicznej18 .
Znamienne, ¿e podobne postulaty wysunêli potem przedstawiciele opcji
federalistycznej. W Archiwum Romana Dmowskiego zachowa³ siê dokument Uwagi co do propozycji litewskich z 31 stycznia 1919, bêd¹cy
reakcj¹ na litewskie odrzucenie postulatu w³¹czenia Litwy etnograficznej
w granice Polski. Czytamy tam, ¿e Polska mo¿e zgodziæ siê na uznanie
Litwy w granicach historycznych, pod warunkiem, ¿e nowa unia polsko-litewska oznaczaæ bêdzie wspóln¹ politykê wewnêtrzn¹ (wspólne
MSW), wspólne dowództwo armii i sztab generalny, wspólne terytorium celne19 . Wiadomym by³o, ¿e strona litewska wcale nie myli o nowej unii, lecz o ca³kowitej samodzielnoci. Nale¿y s¹dziæ, ¿e dokument
powsta³ po to, ¿eby w razie czego wykazaæ brak dobrej woli ze strony
Litwinów, gdy¿ pewnym by³o, ¿e takie propozycje odrzuc¹.
Inn¹ s³aboci¹ programu Dmowskiego w sprawie Litwy by³ brak
rodowisk politycznych ze strony litewskiej, z którymi KNP móg³by
siê porozumieæ. W aktach KNP jest tylko jedna wzmianka o kontakcie
Mariana Seydy z litewskim ksiêdzem o nazwisku Viscont, który by³
przeciwnikiem Taryby. Seyda relacjonowa³: Ksi¹dz Viscont przyzna³, ¿e
naród litewski nie ¿ywi nienawici przeciwko Polakom, ale doda³ tak¿e, i¿ nale¿y liczyæ siê z faktem, i¿ rz¹dz¹cy obecnie s¹ antypolscy20 . Nie
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by³o natomiast ¿adnych rozmów z przedstawicielami delegacji litewskiej, przyby³ymi do Pary¿a na pocz¹tku 1919 roku. Kiedy podczas
zebrania KNP w sprawie granic wschodnich w dniu 2 marca 1919,
gen. Józef Haller zapyta³ Dmowskiego, czy jest jakie porozumienie
pomiêdzy reprezentantami Taryby a KNP, dosta³ odpowied: Nie ma.
Haller nalega³ na wyjanienie, wówczas Dmowski sprecyzowa³: Mnie
ju¿ p. Pichon (minister spraw zagranicznych Francji  J. E.) o potrzebie porozumienia naszego z Litwinami mówi³ przed kilku tygodniami i
ju¿em mia³ czas mu odpowiedzieæ, ¿e to porozumienie jest dzi niemo¿liwem. My z Litwinami porozumiewaæ bymy mogli tylko wtedy, gdybymy przyznali terytorium litewskie takie, na jakie my siê ¿adn¹ miar¹
zgodziæ nie mo¿emy i nastêpnie, gdybymy im przyznali tak daleko id¹c¹
odrêbnoæ, która by siê równa³a po prostu niemal aliansowi miêdzy
Polsk¹ a Litw¹. Ja mam wszak¿e nadziejê, ¿e my bez porozumienia z
Litwinami tê sprawê za³atwimy, dlatego, ¿e oni siê coraz bardziej kompromituj¹21 . Dmowski, i nie tylko on, s¹dzi³, ¿e z czasem mocarstwa
wymusz¹ na Litwie rozwi¹zanie, proponowane przez KNP, ale szybko
straci³ nadziejê i skoncentrowa³ siê na zwalczaniu pomys³ów federacyjnych i realizacji postulatu inkorporacji w granice Polski spornych z
Litw¹ terenów, w tym Wileñszczyzny.
Zwolennikami programu federacyjnego w KNP byli dokooptowani
cz³onkowie, wskazani przez Naczelnika Pañstwa Józefa Pi³sudskiego. Byli
to: Kazimierz D³uski, Micha³ Sokolnicki, Antoni Sujkowski, Medrad Downarowicz i Leon Wasilewski. By³o to naturalne, ale tak¿e wród ekspertów Delegacji Polskiej ujawnili siê zwolennicy tej koncepcji. Sceptyczny
wobec planów w³¹czenia Litwy etnograficznej w granice Polski by³ np.
znany geograf Eugeniusz Romer. Na tym tle mia³ scysjê
z Dmowskim. Jak zapisa³ w
swoim dzienniku, zwróci³
uwagê szefa KNP na to, ¿e
gdyby Polska uzyska³a granice, zakrelone na tzw.
mapie komitetowej (linia
Dmowskiego)  wówczas w
tak pojêtej Polsce Polacy zaledwie przekrocz¹ po³owê
ludnoci (54 proc.), a w razie gdyby zwi¹zek polityczny Dmowski i Maurycy Zamoyski w drodze na podz Litw¹ stwarza³ wspólnie z pisanie Traktatu Wersalskiego. 28 czerwca 1919
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ni¹ cia³o ustawodawcze, procent Polaków spad³by wyranie poni¿ej po³owy. Dmowski bagatelizowa³ te obawy, mówi¹c: Politycznie b¹dcie spokojni, moja to rzecz22 . Romer denerwowa³ siê, ¿e Dmowski nie bra³ pod
uwagê licznych prac i studiów ekipy doradców, przekonuj¹c ich, ¿e nie
maj¹ one wielkiego znaczenia i decydowaæ bêdzie go³a polityka. Jego
zdaniem, problem tkwi³ w czym innym. Jak zapisa³ jego opiniê z 4 maja
1919 Romer, Dmowski stwierdzi³: Tu nie idzie ani o Litwinów, ani o Rusinów, tu idzie o sprawê: du¿a czy ma³a Polska23 . Lider KNP uwa¿a³, ¿e to
jest najwa¿niejsze, reszta za jest rzecz¹ wtórn¹. Lansowa³ poszerzenie
granic Litwy o tereny niemieckie tylko dlatego, by os³abiæ Niemcy na wschodzie i nad Ba³tykiem oraz wzmocniæ strategiczn¹ pozycjê Polski. Kiedy
pomys³u tego nie zaakceptowa³y pañstwa anglosaskie  walczy³ ju¿ tylko o
to, ¿eby program federacji nie os³abi³ Polski wewnêtrznie.
Wracaj¹c do cz³onków polskiej delegacji, zwolennikiem federacji, i to
otwartym, by³ dr Oskar Halecki. Napisa³ on memoria³ W sprawie Litwy i
Rusi, w którym przedstawia³ federacjê jako jedyne wyjcie: Ta koncepcja,
oparta na idei jagielloñskiej, mog³aby znaleæ przychylne przyjêcie przez
wielkie mocarstwa, rozstrzygaj¹ce na kongresie, gdy¿ mo¿e powo³ywaæ siê
na zasady dla nich sympatyczne lub nawet przez nich propagowane. ( )
Koncepcja federacyjna jest wreszcie jedyn¹ (wyj¹wszy oczywicie niemo¿liw¹ dla nas koncepcjê Polski etnograficznej), która nie wyklucza zgodnego wspó³¿ycia z niepolskimi narodami dawnej Rzeczypospolitej24 . By³o to
oczywicie za³o¿enie zbyt idealistyczne.
Do decyduj¹cego starcia na temat programu federacyjnego dosz³o
podczas zebrania KNP 2 marca 1919 roku. Idei tej broni³ na zebraniu
Antoni Sujkowski, argumentuj¹c, ¿e tylko wysuwaj¹c taki program
Polska mo¿e z czystym sumieniem siêgn¹æ po Dniepr. Przekonywa³,
¿e usytuowanie centralnych instytucji Litwy w Wilnie nie zaprzeczy
polskoci miasta i wytr¹ci Litwinom argument, ¿e Polska odebra³a im
ich stolicê. By przekonaæ Dmowskiego, da³ te¿ do zrozumienia, ¿e samodzielnoæ takiego tworu by³aby pozorna, bo i tak to Polska by decydowa³a o wszystkim. Za to korzyci by³yby niewspó³mierne, bo powsta³aby ogromna Polska, która by broni³a Europê, jak siê dzi mówi,
przeciwko bolszewizmowi25 . Dmowskiego jednak nie przekona³. Po
pierwsze, szef KNP nie wierzy³, ¿e taka operacja polityczna mo¿e siê
udaæ; po drugie, uwa¿a³, ¿e Polska ma byæ bastionem przeciwko potêdze Niemiec, a nie przeciwko Rosji, do czego d¹¿yli przedstawiciele
obozu belwederskiego. By³a to ró¿nica o fundamentalnym znaczeniu.
Ponadto Dmowski argumentowa³: Je¿eli mówi siê o potrzebie pañstwa
silnego, to nie mo¿na wymawiaæ wyrazu federacja. Federacja to jest
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s³aboæ, a nie si³a, zw³aszcza jak siê nie ma z
kim federowaæ. Bo w jakiekolwiek pañstwo
wkroicie tê Litwê w granicach historycznych,
to kto tam bêdzie rz¹dzi³ t¹ Litw¹, z kim my siê
bêdziemy federowali? Przecie¿ nie mo¿na sobie wyobraziæ kraju w Europie, w którym by
panowa³a wiêksza kasza, z jednej strony, elementu litewskiego, z drugiej  elementu bia³oruskiego, z trzeciej  pó³ antypolskiej, pó³ bolszewickiej anarchii ¿ydowskiej, i, wreszcie, z
czwartej  ludnoci polskiej, opartej przewa¿Roman Dmowski
nie na wiêkszej ziemskiej, która musi tam prêdko znikn¹æ. ( ) Federacja wymaga przede wszystkim zdolnoci do kompromisu. Ja mia³o powiadam, ¿e nie ma w Europie ludnoci dalej stoj¹cej od tej zdolnoci, jak Litwa i inne narody na wschodzie, czyli, ¿e
d¹¿enie do federacji z nimi jest to tworzenie nie³adu, rozk³adu, anarchii
i ród³a s³aboci pañstwowej 26 . W g³osowaniu postulat federacji odrzucono. Za by³o trzech cz³onków KNP, przeciwko  jedenastu, jeden 
siê wstrzyma³. D³uski i Sujkowski zg³osili votum separatum27 .
W tej rozgrywce na argumenty Dmowski mia³ niew¹tpliwie tê przewagê, ¿e s³usznie przewidywa³, ¿e nie bêdzie siê z kim federowaæ.
Wyznaczony do rozmów z Litwinami Leon Wasilewski (z narodowymi
demokratami Litwini nie chcieli rozmawiaæ), ¿adnego sukcesu nie
osi¹gn¹³, bo po drugiej stronie obawiano siê na równi aneksyjnego programu Dmowskiego, jak i z pozoru kusz¹cego, ale tak¿e niebezpiecznego dla Litwinów programu federacyjnego.
Kolejnym punktem rozgrywki by³a walka z odezw¹ Józefa Pi³sudskiego Do mieszkañców by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z 22
kwietnia 1919, og³oszona publicznie tu¿ po zajêciu Wilna przez wojska
polskie. Odezwa wywo³a³a ostr¹ reakcjê w kraju. 29 kwietnia 1919
Zwi¹zek Ludowo-Narodowy zg³osi³ w Sejmie interpelacjê, mówi¹c¹,
¿e Pi³sudski, wydaj¹c odezwê, dzia³a³ bezprawnie. Wysuniêto te¿ dwa
wnioski nag³e, domagaj¹ce siê inkorporowania do Polski zajêtych ziem 28 .
Obóz narodowo-demokratyczny i jego sojusznicy (PSL Piast i klub
ks. Wac³awa Bliziñskiego) mia³ wiêkszoæ w Sejmie, wiêc ³atwo uchwa³y
w tej sprawie przyjêto. Jednak wbrew przewidywaniom, w Pary¿u
entuzjazmu to nie wywo³a³o. Dmowski pisa³ w licie do Stanis³awa
Grabskiego, faktycznego sternika polityki Narodowej Demokracji w
kraju: Uchwalenie przez Sejm nag³oci wniosków o inkorporacji ziem
litewskich wywo³a³o pop³och wród tutejszych aktywistów i lewicow104
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ców oraz przerazi³o Paderewskiego. Jednak to poczucie satysfakcji szefa
KNP nie oznacza³o, ¿e jest w pe³ni zadowolony. Dodawa³ bowiem: Liczê na was, ¿e po³o¿ycie raz na zawsze koniec tej komedii federacyjnej.
Natomiast proszê na wszystko, nie uchwalajcie ustawy o inkorporacji,
bo to by nas wprowadzi³o w konflikt z ca³¹ konferencj¹ pokojow¹.
Sejm do czasu traktatu, który nam te ziemie przyzna, powinien poprzestaæ na zaznaczeniu swego stanowiska, ¿e inkorporacji sobie ¿yczy29 .
W tym czasie na adres KNP przychodzi³o mnóstwo uchwa³ spo³ecznoci lokalnych z terenów Suwalszczyzny i Wileñszczyzny, w których domagano siê przy³¹czenia tych ziem bezporednio do Polski. W
Archiwum Romana Dmowskiego zachowa³y siê np. adresy mieszkañców wsi Jachigowo pow. kalwaryjski, Grajewa, wsi Tataryszki, Bobrowniki, czy z Druskienik. We wszystkich ¿¹dano przy³¹czenia tych
ziem do Macierzy30 . Takie same nastroje panowa³y w Wilnie. Narodowa Demokracja czu³a poparcie spo³eczne w tej kwestii, o czym przekonano siê np. podczas wyborów uzupe³niaj¹cych do Sejmu Ustawodawczego w dniu 16 lutego 1919. W okrêgu nr 2 (po³udniowa czêæ
powiatu sejneñskiego, powiat suwalski i augustowski) lista Zwi¹zku
Ludowo-Narodowego otrzyma³a a¿ 97 proc. g³osów 31 . Do Pary¿a
wysy³ano adresy i apele, upatruj¹c w KNP sojusznika w programie
inkorporacji w granice Polski zajmowanych przez wojsko polskie ziem.
W lecie 1919 do Pary¿a przyby³a Deputacja z Suwalszczyzny na czele
z Walerym Romanem i Boles³awem Sienkiewiczem. Deputacja odby³a
spotkanie (23 lipca 1919) w Biurze Delegacji Polskiej, przedstawiaj¹c
sytuacjê i wysuwaj¹c postulaty (m.in. ostatecznego usuniêcia Niemców i przy³¹czenia Suwalszczyzny do Polski)32 .
Nie podlega³o kwestii, ¿e program federacyjny nie ma oparcia spo³ecznego. Zmusza³o to jego twórców do faktycznego realizowania
programu inkorporacyjnego, nakrelonego przez KNP i Zwi¹zek Ludowo-Narodowy.
W latach 1917-1919 kwestia litewska by³a w programie KNP pochodn¹ polityki wobec Rosji i Niemiec. Wysuniêty pocz¹tkowo przez
Dmowskiego postulat w³¹czenia w granice przysz³ej Polski Litwy etnograficznej mia³ wyrany podtekst antyniemiecki. Autonomia dla Litwy
mia³a mieæ charakter wy³¹cznie kulturowy i jêzykowy. Program ten nie
spotka³ siê z poparciem pañstw koalicji, nie znalaz³ tak¿e zrozumienia po
stronie litewskiej. By³ wiêc prawie od samego pocz¹tku niemo¿liwy do
zrealizowania. Wobec za³amania siê tej koncepcji, KNP skoncentrowa³
siê na dyskredytowaniu tworz¹cego siê pañstwa litewskiego oraz na torpedowaniu programu federacyjnego, wysuniêtego przez obóz belweder105
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ski. Program budowy pañstwa jednolitego i inkorporacji w jego granice
wiêkszoci ziem dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego zyska³ poparcie spo³eczne i zosta³ ostatecznie zrealizowany.
Jan Engelgard
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Kolejnego dnia wyruszylimy z Porzecza na dwudniow¹ wyprawê.
Celem by³ dawny maj¹tek Kiersnowskich w Podweryszkach ko³o Bieniakoñ. Tu ojciec Huberta spêdzi³ m³odoæ. Ale wczeniej odwiedzilimy jeszcze raz Nowogródek. Tym razem uda³o siê nam wejæ do
wnêtrza kocio³a w. Micha³a. To obok tego kocio³a w szkole, prowadzonej przez dominikanów, uczy³ siê m³ody Mickiewicz. Wnêtrze piêknie odnowione. Lni¹ biel¹ dekoracje stiukowe i postaci amorków. W
g³ównym o³tarzu wisi ju¿ nie kopia, lecz orygina³ obrazu w. Micha³a,
którego postaæ pokrywaj¹ srebrne koszulki, stanowi¹ce elementy jego
zbroi. Niezbyt kszta³tne srebrne nogi wykona³ i podarowa³ kocio³owi
Stanis³aw Kiersnowski, powstaniec z 1830 roku, przodek naszego
Huberta, po powrocie z Syberii w roku 1857.
Nastêpny przystanek to wioska Milkiewicze, po³o¿ona blisko szosy
Nowogródek-Zdziêcio³. To tutaj przy drewnianej kaplicy na miejscowym cmentarzyku szukamy i w koñcu znajdujemy stary XIX-wieczny
grób Kiersnowskich. Po ¿mudnym czyszczeniu doczytujemy siê imion
le¿¹cych tam osób. Tu spoczywaj¹ zw³oki Michaliny Karoliny Stefanii
Kiersnowskiej z Koz³owskich i córek jej, Jadwigi i Amelii Kiersnowskich. Wieczne odpoczywanie racz Jej daæ Panie. Z kaplicy w latach
80. XX w. rodzina Kiersnowskich zabra³a i zdeponowa³a w nowogródzkiej farze tablicê epitafijn¹, powiêcon¹ Walerianowi Kiersnowskiemu (1760-1840), dziedzicowi Izwy i Pietrewicz, sêdziemu granicznemu nowogródzkiemu, w
1830  vice-marsza³kowi
szlachty nowogródzkiej. By³ on
fundatorem kaplicy w Milkiewiczach. Wykona³ j¹ ku czci
ojca ten sam Stanis³aw Kiersnowski, który by³ fundatorem
srebrnych nóg w. Micha³a w
kociele w Nowogródku.
Cmentarzyk jest zaroniêty.
Groby ton¹ w g¹szczu trud- Odczytujemy napisy na grobach Kiersnownych do sforsowania krze- skich w Milkiewiczach
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wów. Znajdujemy tu same polskie groby: Wincentego Lenczewskiego,
Danieli Zienkiewicz, Felicjana Kuty³owskiego-Soko³a, Waleryana Kolendo, Rogala-Rogalewiczów, Ludwika Wolskiego i z 2000 roku Jadwigi Giedrojæ oraz wiele innych.
Potem kilka kilometrów dalej szukamy folwarku, nale¿¹cego do
maj¹tku Pietrewicze, w którym mieszkali Kiersnowscy od po³owy XVIII
w. Pole, a obok m³ody las. Ani ladu, nawet podmurówki czy kamieni
z niej. Tak samo, jak wczeniej w P³u¿ynach. Po prostu budynki zniknê³y, jakby wyparowa³y, rozwia³y siê w powietrzu.
Zatrzymujemy siê w Brzozówce, gdzie od 1883 istnieje s³ynna huta
szk³a Niemen J. Stolle. Chcemy zwiedziæ muzeum huty, lecz jest
zamkniête. Kieruj¹ nas do sklepu firmowego, z którego nasze panie nie
mog¹ d³ugo wyjæ.
W Lidzie ogl¹damy z zewn¹trz zamek. Nadal wejcie jest zamkniête. Na bramie informacja, ¿e na dziedziñcu odbywaj¹ siê imprezy. Ale
chyba niezbyt czêsto. Trzeba by mieæ szczêcie. Ogl¹damy jeszcze
koció³ parafialny i stoj¹cy obok niego pomnik w. Judy Tadeusza.
Jedziemy na pó³noc, by jeszcze zatrzymaæ siê w ¯yrmunach. To
tutaj jeszcze przed wojn¹ istnia³ klasycystyczny pa³ac. Dzi zobaczylimy tylko ruiny bramy i dwóch oficyn. Pustka. Ró¿nobarwnie pomalowane drewniane domy wioski maj¹ na cianach przybite rzymskokatolickie krzy¿yki. Pierwszy raz zobaczylimy ten zwyczaj.
Przy g³ównej szosie stoi oryginalny drewniany koció³ z 1789, ufundowany przez ksi¹¿¹t Stanis³awa i Katarzynê Radziwi³³ów, w³acicieli
miejscowych dóbr. Rzadki przyk³ad drewnianej architektury, naladuj¹cej murowane budowle klasycystyczne. Na frontonie wg³êbny portyk z dwoma kolumnami. Ca³e wnêtrze w stylu klasycystycznym. Stoj¹
tu drewniane figury w. Kazimierza i w. Wojciecha. Rozmawiamy z
miejscowymi kobietami. Wszystkie mówi¹ po polsku.
Jedziemy do Werenowa. To rejonowe miasteczko ma hotel i restauracjê. Kobieta w recepcji mówi, ¿e miejsca owszem s¹, ale ciep³ej wody
nie ma. Po negocjacjach dostajemy jeden apartament lux, sk³adaj¹cy
siê z dwóch pomieszczeñ i ³azienki, w której jest jednak ciep³a woda.
Inne pokoje faktycznie jej nie maj¹, ale jak ju¿ mamy ten jeden, to wszyscy siê mog¹ wyk¹paæ. Tutaj mo¿emy zrobiæ kolacjê i nastêpnego dnia
niadanie. Ale póki co mamy czas, by pojechaæ do Podweryszek.
Dwór, zbudowany w 1930 przez dziadków Huberta, Annê z Rymszów i Tadeusza Kiersnowskich, zosta³ niedawno odnowiony. Mieszcz¹
siê tu biura ju¿ nie ko³chozu, ale Agrokompleksu bieniakoñskiego, które
zreszt¹ w niedalekiej przysz³oci maj¹ byæ przeniesione do nowego bu108
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dynku. A co z dworem? Niewiadomo. Hubert umiecha siê. Mo¿e bêdzie
mo¿na wyst¹piæ do w³adz bia³oruskich o zwrot? Przed dworem  czerwona du¿a doska poczeta, na której zdjêcia i nazwiska najlepszych
pracowników. Rozmawiamy z miejscowymi. Zapraszaj¹ nas na nastêpny dzieñ, bymy zobaczyli dwór wewn¹trz. Teraz ju¿ biura zamkniête.
Ogl¹damy park i altanê lipow¹, w której le¿y tajemniczy g³az, który w
tradycji rodzinnej uwa¿any by³ za meteoryt. Lecz jest to ska³a magmowa
 sjenit, maj¹cy zwietrza³¹ powierzchniê i przypominaj¹c¹ ¿u¿el.
Mamy jeszcze trochê czasu do zmroku, wiêc wybieramy siê na
podweryskie pola, gdzie wród rzepaku na niewielkim niezaoranym
fragmencie pól, ocienionym kilkoma sosnami, zgromadzono szereg
du¿ych g³azów narzutowych. Wród nich dwa wywrócone nagrobki:
Romana Rymszy (pradziadka Huberta od strony babki Anny Kiersnowskiej) i jego siostry Zofii z Rymszów Houwaltowej, którzy zmarli w
latach 20. XX w. Kiedy tu by³ ma³y dworski cmentarzyk, nale¿¹cy do
pobliskiego maj¹tku Rymszów, Rymszyszek (dzi ronie tam las), lecz
za czasów sowieckich zamieniono go na zbiorowisko ci¹gniêtych z
pól g³azów. Szukamy jeszcze trzeciego nagrobka,Adama Rymszy oraz
ladów grobu ¿o³nierza AK, zabitego przez Niemców w Podweryszkach w lipcu 1944, które mia³y tu byæ. Nie znajdujemy ich.
Powoli zachodzi s³oñce. Nie mo¿emy wróciæ do hotelu bez zobaczenia grobu Maryli przy kociele w Bieniakoniach. Koció³ odnowiony z zewn¹trz. Groby, w tym ten Maryli, zadbane. Mi³o popatrzeæ!
Po niadaniu nastêpnego dnia jedziemy znowu nad granicê litewsk¹.
Najpierw do Bolcienik, maj¹tku Puttkamerów. By³em tu ju¿ tyle razy, ale
zawsze co nowego uda siê zobaczyæ. Tym razem pierwsza rzecz 
wspaniale zachowane, piêkne ozdobne piece w kilku pokojach dworu.
Choæ dwór nie pamiêta czasów Mickiewicza (zbudowany przez wnuka
Wawrzyñca i Maryli Puttkamerów w 1896), to jednak te piece maj¹ ponad
110 lat! Druga rzecz, to
biblioteka ko³chozowa na
piêtrze. Mi³a bibliotekarka
pokazuje album, w którym
wkleja ró¿ne wycinki prasowe i zdjêcia, dotycz¹ce
Adama i Maryli. Ma te¿ w
bibliotece k¹cik Syn
Ziamli Bie³aruskoj, gdzie Krzy¿yki na domach w ¯yrmunach
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wisz¹ reprodukcje dawnych widoków Bolcienik i innych miejsc mickiewiczowskich. A trzecia rzecz  to przepiêkna aleja starych lip, otaczaj¹ca
park, który ma zreszt¹ piêkne po³o¿enie na wzgórzach.
¯egnamy siê i jedziemy jeszcze raz do Podweryszek. Tu pokazuj¹
nam wszystkie pokoje, w których siedz¹ dzi urzêdniczki; wchodzimy
nawet na piêtro. Hubert opowiada o ma³ym okienku, w pokoiku na
parterze, przez które jego ojciec jako m³ody ch³opak wystawia³ lunetê,
by obserwowaæ nocne niebo. Wpuszczaj¹ nas i do tego pomieszczenia, gdzie jest okienko.
Wspaniale, mo¿emy jechaæ dalej. Na wschód wzd³u¿ granicy z Litw¹
 do Gojcieniszek. Ale trochê siê boimy, bo to strefa nadgraniczna,
wiêc jak nas zatrzymaj¹? A do tego jeszcze przy s³ynnym dworze w
Gojcieniszkach jest zak³ad karny dla psychicznie chorych przestêpców
i tam stacjonuj¹ stra¿nicy i milicjanci. Ale nic, jedziemy. Wszak to wa¿ny punkt naszej wyprawy. To tutaj profesor Ryszard Kiersnowski, historyk, ojciec Huberta, ulokowa³ Soplicowo z Pana Tadeusza. Podstaw¹ by³a nie tylko dobra znajomoæ okolicy, ale i tradycja rodzinna
oraz notatki, przechowywane przez ostatnie w³acicielki Gojcieniszek
 Helenê z Rymszów Gawsztowt-O¿yñsk¹ i Zofiê z Rymszów Sienkiewiczow¹. Jest wiele podobieñstw dworu gojcieniskiego, pochodz¹cego z do literackiego zamku Horeszków, a Weronika Osten-Sacken z
Gojcieniszek by³a przyjació³k¹ Maryli. Wysz³a za Adama Rymszê, którego wiele cech wi¹¿e z ... mickiewiczowskim Jackiem Soplic¹.
Pierwsze nasze poszukiwania, jeszcze przed wjazdem na teren dworu,
dotycz¹ ladów altany (ermita¿yka), która sta³a w dzikim miejscu, zwanym So³a nad rzeczk¹ ¯y¿m¹.
Na szybkach w tej altanie znajdowa³y siê podpisy Mickiewicza i jego przyjació³. Odyniec
w licie do Czeczota pisze, ¿e
nad drzwiami tej altany napisa³
triolet, s³awi¹cy w³acicielki
maj¹tku w Gojcieniszkach, a
zapewne przede wszystkim
Piêkn¹ Werciê, Weronikê
Osten-Sacken. ladów nie znalelimy, choæ prawdopodobne miejsce  tak.
Rozmawiamy z lekarzem i
Wywiady terenowe
...wchodzimy na teren szpitala
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dla umys³owo chorych, który znajduje
siê we dworze. Zapraszaj¹ nas na kawê i
ciastka. Pokazuj¹ album ze zdjêciami z odbudowy i remontu
dworu. Potem prowadz¹ na górê, na balkon. Mijamy pensjonariuszy szpitala, któ- Dwór Kiersnowskich w Podweryszkach
rzy maj¹ tu zajêcia. Idziemy do piwnic, by zobaczyæ grube mury tego
nowogródzkiego zameczku, zbudowanego w latach 1611-1612 w holenderskim stylu przez Piotra Nonharta, horodniczego (opiekuna i dowódcê pogranicznych twierdz), z pochodzenia Holendra. Ogl¹damy
stawy i spiêtrzone przy nieczynnym ju¿ m³ynie wody ¯y¿my, która
kilkoma odnogami p³ynie na zachód. Jeszcze trzeba siê przedrzeæ przez
rzepak, aby dojæ do ledwo widocznych w zieleni ruin zboru (kaplicy),
w którego podziemiach kiedy pochowano Weronikê Osten-Sacken,
prababciê profesora Ryszarda Kiersnowskiego ze strony jego matki.
Czas jechaæ dalej. Postanawiamy wróciæ nad wite przez okolice
nadniemeñskie. Pierwsze miejsce, które odwiedzamy, to Gieranony.
To tutaj istnia³ zamek mo¿nego rodu litewskiego Gaszto³dów. To w
nim po mierci swego mê¿a, Stanis³awa Gaszto³da, a przed lubem z
Zygmuntem Augustem, mieszka³a Barbara Radziwi³³ówna. Zamek, zbudowany w pierwszej po³owie XVI wieku, popad³ w ruinê ju¿ w XVII.
Dzi pozosta³o niewiele. Wa³y z zarysami bastionów, szeroka fosa, otaczaj¹ca wzgórze na planie kwadratu, na którym zachowa³y siê resztki
ruin w³aciwego zamku. Wszystko zaroniête drzewami, krzakami,
chaszczami. U podnó¿a zamku stoi barokowy koció³, w którym rozmawiamy po polsku z bia³oruskimi zakonnicami.
Jedziemy w stronê Iwja. Po drodze s¹ jeszcze Lipniszki, s³ynne
istniej¹c¹ tu przed I wojn¹ tajn¹ drukarni¹ Pi³sudskiego. Zatrzymujemy
siê na chwilê przy opuszczonym i zrujnowanym dworze Wolskich.
Budowla pochodzi z 2 po³. XIX w. Posiada nieregularn¹ bry³ê i do niej
dobudowane: z jednej strony wie¿ê, a z drugiej w¹sk¹ wie¿yczkê, na
której bocian uwi³ gniazdo. Kilka lat temu mieci³o siê tu przedszkole.
Teraz chyba ju¿ go nie bêdzie.
Iwje to miasteczko, jedna z niewielu du¿ych wspólnot tatarskich na
Bia³orusi. Tatarzy mieszkaj¹ i maj¹ meczety w kilku miejscach, m.in.
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we wspomnianym Mirze,
w Nowogródku, w £owczycach ko³o Nowogródka. Ale w Iwju czuje siê specyficzn¹ atmosferê. Jest
szko³a koraniczna, w której
w niedziele uczy siê do 30
dzieci, jest du¿y cmentarz,
bardzo uroczycie obchodzi
siê wiêto Kurban Bajram.
Do niedawna imamem by³
Pozosta³oæ cmentarzyka pod Podweryszkami
tu sêdziwy Polak, bardzo
¿yczliwy i chêtnie opowiadaj¹cy o tatarskich zwyczajach. Teraz zast¹pi³ go nowy imam, nieco m³odszy, te¿ mówi¹cy po polsku. Jest pi¹tek.
Wchodzimy do meczetu (drewniany, z 1882), zdejmujemy buty, imam
chêtnie wdaje siê z nami w rozmowê. Opowiada o meczecie i wspólnocie tatarskiej. Na cianie tablica (po polsku) z napisem: Fundatorce
meczetu/ Janie Wielmo¿nej pani Hrabinie/ Elfrydzie Augustowej Zamoyskiej/ Tatarzy parafii Murawszczyzna/ 8.IV. 1853 r. - 20.VII.1934 r.
W Iwju jemy obiad w sto³owej (rodzaj baru samoobs³ugowego) i
jedziemy do Lubcza. Od kilku lat jest tutaj nowy most przez Niemen i
mo¿na nim przejechaæ na drug¹ stronê, do Puszczy Nalibockiej. Lubcz
wita nas, jak zwykle, wspania³ym widokiem spod XVI- wiecznego zamku Radziwi³³ów, na dolinê Niemna. Jedna z wie¿ zamkowych nadal
obudowana rusztowaniami, ale chyba nic siê nie dzieje. Postanawiamy
pojechaæ nad jezioro Kromañ w Puszczy Nalibockiej, a mo¿e i do Nalibok. Kromañ to przecie¿ miejsce obozowania naszej partyzantki, oddzia³u Lewalda i Góry, zdradzonego, rozbitego i czêciowo wymordowanego przez czerwonych sowieckich partyzantów 1 grudnia
1943. A Naliboki, takie ostatnio g³one poprzez amerykañski film Opór
o samoobronie ¿ydowskiej w Puszczy Nalibockiej, to miejsce kani
zamieszka³ych tam Polaków, zamordowanych przez tych¿e sowieckich partyzantów.
Przeje¿d¿amy przez most, którym w³anie przechodzi wielkie stado
byd³a. Musimy poczekaæ. Za mostem zaczynaj¹ siê sielskie, a w³aciwie
leno-³¹kowe krajobrazy. Kilometrami jedziemy przez bezludne, ale piêkne okolice. W koñcu jest Kromañ. Pamiêtam to jezioro sprzed 20 lat.
Mia³o zupe³nie pusty brzeg. Obozowalimy nad nim. Teraz d³ugie drewniane pomosty, jaki orodek kempingowy, chyba wojskowy. Nawet
zastanawiamy siê, czy nie zanocowaæ, ale jednak nie decydujemy siê.
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Chcemy jeszcze dojechaæ do Nalibok, zobaczyæ pomnik, powiêcony
¿o³nierzom AK, mieszkañcom zamordowanym 6 sierpnia 1943 w niemieckiej akcji Hermann oraz 127 mieszkañcom Nalibok, zamordowanym przez sowieck¹ partyzantkê 8 maja 1943. Ale nie udaje siê. Droga
niebezpiecznie pogarsza siê i Hubert nie decyduje siê. Jest póno.
Wracamy nad wite. Ale po drodze mamy przecie¿ s³ynne Szczorse
Chreptowiczów, gdzie Mickiewicz i jego przyjaciele Filomaci przyje¿d¿ali
do bogatej biblioteki (której budynek jeszcze stoi), gdzie Adam pod starym
dêbem pisa³ Gra¿ynê, a w wêdzarni, zwanej Mlaskówk¹ wêdzi³y siê
wspania³e wêdliny. Ogl¹damy zupe³nie rozpadaj¹cy siê budynek biblioteki
(a jeszcze 10 lat temu w³adze chcia³y stworzyæ tu centrum studiów bia³orusko-polskich), park, w którym z wysokich traw ju¿ ledwo widaæ powalony D¹b Mickiewicza oraz Mlaskówkê, o dziwo dobrze zachowan¹.
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W sobotê, 6 czerwca zataczamy wielki ³uk po po³udniowej Nowogródczynie. Zaczynamy od Sworotwy Wielkiej. I od razu wielkie zaskoczenie. Spodziewalimy siê ruin przedziwnej trójk¹tnej budowli, o
której niewiele (poza Grzesiem) wiedzielimy. Nie by³em nawet pewny,
czy to obiekt sakralny, bo Tatiana sugerowa³a jego przeznaczenie jako
lo¿y masoñskiej. Zobaczylimy piêknie odbudowan¹ wi¹tyniê prawos³awn¹. Budowla zbudowana by³a z kamienia polnego, na naro¿ach
pilastry czy pó³kolumny ceglane, otynkowane na bia³o. Dach namiotowy, zielony, z nowej, nieco zbyt nowoczenie wygl¹daj¹cej blachodachówki. Na szczycie dachu wie¿yczka, te¿ na planie trójk¹ta.
Okaza³o siê, ¿e te ogromne pieni¹dze w odbudowê cerkwi w³o¿y³ miejscowy biznesmen, który
ma firmê budowlan¹ na dalekiej
Syberii. To ju¿ jego druga taka
fundacja, po podobnej odbudowie
cerkwi na Polesiu. Obiekt jeszcze
nie jest wykoñczony wewn¹trz,
maszyny dopiero co opuci³y to
miejsce. Cerkiew pochodzi z 1823
roku, a wiêc ma ju¿ 186 lat.
Ze Sworotwy jedziemy na
wschód do Garadziszcza (Horodyszcza), by zobaczyæ wysokie
grodzisko o zupe³nie p³askim maj- Zabytkowy piec we dworze w Bolcienikach
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danie, le¿¹ce tu¿ przy szosie, obwodnicy miasteczka. Wdrapujemy siê
na nie. Tabliczka mówi, ¿e jestemy na grodzie z XI-XIII wieku, czyli z
okresu wczesnego feudalizmu!
Z Horodyszcza do Sto³owicz, s³ynnych cerkwi¹ w stylu...baroku
wileñskiego. wi¹tynia pochodzi z XVIII w. (architekci  Fontana,
Glaubitz), a cerkwi¹ sta³a siê w 1863. Wpuszczeni zostalimy do rodka dopiero po d³ugich dyskusjach ze sprz¹taj¹c¹ i kilkakrotnych probach. Ale nie pozwolono nam robiæ zdjêæ. Obok cerkwi umieszczono
g³az z tablic¹, który upamiêtnia przegran¹ bitwê konfederatów barskich
z Suworowem w 1771.
Kolejny punkt to Stara Mysz, le¿¹ca na pó³nocny zachód od Baranowicz. Na po³udnie od wsi, na prawym brzegu rzeki Myszanki, istniej¹ do dzi umocnienia królewskie z XVI w. Jan Chodkiewicz dosta³ te ziemie od króla i pobudowa³ tu zamek, czy raczej fortyfikacje.
Musia³y byæ znacz¹ce, skoro XVI-wieczny kartograf umieci³ je na
mapie WKL. Teren umocnieñ ma kszta³t kwadratu o boku 50 m. Widoczny jest wyrany wa³ i na zewn¹trz g³êboka i szeroka fosa. W jednym z rogów lad po zasypanej studni.
Ze Starej Myszy wrócilimy do szosy Nowogródek-Baranowicze. W
Arabowszczyznie (Arabinowszczyzna), w której zobaczylimy zadziwiaj¹cy pomnik, w kszta³cie wbitego w ziemiê odrzutowca, powiêcony
pierwszemu bohaterowi Bia³orusi (?)  W. Karwatowi, skrêcilimy w
poln¹ drogê, biegn¹c¹ na wschód, w stronê Jeziora Ko³dyczewskiego.
Droga prowadzi wród pociêtych kana³ami, zmeliorowanych ³¹k i niewielkich lasów. Po prawej stronie drogi, ok. 2 km od szosy, na skraju
lasu wznosi siê ciekawy betonowy pomnik. Znajduje siê on w ci¹gu
betonowych bunkrów, stanowi¹cych liniê obronn¹ z okresu I wojny
wiatowej. Na wysokim cokole (byæ mo¿e dawnym bunkrze) stoi orze³,
z którego skrzyde³ wyrastaj¹ trzy wielkie
krzy¿e. Wczeniej na
cokole by³y przytwierdzone dwa ¿elazne miecze. Pomnik jest powiêcony
pamiêci
trzech pochodów Polaków  zdobyciu Moskwy w 1604, kampanii napoleoñskiej w
Odnowiony dwór w Gojcieniszkach
1812 i wojnie z bolsze114
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wikami w 1919-20. A¿
dziw, ¿e siê zachowa³
do dzi. Dodatkowego smaczku temu
miejscu dodaje legenda, mówi¹ca, ¿e w
tym miejscu marsza³ek
Pi³sudski zosta³ uratowany w czasie ucieczki przed bolszewikami
przez ¯yda Lickiewicza. Marsza³ek mia³ Opowieæ imama w meczecie w Iwju
mu póniej podarowaæ pieni¹dze, za które ¯yd wybudowa³ m³yn parowy. M³yn ten mia³ rzekomo przetrwaæ w Arabowszczynie do lat 80.
XX wieku. Szukamy bunkra, w którym kiedy widzia³em napis Twierdz¹
nam bêdzie ka¿dy próg. Nie znajdujemy. Wygl¹da na to, ¿e zosta³ wysadzony w powietrze, bo znajdujemy tylko bry³y betonu, le¿¹ce w lesie.
B³otnist¹ drog¹ posuwamy siê na wschód, okr¹¿aj¹c od po³udnia
Jezioro Ko³dyczewskie. Przecinamy w¹sk¹ Szczarê, która z niego
wyp³ywa i udaje siê nam dojechaæ do Starych Wojkiewicz, a potem
Nowych Wojkiewicz. St¹d ju¿ zupe³nie blisko do Zaosia, prawdopodobnego miejsca urodzenia Adama Mickiewicza.
Muzeum w zrekonstruowanym dworku istnieje tu od 11 lat, z tablic¹ po polsku Serdecznie zapraszamy! P³acimy niewielk¹ sumê za bilety, wystawa zatytu³owana jest trochê dziwnie: Wjartanie Pana Tadewusza czyli Powrót Pana Tadeusza. Oprowadza nas nowy dyrektor,
Rosjanin, który wietnie zna ¿yciorys Mickiewicza i ciekawie o tym
opowiada. Na piêterku w zrekonstruowanym wironku na stole ka³amarz, gêsie pióro i poezje po...bia³orusku. To tu mia³ nocowaæ Adam w
czasie wakacji, gdy by³ uczniem nowogródzkiej szko³y i potem studentem w Wilnie. A 12 lat temu, zbieraj¹c materia³y do przewodnika po
Nowogródczynie, ja mia³em przyjemnoæ tu spaæ, w niewykoñczonym jeszcze budynku wirna.
Z Zaosia ruszamy na pó³noc, by przez Woln¹, z piêkn¹ bazyliañsk¹
cerkwi¹ w stylu barokowo-rokokowym (1768) oraz przez P³oneczkê,
z popadaj¹cym w ruinê pa³acem Radziwi³³ów (pilastry z g³owami bogów greckich) dojechaæ do Obrynia Ma³ego, po³o¿onego blisko Niemna maj¹tku Dunin-Rajeckich i Kaszyców. Istnia³ tu przed I wojn¹
jeden z najwiêkszych i najpiêkniejszych zbiorów sztuki. Dzi z pa³acu
zosta³y jedynie potê¿ne piwnice i nad nimi taras. Jedna z oficyn zieje
115

KRAJOZNAWSTWO

©Tomasz Krzywicki

oczodo³ami okien. Ca³oæ ruin porastaj¹
chaszcze. Zachowa³
siê nad rzeczk¹ Obrzynk¹ du¿y zaniedbany park ze starymi,
bardzo grubymi topolami oraz piêknymi dêbami. W koñcu parku
stoi samotny grobowiec rodzinny. Przez
nisze w nim widaæ
Nad Niemnem w Lubczu
rozbebeszone trumny.
Stare tablice le¿¹ obok. Mo¿na odczytaæ, ¿e pochowani tu zostali Zofia
z Dunin-Rajeckich Kaszycowa i Stanis³aw Kaszyc. Wracamy. Po raz
drugi przeje¿d¿amy przez Turzec z piêkn¹ cerkwi¹.
W Koreliczach kupujemy w sklepie co do jedzenia, bo restauracje
zamkniête i jedziemy do ostatniego punktu tego dnia  Ostaszyna, po³o¿onego nad dolin¹ Serweczy. Jest to rodzinny maj¹tek Jana Bu³haka (18761950), prekursora fotografii krajoznawczej, d³ugoletniego wyk³adowcy
fotografiki na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie. Bu³hak spêdzi³ tu
swoje dzieciñstwo, które tak piêknie opisuje we wspomnieniach Kraj lat
dziecinnych. Dwór nie istnieje. Tak, jak i Woroñcza, zosta³ spalony przez
partyzantów sowieckich w 1943. Ówczeni w³aciciele, ¯ywiccy cudem
uniknêli mierci. Pozosta³y jedynie trzy budynki gospodarcze, z których
jeden zosta³ ostatnio kupiony i jest remontowany. Mo¿e bêdzie tam kwatera dla turystów. Kilometr na pó³noc od tego miejsca istnia³ drugi dwór, z
XVII wieku, nale¿¹cy do kalwiñskiej rodziny hrabiów Grabowskich i po
drugiej stronie drogi, na pagórku  zbór kalwiñski. Zniszczy³a je I wojna.
Na Serweczy sta³ front. Po dworze pozosta³y zaroniête resztki, po zborze
rozbity nagrobek. Zasmuceni widokiem resztek dawnych dworów, wracamy do naszej wspania³ej siedziby nad witezi¹.
Ostatni dzieñ. ¯egnamy siê z Porzeczem, z kózkami, od których
mielimy wietne mleko i ser, z drewnian¹ cha³up¹, w której przez
tydzieñ mieszkalimy. ¯egnamy siê z gospodarzami. Tatiany ju¿ nie
ma, musia³a wczeniej wracaæ do Polski. Nie mielimy najlepszej pogody. Sporo pada³o i nie by³o najcieplej. Wieczorami rozgrzewa³a nas
bia³oruska wódka. Ale nie by³o te¿ komarów i innego lataj¹cego i gryz¹cego paskudztwa.
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Nie bylibymy sob¹, gdybymy nie chcieli zobaczyæ jeszcze czego
w powrotnej drodze. Wyje¿d¿amy na po³udnie, w stronê Baranowicz. Za
grodziskiem w Horodyszczu widzimy jeszcze kolejne wzgórze, a na nim
krzy¿e. Zatrzymujemy samochód i w strugach deszczu pniemy siê na
szczyt. Na górze dobrze utrzymany cmentarz z I wojny. No tak, przecie¿
tu¿ obok, nad Serwecz¹, ponad dwa lata sta³ front (od koñca 1915 do
lutego 1918). Odczytujemy napis na jednym z nagrobków: Paul Braun
urodzony w 1896 r. w Brandenburgii, zmar³ 15 grudnia 1916 r.
Pierwszym miejscem postoju jest Kosów Poleski, na którego obrze¿ach, w Mereczowszczynie, urodzi³ siê Tadeusz Kociuszko. Piêæ lat
temu, czêciowo za pieni¹dze amerykañskie, zrekonstruowano tam dworek, w którym mia³o siê to staæ. Jest to budynek drewniany z ³amanym
polskim dachem, wewn¹trz urz¹dzono muzeum. Przy drzwiach wita
tablica: 1747-1817. Tut wa uroczyszczy Maraczowszczina naradzi³sja Andrej Tadewusz Bonawentura Kascjuszka, wjaliki syn bje³aruskoj zjamli,
jaki w dalejszym sta³ nacyjanalnym gerojem Polszczy, Zsza, ganarowym
gramadjaninam Francyji. Udzjacznyje naszczadki. Wszystko rozumiemy, poza wyra¿eniem naszczadki. Ale ono chyba oznacza rodacy. Po
prostu Wdziêczni rodacy. Muzeum jest skromne. Portrety, obrazy, kopie
dokumentów. W gablocie trochê ceramiki, szk³a i metalu z wykopalisk w
2003, na miejscu starego, a jeszcze sprzed budowy nowego dworu.
Udajemy siê do drugiej atrakcji Kosowa  nieodleg³ego neogotyckiego pa³acu hrabiów Pus³owskich. Budowla zadziwia swoim ogromem (fasada 120 m d³ugoci), iloci¹ wie¿ z krenela¿em, licznymi ostro³ukowymi oknami i ozdobami cian. Jest w ruinie, choæ widaæ lady
niespiesznej, mo¿e czêciowej odbudowy. Ten wspania³y pa³ac zaprojektowany zosta³ przez architektów Jaszczo³da i
Marconiego i zbudowany
w 1838, przez Wandalina
Pus³owskiego. Spalony w
1942 przez partyzantów
sowieckich, a nastêpnie doszczêtnie zdewastowany.
Kolejny punkt to Ró¿ana. Chcemy choæ okiem
rzuciæ na kolejne ruiny pa³acu. Tym razem jest to
imponuj¹cy jeszcze dzi
swym ogromem zespó³ Odbudowana cerkiew w Sworowie Wielkiej
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pa³acowy Sapiehów. Budowla powsta³a w pocz. XVII w. a rozbudowana by³a w latach 1784-1788. Zniszczeniu uleg³a w 1914 i ostatecznie w 1944. Do dzi zachowa³ siê g³ówny korpus pa³acu oraz piêkne
arkadowe galerie i jedna z bocznych oficyn (dawny teatr) oraz wysoka
brama wjazdowa. Na niej widaæ jakie nik³e lady remontu. Wyje¿d¿amy z nieweso³ymi mylami. Czy wszystkie dwory i pa³ace maj¹ byæ
tylko wspomnieniem?
Z Ró¿any na pó³nocny zachód do Podaroska i st¹d na zachód do
ma³ej wioski Kraski. Tu znajduje siê ciekawy eklektyczny pa³ac, tym
razem nie w ruinie, choæ pusty i zamkniêty. Jeszcze kilka lat temu
by³o tu sanatorium dzieciêce. Budowla sk³ada siê z dwóch czêci:
starszej, drewnianej, parterowej, zbudowanej przez pierwszych w³acicieli  Bu³harynów w 1839 oraz dobudowanego do niej przez kolejnych w³acicieli  Sieheniów w 1905 piêtrowego korpusu w stylu
neogotyckim. Rozmawiamy z mieszkaj¹ca obok babci¹, która opowiada nam o powojennych losach pa³acu.
Piêknie tu, ale czas goni nieub³aganie. W nieodleg³ych Daszkowiczach na jednym z domów tabliczka: Dom Polaka, zapewne nale¿¹cy do
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Jedziemy na zachód do Porozowa. Tu
Grzesio pokazuje nam spory dom, w którym mieci siê Kafe Ko³os.
Podobno przed wojn¹ by³ tu ¿ydowski dom uciech. Ale czy Grzesio mówi
prawdê? Wie tak wiele, ¿e czasem mo¿e sobie z nas zakpiæ, oczywicie
dla ogólnej zabawy.
W Porozowie skrêcamy na po³udnie, doje¿d¿amy do miasteczka Nowy
Dwór, za którym przecinamy kompleks bagien, rozci¹gaj¹cy siê na
wschodnich rubie¿ach Puszczy Bia³owieskiej. Stajemy na mocie na
Narwi, tutaj ma³ej rzeczu³ce, p³yn¹cej przez zmeliorowane dzi Bo³oto
Dikoje. Swoje ród³a ma na bagnach
6 kilometrów st¹d.
W wiosce Kotra skrêcamy w
lewo do gorodskogo posio³ka
Klepacze. To miasteczko, wybudowane od podstaw w rodku bagien, prawdopodobnie dla meliorantów. Jest tu wszystko, co poPomnik trzech pochodów Polaków winno byæ w miecie: wiat³a na
w Arabowszczynie
g³ównym skrzy¿owaniu i pasy dla
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pieszych na jezdni, dom kultury, restauracja, sklepy
Tylko cz³owieka ¿adnego
nie widaæ. Pusto zupe³nie.
Ale udaje siê nam zjeæ obiad
w restauracji i zrobiæ zakupy w sklepach.
Doje¿d¿amy do Szereszewa. Tu w okolicy mam zadanie geologiczne. Od Hajnówki przez Bia³owie¿ê a¿ pod
Szereszów ci¹gnie siê pasmo
wzgórz. Niektórzy geologowie uwa¿aj¹ je za moreny czo³owe. Ja mam nieco inne zdanie, widzia³em ju¿ te wzgórza
po polskiej stronie, teraz chcê Autor z dyrektorem muzeum w Zaosiu
zobaczyæ po bia³oruskiej. Mylê, ¿e s¹ to kemy  piaszczyste pagórki,
powsta³e w przetainach i obni¿eniach roztapiaj¹cego siê l¹dolodu. Robiê
w³anie mapê geoturystyczn¹ Bia³owieskiego Parku Narodowego, wiêc
wypada okreliæ ich genezê. Prosimy jednego z miejscowych, by poprowadzi³ nas (za niewielkie pieni¹dze) do ods³oniêæ w lesie. Zgadza siê i ogl¹damy stare wyrobiska. Mam wra¿enie, ¿e moja teoria siê sprawdza.
Robi siê póno, musimy jeszcze gdzie wzi¹æ benzynê. W Szereszewie stacja benzynowa zamkniêta (niedziela). Musimy cofn¹æ siê
do Pru¿any, tu jest otwarta. Teraz, omijaj¹c Kamieniec Litewski i
Wysokie Litewskie zbli¿amy siê do przejcia granicznego w Po³owcach. Jeszcze miêdzy Wysokiem a Po³owcami Grzesio pokazuje nam
dawny zbór kalwiñski i ju¿ jestemy na granicy. Pusto, ¿adnych samochodów. Jest ok. 9.00 wieczorem. Ca³a odprawa u Bia³orusinów i
Polaków trwa pó³ godziny.
Jestemy w Polsce. Teraz przez Kleszczele, Siemiatycze, Soko³ów
i Wêgrów, nie najlepsz¹ drog¹ jedziemy do Warszawy.
Podsumowuj¹c: Bia³oru jako kraina, jej krajobrazy, zabytki, nawet
ruiny, a przede wszystkim ludzie, z którymi rozmawialimy, to piêkne
miejsce, godne poznania. Gdy do tego dodamy jej ciekaw¹ historiê,
piêkn¹ przyrodê, czyste wioski, prawie puste, a ca³kiem niez³e szosy,
to mo¿na powiedzieæ, ¿e warto tu przyjechaæ. A tyle tematów wi¹¿e siê
tu z polskoci¹, z Polakami, z nasz¹ dalek¹ i blisk¹ histori¹. Chce siê to
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wszystko ch³on¹æ, poznaæ. Szkoda tylko, ¿e miejscowi maj¹ trochê
mniej wolnoci, ni¿ my w Polsce, ale na to ju¿ turysta nie ma wp³ywu.
Tomasz Krzywicki
PS. Trochê nowych wydawnictw turystycznych wydano ostatnio na Bia³orusi. Wysz³y mapy turystyczne rejonów w skali 1:100 000 m.in. baranowickiego,
nowogródzkiego, lidzkiego, grodzieñskiego, Parku Narodowego Puszcza Bia³owieska. Kupilimy Legendy Niewie¿a, w Mirze  Wodnymi marszrutami Be³arusi, w
Nowogródku  przewodniki Nowogrudskij Rajon. Kraj zamkow, rycarej i poetow i
Po Ziemle Koreliczskoj, foldery Dom Muzej Adama Mickiewicza w Nowogródku i
Muziej Jewrejskogo Soprotiwlenija w Nowogrudke. Tego ostatniego muzeum, niedawno otwartego, nie zd¹¿ylimy zobaczyæ. Znajduje siê ono przy budynku dawnego S¹du Wojewódzkiego, gdzie w czasie niemieckiej okupacji istnia³o getto. Ekspozycja pokazuje wnêtrze baraku, w którym umieszczono ¯ydów, wejcie do
tunelu-podkopu, który wykonali w celu ucieczki oraz historiê oddzia³u samoobrony Tewje Bielskiego, który istnia³ w Puszczy Nalibockiej a¿ do 1944 roku.

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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Z KOWNA DO LWOWA NA ROWERZE
Bruno Koper
Zaczyna padaæ. Na granitowych kostkach kowieñskiego rynku mozaika ciemnych kropli zbiera siê w wiêksze plamy, potem w ka³u¿e, w lustrze których odbija siê
posêpna szarota nieba. Jest po³owa czerwca, za kilka dni  wiêtojañskie lato, 13 stopni
Celsjusza, zimnica i icie jesienna bryza.
Stojê przy budynku dawnej szko³y, gdzie
m³ody Adam dawa³ pierwsze lekcje poezji i
na niebo wypatrujê, z nadziej¹ na lepsz¹ aurê,
Kolarz mniej wiêcej na pó³metku
ale widzê tylko opas³e chmury, pe³ne wody,
sun¹ce po niskim pu³apie, jak napoleoñska tyraliera pod Berezyn¹. Ten, kto
nigdy nie peda³owa³ pod deszczem, móg³ powiedzieæ: Nie ma z³ej pogody,
jest tylko z³e ubranie. By³by to ¿art. Startujê wiêc do samotnej rowerowej
przygody po dawnych Kresach, z Kowna do Lwowa, w fatalnym nastroju.
Wieczorem w kurorcie Birsztany (Birtonas) sanatoryjny park
Tulpës zzielenia³ jeszcze bardziej od wilgoci. Przemok³e cienie nudz¹cych siê kuracjuszy sun¹ jak widma po nadbrze¿u szarego Niemna.
Jedyne pocieszenie  ³ó¿ko.
Oko³o 100 km dobrej drogi i za lasami, polami  Wilno. Widaæ od razu,
¿e to metropolia  szerokie ulice, bulwary, ruch, szum, spaliny, animacja...
Mglista kotara zapad³a jednak nad miastem. Mimo tego, ze szczytu Baszty
Giedymina widok na amfiteatr mokrych dachówek i dzwonnic na tle gniewnego nieba jest piêkny, tym bardziej, ¿e s³oñce wysz³o na chwilê i w jego
powiacie wie¿e kocielne, cerkiewne cebule, uniwersyteckie oraz pa³acowe dachy zamajaczy³y siê w bajkowe sylwetki. Wilno jest magicznym
miejscem, gdzie na ka¿dym kroku w duszy Kresowianina drzemi¹ w¹tki
poszarpanej historii i rodzinnej pamiêci. Dla cudzoziemca Vilnius szokuje
atmosfer¹ komercji  w sklepikach, butikach, straganach i kioskach, wszêdzie sprzedaje siê turystyczn¹ galanteriê. Tu bursztynowe bibeloty i kavinë z amerykañsk¹ kaw¹-lur¹, tam kiczowate wersje przepiêknej Madonny Ostrobramskiej i stoisko z paruj¹cymi cepelinami. Starannie odrestaurowana starówka jest jednym wielkim bazarem.
Oczywicie przesadzam, bo deszcz zepsu³ mi humor. Wilno to przede
121

DAWNE KRESY OCZYMA FRANCUZA

wszystkim cenne zabytki i rodzynki barokowej architektury: jezuicki
koció³ w. Kazimierza, uwieñczony ogromn¹ czarno-z³ot¹ ksi¹¿êc¹
mitr¹, labirynt dziedziñców uniwersytetu z ¿ó³t¹ fasad¹ w. Janów,
gotycko- niderlandzka koronka w. Anny, która bardzo podoba³a siê
Napoleonowi, a obok  wci¹¿ w naprawie zrujnowany potê¿ny koció³
Bernardynów. Litwini, w poszukiwaniu historycznej to¿samoci, odbudowali od nowa Zamek Dolny  renesansowy pa³ac, wciniêty
miêdzy neoklasycystyczn¹ katedr¹ w. Stanis³awa a poroniêtym wzgórzem zamkowym, na szczycie którego powiewa od 1991 flaga Litwy.
Przeje¿d¿am obok Rossy i chylê czo³o nad czarn¹ p³yt¹, na której
bia³o-czerwone kwiaty zas³aniaj¹ inskrypcjê Matka i Serce Syna. Spacer po pofa³dowanym cmentarzu i b³¹dzenie po stromych pagórkach,
na których grobowce dryfuj¹ na gniewnym morzu Historii.
Ledwo opuci³em Wilno, a ju¿ niebo znowu pokry³o siê czarnymi
chmurami. Na granicy litewsko-bia³oruskiej za Solecznikami deszcz
bardziej ni¿ rower by³ obiektem uwagi celników, w ich oczach dopatrzy³em siê wiêcej litoci ni¿ podziwu. Ulewa przypieszy³a tranzyt 
mia³em wizê, zaproszenie i ubezpieczenie.
Na Bia³oru wjecha³em przemoczony do ostatniej nitki, z nadziej¹, ¿e
Polesie wysuszy niebo i zrekompensuje mokr¹ Wileñszczyznê. Peda³uj¹c
do Lidy przez Woronowo, nie wiedzia³em jeszcze, ¿e deszczowa aura, z
krótkimi przejanieniami, towarzyszyæ mi bêdzie przez ca³¹ Bia³oru.
Przykra pogoda nie przeszkodzi³a mi jednak¿e zachwycaæ siê wschodnim s¹siadem Polski, którego reputacja nie jest przecie¿ najlepsza. Uwa¿a siê, ¿e to ostatnia dyktatura w Europie, zbiednia³a kolonia Rosji,
gdzie wolnoæ jest pojêciem konceptualnym, a demokracja ustrojem wirtualnym. Przecieram oczy  jadê przecie¿ od granicy po piêknie wyasfaltowanej szosie M11, w bajecznym plenerze, gdzie przydro¿ne, wymalowane drewniane chaty, otoczone kolorowymi p³otami, zatopione s¹ w
gêstwinie sadów i ogródków. Lasy zadbane, pola piêknie utrzymane,
ugory rzadkie, ³¹ki soczyste, w sklepach Pradukty  pó³ki zawalone,
na wiejskich targach  stragany pe³ne owoszczów i fruktów, jak w
Polsce, a napotkani Bia³orusini s¹ serdeczni i uczynni, nie daj¹ ¿adnych
znaków ucisku czy wyzysku. Czy¿bym le odczyta³ mapê, pomyli³ siê w
marszrucie i wjecha³ do innego kraju? A mo¿e jestem naiwn¹ ofiar¹ potiomkinowskiego podstêpu? A mo¿e Bia³oru nie istnieje? Przecie¿ Historia, zapatrzona w Wielkie Ksiêstwo Litewskie i Rzeczpospolit¹, o tym
kraju milczy. Dopiero na prze³omie XVII i XVIII w. pojawia siê pojêcie
geopolityczne Bia³oru. W 1918 kraj ni¹ zwany og³asza suwerennoæ, ale
rok póniej staje siê sowieck¹ republik¹ i tak ju¿ zostanie przez ok.70 lat.
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Na Bia³orusi;Uwaga, mg³a  mo¿na te¿ spotkaæ takie ostrze¿enia

Dopiero po 1991 stanie siê pañstwem niepodleg³ym, choæ kontakty z
Rosj¹ pozostan¹ cis³e. Gdy tak rozmylam nad przesz³oci¹ tego kraju,
którego historia podobna by³a do losu innych sowieckich republik, a
nawet do krajów demokracji ludowej  nie dokucza mi deszcz, który jest
niczym w porównaniu z cierpieniami ludzi.
Po Lidzie, gdzie sowieckie zabudowania zas³oni³y swoj¹ nijakoci¹
kilka skarbów lokalnej architektury, jakim jest np. odbudowany Zamek
Giedymina z XIV w., dobijam do Nowogródka. Zaskakuje akcja bia³orusizacji: dawny polski Nowogródek i wczorajszy rosyjski Nowogrudok
sta³ siê Nawagrudakiem. Historia ko³em siê toczy i przypomina, ¿e jêzyk
starobia³oruski (nie litewski) by³ w redniowieczu jêzykiem pañstwowym Wielkiego Ksiêstwa i dopiero pod koniec XVII w. zosta³ zast¹piony
przez jêzyk polski, a nastêpnie  przez rosyjski. Nowogródek by³ swego
czasu stolic¹ WKL i miejscem obrad Walnego Sejmu Litewskiego.
Mickiewicz jest tutaj bohaterem: w kociele farnym by³ ochrzczony, chodzi³ do parafialnej szko³y dominikanów, tu wzniesiono mu pomniki, a nawet
kopiec u stóp romantycznych ruin zamkowych. W 1992 powsta³o muzeum
wieszcza w dawnym dworku, bêd¹cym udan¹ kopi¹ domu Mickiewiczów.
Dzi Nawagrudak jest sennym prowincjonalnym miasteczkiem. Ani
ladu po hucznej polsko-litewskiej historii, a przecie¿ to tu W³adys³aw
Jagie³³o, król Polski i wielki ksi¹¿ê litewski, polubi³ w 1422 Zofiê, ksiê¿niczkê holszañsk¹, przysz³¹ matkê królów: W³adys³awa Warneñczyka i
Kazimierza Jagielloñczyka.
Cudem przesta³o padaæ, ale b³yska i grzmi, na chwilê wyjrza³o s³oñce
i znowu deszcz. Wieczorem, by pocieszyæ siebie, postanowi³em dobrze
zjeæ. W pustej, o wystroju lat 60. restauracji hotelu Nawagrudak,
przy ul. Mickiewicza, zajadam siê barszczem oraz swinin¹ po damasz123

DAWNE KRESY OCZYMA FRANCUZA

niemu z kartofielnom piure i garnirom. ¯adnych biesiadników, w k¹cie siedz¹ trzy ³adne kelnerki w haftowanych fartuszkach, pod ozdobnym sufitem z ko³chonika (jak za dawnych czasów) p³ynie w samotny eter chropowaty piew popularnego na Bia³orusi Wiktora Korolowa, a
za zamglonym oknem leje. W telewizji podali: do¿d, do¿d, do¿d...
Szosa P11 z Nowogródka do Mira lekko siê fa³duje. Ci¹g³e podjazdy
i zjazdy, ma siê wra¿enie, ¿e tych pierwszych dwa razy wiêcej ni¿
drugich. Lasy nieco oddali³y siê od drogi i czaj¹ siê na horyzoncie, a
pobocza pokry³y siê niebieskim dywanem ³ubinu. W Mirze, w przydro¿nym bistro Mirum na ul. Krasnoarmiejskiej, degustuj¹c pod parasolem gêst¹ soliankê z kusoczkami czarnego chleba, podziwiam
dostojny i okaza³y zamek, fortecê Radziwi³³ów. Od XVI w. ich familia
rz¹dzi³a okolic¹, a Mir by³ administracyjnym orodkiem Polesia. Dzi
to wiêksza wioska, ale wspominaj¹ca czasy protoplastów potê¿nego
rodu, którzy byli obroñcami odrêbnoci Ksiêstwa, protektorami kalwinizmu i zwolennikami litewskiego separatyzmu. Odrestaurowany zamkowyj kamplieks s³u¿y jako decorum dla spektakli i festiwali, a w pobliskim Niewie¿u rezydencki barokowy pa³ac Radziwi³³ów jest w kompletnej rekonstrukcji  dziêki europejskim dotacjom, w 2005 zapisany
zosta³ bowiem na licie wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Hancewicze (dzi Gancawiczy) to na pozór nieciekawe miejsce,
za³o¿one na pocz¹tku ub. wieku, podczas budowy linii kolejowej. Tu
spotkaj¹ mnie najprzyjemniejsze niespodzianki.
Urocza dyrektor miejscowego Krajaznajuczewskowa muzeum
zawiadamia po cichu dziennikarkê lokalnej gazety o mojej obecnoci i
¿ebym nie uciek³, zabawia mnie konwersacj¹ i czêstuje truskawkami.
Po kilku minutach Swiat³ana L.  jak przysta³o na rasow¹ redaktorkê 
przybiega zadyszana z mê¿em i magnetofonem, by zrobiæ wywiad z
francuskom wie³osipiedistom, w gazecie Sawieckaje Palesie kieruje dzia³em i jest te¿ poetk¹. Jej m¹¿ Georgij w tutejszym liceum wyk³ada informatykê, okazyjnie rzebi w drewnie. Powód ich zainteresowania nieco mnie za¿enowa³  w koñcu jestem anonimowo peda³uj¹cym
starszym panem, co nie szuka ani rozg³osu, ani reklamy.
Zapraszaj¹ mnie do siebie i deszczowy wieczór spêdzê w icie serdecznej atmosferze, w aurze, jak¹ potrafi¹ stworzyæ tylko gocinni S³owianie. Mój kolacyjny s¹siad Iwan jest szachist¹, wiatowym specjalist¹
od zadawania mata w 2-3 ruchach. Stó³ ugina siê od potraw  wêdlin,
sa³at, s³odyczy, czekoladek, ciastek i kolacja jest lekko zakrapiana oryginaln¹ ¿ubrówk¹ z Bia³owie¿y, koloru ró¿owego i bez trawki. Rozmawiamy
o kulturze, rowerze, edukacji, o Pary¿u, a nawet o polityce, Rosji i Polsce,
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jestem zaskoczony wolnoci¹ s³owa
moich rozmówców. Rodzynkiem wieczoru jest jednak gitara i piosenki z repertuaru zespo³u Pieniary, a tak¿e
melodie kompozycje Georgija z tekstami Swiat³any w wykonaniu wszystkich
obecnych. Jest mi wstyd, ¿e nie potrafiê ani graæ na gitarze, ani zapiewaæ choæby jednej piosenki francuskiej. Grubo po pó³nocy gospodarze
odprowadzaj¹ mnie na rowerach, omi- Po tamtej stronie Buga
jaj¹c ka³u¿e w pustych ciemnociach przemoczonego miasteczka.
Lekko niewyspany, z niepokojem jadê rano na miejscowy rynok.
Mój lewy peda³ wyzion¹³ praktycznie ducha  trzaska³ i zgrzyta³, zak³óca³
len¹ ciszê, odstrasza³ ptactwo. Zmia¿d¿one kulki ³o¿yska blokowa³y coraz czêciej rotacjê peda³u. Informacja, ¿e na targowisku jest wie³osipiedowy sklep napawa³a optymizmem, ale obawia³em siê, czy znajdê odpowiedni peda³ do gwintu mego starego francuskiego Peugeota. Oczywicie, mam taki  odpowiedzia³ mechanik, zdziwiony moj¹ nieufnoci¹ i
wyci¹gn¹³ nowiutk¹ parê peda³ów za 10 tys. bia³oruskich rubli. We Francji
za tê sumê (ok. 2,5 euro) móg³bym tylko na co takiego popatrzeæ...
Po 500 km, dopeda³owawszy do Piñska pod czêstym deszczem (choæ
wiatr wia³ w plecy), we mgle i kapuniaku, roweru mia³em doæ. Czy
uprawianie kolarskiej turystyki musi obowi¹zkowo kojarzyæ siê z upart¹
wol¹ honorowego dobicia do mety? Czy pocieszeniem mog¹ byæ nawa³nice w Gdañsku, to, ¿e Warszawie zalane s¹ ulice i piwnice, ¿e na Dolnym l¹sku i na Podbeskidziu wylewaj¹ rzeki, na Wo³yniu gnij¹ kartofle,
a s³ynne truskawki z £uniñca nie s¹ jadalne? Dorzecze Prypeci, gdzie
pajêczyna jej bagnistych dop³ywów jest gêst¹ siatk¹ rozlewisk, nie sprzyja
suchej pogodzie. Od Hancewicz pod¹¿am po p³askich Ostrowach, wród
rozleg³ych i niekoñcz¹cych siê moczarów, podmok³ych lasów, gdzie pnie
k¹pi¹ siê w mokrad³ach i torfowiskach. Ba³ota nosz¹ poetyckie nazwy:
Kaczajka, Jesieñ Pahonia, Hruczyno.., ale komarzyce i du¿e czarne muchy nieczu³e s¹ na urodê bagien: klej¹ siê i k¹saj¹ spocone cia³o.
W Piñsku suszê siê w hotelu Pripiaæ. Jego surowy betonowy kszta³t
zachwyci³by Corbusiera: szary bunkier nad szar¹ Pin¹ straszy na szarym tle
szarego nieba. A mo¿e to moje okulary s¹ szare? A mo¿e ta szaroæ jest
przyczyn¹, ¿e drewniane cha³upy, sztachetowe p³oty, przystanki autobusowe, które mijam w miejscowociach o polskich jeszcze nazwach (Nowiny,
Mokre, Niedwiedzica...) s¹ tak kolorowo pomalowane, jak weso³e mia125

DAWNE KRESY OCZYMA FRANCUZA

steczko? Zdarza siê, ¿e w jednej
wiosce ka¿da chata pomalowana
jest na inny kolor, a nierzadko i
jeden dom... Np. od frontu jest
zielony i ¿ó³ty, drzwi s¹ czerwone, okna  niebieskie i otoczone
fioletow¹ drewnian¹ koronk¹, jeden szczyt  ró¿owy, drugi  br¹zowy, dach  czarny, a ta niecoDo Lwowa zostaje tylko 96 kilometrów...
dzienna paleta otoczona p³otem z
bram¹ zawsze pod kolor chaty i to wszystko wtopione w zieleñ sadu. Bajka!
Gdy dobijam do granicy bia³orusko-ukraiñskiej w Kalenach, nie
dowierzam w³asnym oczom: deszcz usta³, a chmury rozpierzch³y siê
po niebie jakby zmiecione miot³¹. Teraz s³oñce przypieka letnim ¿arem.
Jeszcze trochê, a bêdê ¿a³owa³ m¿awki z Polesia. Oba posterunki graniczne oddzielone s¹ zdzicza³ym lasem, 8 km pasu ziemi niczyjej.
Ukraina wita mnie w wiosce Dolsk, w pe³nym s³oñcu i od razu
przypominaj¹ mi siê sowieckie filmy propagandowe, gdzie rozpiewana ko³chonica wi¹za³a snop zbo¿a w plakatowym s³oñcu triumfuj¹cego komunizmu. Postawiony zaraz za szlabanem billboard precyzuje, ¿e
wje¿d¿am na Wo³yñ  Kraj Partyzanckoj S³awy. Ta wspó³czesna interpretacja dziejów przes³ania jego bogat¹ historiê, która siêga X w. Podzielony w XIV w. miêdzy Polskê i Litwê, wszed³ dwa wieki póniej w
ca³oci do Korony. Przed wojn¹ Polaków na Wo³yniu by³o ok. 17 proc.
i dzi jeszcze jest jednym z wiêkszych skupisk polskich na Ukrainie.
Ju¿ po pierwszych kilometrach wiem, ¿e za ³adn¹ pogodê trzeba
bêdzie zap³aciæ fataln¹ drog¹, o le za³atanej nawierzchni. Ukraiñski
celnik uprzedzi³, ¿e tutejszym szosom daleko do bia³oruskich. Wokó³
niby te same lasy, pola, rzeki, jednak wiêcej ugorów i zamiast niebieskich ³ubinów  rozpalone czerwieni¹ maków pola rzepakowe. Cofam
siê w moim kalendarium, peda³ujê w wyobrani w³asnej beztroskiej
historii lat 50: zachodnia czêæ Polesia Wo³yñskiego, obok Zarzecza,
jest biedna i zaniedbana, ma siê wra¿enie, ¿e do tego k¹ta Ukrainy echo
cywilizacji dochodzi w zwolnionym tempie.
Lubieszów (Lubiesziw) to wie o pustych ulicach, o placach zasypanych kurzem, brudem i piaskiem, po których kr¹¿¹ wyg³odnia³e bezpañskie psy. Jedynie nowa cerkiew, pomalowana na ró¿owo i pomidorowo oraz skromny gotel  owoc prywatnej inicjatywy, przy ulicy ocienionej szeregiem drzew pigwy, wiadczy, ¿e sytuacja siê powoli zmienia.
Lubieszów by³ miejscem tragedii i do dzi odbywaj¹ siê tu pielgrzymki
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litewskich p¹tników. W kwietniu 1943 popi zgromadzili w drewnianym baraku 150 katolików (unitów) i zaproponowali im nawrócenie na prawos³awie. Tylko kilku wyrzek³o siê ojcowskiej wiary i usz³o z ¿yciem, innych
spalono. Takich dramatycznych przypadków by³o tutaj wiele, ale czas zmywa z³o i ludzkie bestialstwo popada w zapomnienie. A w tych spokojnych,
sielskich krajobrazach by³o tyle nienawici, bratobójczych walk, wojennych
po¿óg, nie tak dawno la³o siê tyle krwi, któr¹ przesi¹k³a ta ziemia.
Szosa P14 do Maniewicz jest prosta i p³aska, monotonia ukrywa siê w
mieszanych lasach i wyzwala wyobraniê. W chwilach, gdy kilometry na
liczniku defiluj¹ w zwolnionym tempie, lepiej liczyæ na swoje w³asne towarzystwo i na dialog z samym z sob¹. Do trzewoci pobudza jednak ci¹g³a
obserwacja lichego stanu nawierzchni, pe³nej pu³apek, by omijaæ dziury i
szczeliny. S³oñce pra¿y i zatêskni³em za bia³orusk¹ wilgoci¹...
£uck jest jednym z najstarszych miast na Wo³yniu i jego pierwsz¹ stolic¹. Dzi tego nie widaæ, a nawet nie czuæ  dawna siedziba w³adyki
ormiañskiego i obecna wo³yñskiej ob³asti to 300-tysiêczne miasto, o rozleg³ych przedmieciach typu blokowego. Starówka to zadrzewiony deptak
£esi Ukrainki, który od Teatralnego Majdanu (placu) schodzi lekko pochylony do Majdanu Brackiego, przy zakolu Styru. Ruchliwa uliczka wysadzona jest brukiem i otoczona zabytkowymi, bogato zdobionymi kamienicami, na parterze których s¹ restauracje, kafejki i bary. W jednej z kamienic nocowa³ ponoæ sam car Wszech Rosji  Piotr Wielki. W £ucku dzia³a³
Karol Radziwi³³, który ufundowa³ w XVII w. klasztor bernardynów, za
Sowietów by³o to muzeum ateizmu, dzi tu cerkiew i katedra prawos³awna. Przy rzece, gdzie zgrupowane s¹ liczne klasztory, wchodzê do ogromnej, o surowym wystroju katedry
w. Trójcy (jej projektantem by³
Etapy, trasa
(w km)
W³och Giacomo Brani), gdzie
1. Kowno-Birsztany
45
odbywa siê msza i kazanie ...po
2. Birsztany-Wilno
96
polsku. W £ucku po dzi dzieñ
3. Wilno-Lida
98
wielu mieszkañców biegle w³ada
4. Lida-Nowodródek
54
polszczyzn¹.
5. Nowogródek-Niewie¿ 84
Z £ucka przez Grochów
6. Niewie¿-Hancewicze 64
(Gorosziw) do Radziechowa
7. Hancewicze-£uniniec 74
(Radiesziw, nic do zwiedzania)
8. £uniniec-Piñsk
60
jest 94 km. Wiatr w plecy, bia9. Piñsk-£uck
77
³oruski peda³ z Hancewicz dzia10. £uck-Radziechów
94
³a niezawodnie. M³ode s³oñce
11. Radziechów-¯ó³kiew 66
wybiera siê na zenit i jest przy12. ¯ó³kiew-Lwów
30
jemny ranek, podziwiam nie127
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koñcz¹ce siê pola ¿yta, w których koczuj¹ kolonie cynobrowych maków. O ile Polesie by³o niebieskie od ³ubinów, o tyle Wo³yñ czerwony
jest od maków. S³owacki pisa³ o straconych polskich Kresach i o ...
b³êkitnych polach (Ukrainy), gdzie tak smutno na duszy z hymnem wietrzanym, gdy skrzyd³ami ruszy... Ten pejza¿, pe³en prostoty, ciszy i beztroski, bez brutalnych tellurycznych wybryków, napawa radoci¹. Pola
 lasy, pola  bory... Nad stawem, zaros³ym tatarakiem, stary rybak
celuje p³ywakiem w lustro wody, koñ stoi na mocie i przygl¹da siê
cyklicie, babuszka, jakby z ruskiej bajki wyjêta, ci¹gnie za rogi niesforn¹ kozê, stado gêsi syczy na widok roweru. Patron podró¿ników
ofiaruje mi chwile rowerowej rozkoszy, upojenia wrêcz. wiêty obraz
Kazañskiej Bogurodzicy, który mam w sakwie na kierownicy, czuwa
nade mn¹, a wydrukowana modlitwa putieszestwiennika na odwrocie ikony gwarantuje bezpieczeñstwo.
Przy drogach, na skrzy¿owaniach, cigaj¹ siê w bogactwie kwietnej
dekoracji, kokard, kolorowych tasiemek i ³añcuchów krzy¿e katolickie i
prawos³awne. S¹ te¿ nagrobki, czasami sporych rozmiarów  lady wypadków. Samochodów ma³o, ale jazda jest ryzykowna, bo ciê¿arówki,
podobnie jak ja, by omin¹æ dziury, slalomuj¹ po szosie, niebezpiecznie zygzakuj¹c. W wioskach  cerkwie, z których nie zdjêto jeszcze rusztowañ.
Pachnie wie¿ym tynkiem, który pokryje barwna oprawa. Niektóre z daleka fascynuj¹ oko lni¹cym w s³oñcu z³otem kopu³, podczas gdy kocio³y
katolickie (je¿eli jeszcze nie przerobiono je na cerkwie) oraz zabytki na
dawnych polskich Kresach niszczej¹, zostawione na pastwê losu.
Jad¹c z Kamionki Strumi³owej (Kamianka Buzka), po w¹skiej, czêsto
piaszczystej drodze A 258, uroczo wij¹cej siê wród gajów, lasów i zagospodarowanych pól, nagle zza pagórków, pokrytych dywanem zielonej
jeszcze pszenicy, wy³aniaj¹ siê zabudowania. S¹ miasta, których pierwszy widok osza³amia, ale to, które ronie mi przed oczami, zaskakuje
bana³em  podupad³ych cha³up i le wytynkowanych socjalistycznych
klocków. Ile¿ nieszczêæ z³o¿y³o siê na ten dzisiejszy smutny wizerunek
jednego z najpiêkniejszych grodów Rzeczypospolitej!
To ¯ó³kiew (do niedawna Niestierow, dzi ukraiñska ¯owkwa), kilkutysiêczne miasteczko nad rzek¹ wini¹ na Roztoczu. Renesansowa
posiad³oæ hetmana ¯ó³kiewskiego, niegdy w³asnoæ Radziwi³³ów i ulubiona rezydencja Jana Sobieskiego, naznaczona histori¹ i czêciowo zniszczona, teraz zastyg³a w parnej kanikule czerwcowego dnia, co opustoszy³a ulice i place. Rozgrzanego turystê mo¿e ostudziæ tylko wyobrania,
gdy wchodzi w ciemn¹ sieñ zabytkowego grecko-katolickiego koció³ka
pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowanego w 1720 z drew128
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na, bez jednego gwodzia. Z³ocony
ikonostas odbija liche wiat³o, co daje
wra¿enie duchowej tajemniczoci.
W centrum ¯ó³kwii, nad niskimi kamieniczkami rynku, dominuje potê¿na biel kolegiaty, barokowej wi¹tyni i wypró¿nionej ze s³ynnego monumentalnego zespo³u malarstwa
batalistycznego. Przed rokokow¹
fasad¹ Zamku ¯ó³kiewskich, w miejscu, gdzie sta³ pomnik Lenina, zain- I oto fina³ podró¿y!
stalowano fontannê z Matk¹ Bosk¹. Niecodzienna sztafeta historii! O ile
Bia³orusini zostawili nietkniête pomniki szefa rewolucji i licz¹ prawdopodobnie na erozjê ideologii, by potê¿ne piedesta³y wykruszy³y siê same, o
tyle Ukraiñcy (podobnie jak Litwini) pozbyli siê tutaj znaków, sowieckich nazw i symboli, zast¹pili na piedesta³ach tow. Iljicza ludowymi poetami (Tarasem Szewczenk¹ lub Iwanem Franko). W ¯ó³kwii spotyka
mnie przykra niespodzianka  po raz pierwszy trafiam na wype³niony
turystami z Polski hotel Styl i muszê wyemigrowaæ poza miasto, by
ulokowaæ siê w drogim motelu Klon przy lwowskiej trasie.
Nie przypuszcza³em, ¿e ostatni i najkrótszy etap mojej wycieczki (30
km  z ¯ó³kwii do Lwowa) bêdzie tak uci¹¿liwy. Prawdopodobnie przyzwyczai³em siê do ³atwego peda³owania po Litwie, nizinnej Bia³orusi,
mokrad³ach Polesia, bagnistej dolinie Prypecia, p³askim i nudnym Zarzeczu, po niskiej równinie wo³yñskiego Polesia i odzwyczai³em siê od jazdy
pod górê. A tu, po 850 km, na szosie E377, wród potê¿nego ruchu
samochodowego muszê wdrapaæ siê na zalesione pobocza Roztocza, a
po pagórkowatym Kulikowie, tu¿ przed Lwowem, pokonaæ niewygodny stok £ysej Góry (380 m). Lwów le¿y na krawêdzi Wy¿yny Podolskiej, opadaj¹cej w lekkich podskokach ku Nizinie Nadburzañskiej 
st¹d falistoæ terenu. Wprawdzie wjecha³em w Nowogródku na najwy¿szy punkt Wy¿yny Nowogródzkiej, którym jest Góra Zamkowa (324
m), ale tego nawet nie poczu³em, gdy¿ uwagê moj¹ zajmowa³ deszcz.
Nie ma chyba trudniejszego miasta dla roweru jak Lwów. Du¿e, zdezelowane kocie ³by, rozsypuj¹cy siê bruk, spi³owane i ostre jak no¿e tramwajowe tory stanowi¹ nieustann¹ pu³apkê dla opon. Jak tu podziwiaæ z
siode³ka zabytkowe kamienice rynku czy dzwonnice wi¹tyñ, gdy szczeliny miêdzy kostkami i szynami czatuj¹ na gapi¹cego siê turystê. Lwów 
Leopolis, Lemberg, Lwow, Lwiw  podobnie jak Wilno  drzemie w marzeniach Polaka, wywo³uje u niejednego tyle wspomnieñ. Ból ze stanu
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zapuszczonego miasta jest wprost proporcjonalny do stanu bezsilnoci, by
Lwów odnalaz³ dawn¹ galicyjsk¹ wietnoæ. Miasto niszczeje, ale da siê
lubiæ, bo patriotyczna wyobrania przes³ania smutn¹ rzeczywistoæ.
Inaczej jest w centrum, gdzie po dawnych Wa³ach Hetmañskich (Praspiekt Swabody), po reprezentacyjnym bulwarze, po szerokim zadrzewionym deptaku masa lwowiaków spaceruje co wieczór  od Teatru Wielkiego (Opery) do pomnika Mickiewicza i z powrotem. Z platformy na szczycie Wysokiego Zamku panorama na miasto urzeka bogactwem zabytków:
w dole, 100 m ni¿ej, w ciep³ej geologicznej niecce  bia³e, barokowe i
rokokowe wie¿e kocio³ów ró¿nych wyznañ, renesansowa wie¿a wo³oskiej cerkwi, chuda wie¿a klasycystycznego ratusza, czerwone dachówki
kamienic tworz¹ z otaczaj¹c¹ je zieleni¹ parków jedn¹ harmonijn¹ ca³oæ.
Wycieczka dobiega koñca. I tak, jak j¹ zacz¹³em, tak koñczê. Jestem
na Placu Mickiewicza pod pomnikiem Wieszcza d³uta Antoniego Popiela,
gdzie spadaj¹ca uskrzydlona muza (a mo¿e to geniusz?) wrêcza poecie
w sposób wielce akrobatyczny lirê. Podziwiam cyrkowo-rzebiarsk¹
sztukê westchnieñ i pompatyczny gest romantycznych uniesieñ. Pozosta³ tylko twardy orzech do zgryzienia: jak dotrzeæ z rowerem do Warszawy? Znalaz³em rozwi¹zanie  autobus...
Bruno Koper
Pary¿, sierpieñ 2009

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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LITWA  POLSKA: Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
LITWA UPAMIÊTNIA OFIARY KATASTROFY W SMOLEÑSKU
l 10 kwietnia w Smoleñsku dosz³o do katastrofy lotniczej delegacji,
udaj¹cej siê na obchody 70-lecia zbrodni w Katyniu. Zginê³o 96 osób, w
tym Prezydent RP Lech Kaczyñski z Ma³¿onk¹ Mari¹, naczelni dowódcy
si³ zbrojnych, pos³owie oraz senatorowie, przedstawiciele elit. Przed
Ambasad¹ RP w Wilnie zapalano znicze, sk³adano kwiaty. W Kaplicy
Ostrobramskiej odprawiono mszê w. w intencji ofiar, we mszy w Katedrze Wileñskiej wziê³a udzia³ prezydent Dalia Grybauskaitë. Z³o¿y³a ona
kondolencje narodowi polskiemu, Valdas Adamkus przypomnia³, ¿e Kaczyñski by³ zwi¹zany z narodem litewskim i opowiada³ siê za silnym
polsko-litewskim partnerstwem strategicznym. Kondolencje dla Donalda
Tuska z³o¿y³ premier Andrius Kubilius, a dla szefa MSZ Rados³awa Sikorskiego  minister spraw zagranicznych Audronius Aubalis. Minister
obrony Rasa Juknevièienë i dowódca Wojska Litewskiego, gen. Arvydas
Pocius przekazali wyrazy wspó³czucia ministrowi Bogdanowi Klichowi.
Wydano rozporz¹dzenie o opuszczeniu flag pañstwowych przy budynkach Ministerstwa Obrony i jednostek wojskowych.
l 11 kwietnia prezydent i przywódcy Litwy wpisali wyrazy wspó³czucia do ksiêgi kondolencyjnej Ambasady RP. Litwa og³osi³a trzydniow¹
¿a³obê narodow¹. Kubilius, nawi¹zuj¹c do ostatniej wizyty Kaczyñskiego
w Wilnie, wyrazi³ ¿al, ¿e Litwa nale¿ycie nie po¿egna³a siê z Prezydentem, zacytowa³ Aubalisa, ¿e dzisiaj wszyscy Litwini s¹ Polakami i
wyrazi³ nadziejê odnalezienia drogi do rozwi¹zania problemów.
l 12 kwietnia Tomas Venclova przekaza³ Ambasadzie RL w Warszawie list kondolencyjny. Napisa³: Lech Kaczyñski, wielki polski patriota,
zrobi³ bardzo du¿o dla podtrzymania oraz polepszenia stosunków polsko-litewskich.
l Katyñ 2, Tragedia po³¹czy³a naród polski i litewski, Katyñ  ból
Polski, Katyñski krzy¿ jest te¿ naszym krzy¿em, Dzisiaj ja jestem Polakiem  to tytu³y litewskich gazet. Rymvydas Valatka w Lietuvos Rytas,
w nawi¹zaniu do odrzucenia ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk,
pyta³: Mo¿emy przeprosiæ Polskê. Tylko, czy potrafimy to zrobiæ? Politolog Egidijus Vareikis w Litewskim Radiu nie wykluczy³, ¿e tragedia wp³ynie na zmianê mylenia litewskich polityków, stosunków z Rosj¹.
l 12 kwietnia w wileñskim kociele w. Rafa³a otwarto ekspozycjê
Zbrodnia Katyñska, przygotowan¹ przez IPN. Równie¿ w intencji ofiar
katastrofy odprawiono mszê, w której udzia³ wziêli przedstawiciele
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wileñskiego ko³a Rodzin Katyñskich, obecna by³a przewodnicz¹ca
Sejmu Irena Degutienë. Przed kilkoma laty ods³oniêto tu tablicê pamiêci ofiar Katynia. Uczczono pamiêæ Janusza Kurtyki, Prezesa IPN, który zgin¹³ w katastrofie.
l 13 kwietnia Sejm RL minut¹ ciszy uczci³ ofiary katastrofy. Degutienë odnotowa³a, ¿e Kaczyñski by³ wierny swym wartociom i uczy³
tego Polaków, te¿ Litwinów, by³ bardzo dobrym przyjacielem Litwy i
narodu litewskiego. Zaznaczy³a, ¿e w tej tragedii utracilimy te¿ kolegów, przedstawicieli Sejmu i Senatu Polski, ludzi, których niejeden z
nas zna³ osobicie. Przypomnia³a, ¿e w ¿a³obnym posiedzeniu polskiego Sejmu i Senatu udzia³ brali dwaj wiceprzewodnicz¹cy  Èeslovas
Jurðënas i Algis Kaseta, przewodnicz¹cy sejmowej komisji spraw zagranicznych Emanuelis Zingeris i pose³ Akcji Wyborcze Polaków na
Litwie (AWPL) Jaros³aw Narkiewicz.
l 13 kwietnia premier Kubilius w Litewskim Radiu wyrazi³ nadziejê,
¿e litewskim politykom wystarczy si³, by naprawiæ b³¹d w sprawie pisowni nazwisk. Rzecznik prasowy Grybauskaitë, w wywiadzie dla iniø
Radijas oswiadczy³, ¿e prezydent popiera rz¹dowy projekt ustawy o
pisowni nazwisk, i¿ Sejm znajdzie sposób, jak tê kwestiê rozstrzygn¹æ.
l 13 kwietnia w intencji ofiar odprawiono mszê w Solecznikach, na
placu przed Samorz¹dem. Tego dnia w kociele w. Józefa w Kiejdanach organizatorom mszy ¿a³obnej nie uda³o siê uzyskaæ zgody na odprawienie jej po polsku, pozwolono natomiast na wniesienie flag bia³oczerwonych. Takie nabo¿eñstwa odby³y siê w siedzibie Samorz¹du
Rejonu Wileñskiego, w wielu miejscowociach.
l 13 kwietnia przy Bia³ym Mocie w Wilnie na znak tragedii odby³a siê
akcja puszczania lampionów, urzeczywistniona dziêki portalowi facebook.
l 13 kwietnia w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie odby³a siê
Lekcja Katyñska. Ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹ wilnianina Zygmunta Kosi³owicza, lekarza, który zgin¹³ w Katyniu. Gimnazjum uczestniczy w programie Katyñ  ocaliæ od zapomnienia, zak³adaj¹cym m.in.
przywrócenie pamiêci o pomordowanych poprzez posadzenie 21.857
dêbów. Jeden z nich ronie przy szkole. W podobnym projekcie uczestnicz¹ uczniowie Gimnazjum im. A. Mickiewicza, którzy 16 kwietnia
zasadzili swój D¹bek Pamiêci  pp³ka Bronis³awa Ho³uba. W tej szkole
pracuje jego wnuczka Jadwiga Szlachtowicz.
l 15 kwietnia delegacja z premierem Kubiliusem uda³a siê do Warszawy. Towarzyszyli mu ministrowie Aubalis i Juknevièienë. Delegacja ¿egna³a siê z par¹ prezydenck¹, w Sejmie i Senacie uczci³a pamiêæ
parlamentarzystów, jak te¿ w MSZ i Ministerstwie Obrony RP.
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l Jak poda³a agencja BNS, 15 kwietnia Rada Samorz¹du Wilna wstêpnie
zaaprobowa³a propozycjê nadania jednej z wileñskich ulic imienia Lecho
Kaèynskio. W jakiej formie nazwisko bêdzie zapisane  po polsku czy
litewsku, zadecyduje specjalnie powo³ana komisja. Je¿eli nazwisko prezydenta zostanie zlitewszczone, bêdzie to wygl¹da³o jak nieudany ¿art.
Nazwisko ma byæ pisane po polsku, w wersji oryginalnej. Inaczej Polska
tego nie zrozumie  stwierdzi³ ambasador RP Janusz Skolimowski.
l 16 kwietnia na uroczystoci pogrzebowe udali siê hierarchowie
litewskiego Kocio³a katolickiego  w Warszawie uczestniczy³ w nich
przewodnicz¹cy Episkopatu Litwy, bp Sigitas Tamkevièius, w Krakowie  metropolita wileñski, kardyna³ Audrys Juozas Baèkys.
l 16 kwietnia cz³onkowie Rady Zwi¹zku Polaków na Litwie wziêli
udzia³ w modlitwie przy Krzy¿u Katyñskim w Mejszagole. Zapad³a decyzja, ¿e do Warszawy uda siê delegacja ZPL, z³o¿ono ho³d pamiêci
Macieja P³a¿yñskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
l 18 kwietnia, w dniu pogrzebu prezydenta Polski, obowi¹zywa³a
¿a³oba na Litwie. TV Lietuvos Ryto Televizija w programie wiat ¿egna
pokaza³a reporta¿ o Lechu Kaczyñskim i jego rodzinie, o osobach, które
zginê³y, o Polsce w ¿a³obie. Goæmi programu m.in. byli historycy Alfredas Bumblauskas i Arûnas Gumulauskas, politolog Lauras Bielinis, dowódca litewskich Wojskowych Si³ Powietrznych Artûras Leita.
l 19 kwietnia dru¿yny harcerskie z Wileñskiego Hufca Maryi  Konary i Szafirowa Pi¹tka wybra³y za patronów Ryszarda Kaczorowskiego i ks. Zdzis³awa Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyñskich.
l 20 kwietnia w dzienniku Respublika sygnatariusz Aktu Niepodleg³oci z 1990 Romualdas Ozolas napisa³: Prezydent Polski Lech Kaczyñski
by³ prawdziwym polskim nacjonalist¹, dlatego nie dziw, ¿e na pogrzeb
Kaczyñskiego do Krakowa nie przybyli unijni liderzy. W ocenie Arûnasa
Gumuliauskasa, Kaczyñski nie by³ eurosceptykiem, tylko eurorealist¹, broni¹cym interesów swego kraju. Odnotowa³, ¿e w³anie dziêki twardej pozycji prezydenta Polski, Rosja uzna³a wreszcie problem katyñski.
l 26 kwietnia w ogrodzie Szpitala L. Sapiehy z inicjatywy jego dyrektora Gediminasa Rimdeiki zasadzono drzewko, upamiêtniaj¹ce Prezydenta
RP. Obecni byli ambasador Skolimowski, Adamkus i Jurënas.
l 2 maja w zwi¹zku z tragedi¹ nie odby³ siê tradycyjny pochód z
okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹. Odprawiono jedynie mszê w
Ostrej Bramie w intencji wszystkich Rodaków. Uczczono te¿ pamiêæ
ofiar katastrofy i Katynia sprzed 70 laty.
l 3 maja w Ratuszu Wileñskim otwarto wystawê zdjêæ Lech Kaczyñski: prezydent i przyjaciel Litwy, które wykona³a Dþoja Gunda Ba-
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rysaitë. Prezydent w 2006-2010 odwiedzi³ Litwê 16 razy.
l 4 maja zasadzono 96 dêbów dla uczczenia tragedii w Parku Jednoci
Narodów, który powsta³ w Wilnie przy rosyjskiej Szkole im. A. Puszkina z
inicjatywy nauczycieli i Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. W ceremonii uczestniczyli m.in. przewodnicz¹cy tej partii, pose³ Algirdas Butkevièius, Èeslovas Jurðënas, ambasadorzy Rosji i Bia³orusi  W³adimir Czchikwadze i W³adimir Dra¿in, radca Ambasady RP Piotr Drobniak.
l 8 maja ho³d Polakom, ofiarom wojny oddali przedstawiciele ZPL.
Udano siê do Zu³owa, gdzie zapocz¹tkowano Alejê Pamiêci Narodowej
poprzez zasadzenie dêbów, upamiêtniaj¹cych Prezydenta i 95 innych ofiar.
l Od 10 do 18 czerwca na Placu im. K. Sirvydasa w Wilnie (miêdzy
ambasadami Polski i Francji) mia³a miejsce wystawa fotografii ... i
cisza jest na wysokociach i dymi mg³¹ smoleñski las..., zorganizowana
przez Wspólnotê Polsk¹, ZPL oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Kwiecieñ
l 1 kwietnia pose³ Rytis Kupèinskas wystosowa³ list do prezydent
Grybauskaitë, przewodnicz¹cej Sejmu Diegutienë i premiera Kubiliusa
z prob¹ o przestrzeganie zasad konstytucji RL i nieprzyjmowania projektu ustawy o pisowni nazwisk, zrezygnowania z projektu ustawy o
mniejszociach narodowych i wprowadzenia jêzyka litewskiego jako
jedynego we wszystkich szko³ach Litwy.
l Rz¹d Litwy zamierza zwróciæ maj¹tek w Kavalikis (Kowaliszki)
maj¹cemu litewskie korzenie, najrealniejszemu kandydatowi na prezydenta Polski, Bronis³awowi Komorowskiemu  poda³a 1 kwietnia rz¹dowa agencja BNS i dalej, ¿e o ¿yczeniu odzyskania posiad³oci marsza³ek
napomkn¹³ podczas rozmowy telefonicznej z Kubiliusem, który gratulowa³ mu sukcesu w prawyborach. Premier zaproponowa³ rz¹dowi rozpatrzenie tej kwestii na najbli¿szym posiedzeniu  poinformowa³ BNS doradca premiera Virgis Valentinavièius. Szef litewskiego rz¹du mia³ powiedzieæ, ¿e Ministerstwo Kultury nie sprzeciwia siê tej idei: rodzice marsza³ka  Jadwiga i Zygmunt Leon Komorowscy pochodz¹ z Auksztoty.
Agencja przypomnia³a, ¿e w wydanej w 2005 w Warszawie ksi¹¿ce polskiego polityka Prawa strona. ¯ycie, polityka, anegdota jest zdjêcie, przedstawiaj¹ce jego dziadka Juliusza Komorowskiego na tarasie dworku.
Maj¹tek liczy 7,5 ha. Szef s³u¿by prasowej rz¹du Vygantas voba odpowiedzia³, ¿e ta informacja jest ¿artem primaaprilisowym. O czym mo¿-
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na by siê domyleæ, zwa¿ywszy, i¿ w Wilnie ziemiê zwrócono czêciowo dla 13-15 proc. prawowitych spadkobierców.
l 1 kwietnia podczas omawiania w Samorz¹dzie m. Wilna kontrowersyjnego projektu reorganizacji sieci szkó³, w znak protestu radni
AWPL oraz innych partii opozycyjnych opucili salê. Projekt zak³ada³,
¿e od 1 wrzenia mia³yby byæ niekompletowane klasy w wielu polskich
szko³ach, Szko³a Podstawowa im. A. Wiwulskiego po³¹czona ze redni¹ im. J. Lelewela. Od 1 wrzenia 2011 klas 11 nie by³oby w szko³ach
im. J. I. Kraszewskiego, Sz. Konarskiego, W. Syrokomli, w Grzegorzewie i Lazdynai. W rezultacie w 2012 w Wilnie pozosta³yby tylko 2
polskie gimnazja, 10 szkó³ podstawowych i 3 pocz¹tkowe.
l 2 kwietnia frakcje opozycyjne samorz¹du, w tym AWPL, wyda³y
owiadczenie z ¿¹daniem wstrzymania procesu reorganizacji i likwidacji szkó³ do czasu przyjêcia znowelizowanej ustawy o owiacie, omówienia kwestii ze spo³ecznociami szkó³ i mieszkañcami.
l PKN Orlen Lietuva, do której nale¿y rafineria w Mo¿ejkach,
zdecydowa³ zaprzestaæ finansowania Litewskiej Federacji Koszykówki, której w ci¹gu czterech lat przekaza³ 13 mln litów. Nie wyklucza
siê, ¿e powodem s¹ nieudane negocjacje w sprawie udro¿nienia logistycznych kana³ów rafineriii (chodzi o budowê 100 km ropoci¹gu, ¿eby
z K³ajpedy nie przewoziæ ropy kolej¹).
l 7 kwietnia grupa przedstawicieli litewskiej inteligencji wystosowa³a
otwarty list do pos³ów z apelem o odrzucenie rz¹dowego projektu ustawy z mo¿liwoci¹ poprawnego zapisu nazwisk polskich, apeluj¹c o przyjêcie alternatywnego projektu Gintarasa Songaily i Rytisa Kupèinskasa.
l 8 kwietnia dosz³o do zablokowania ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk, tym razem wiêkszoci¹ g³osów w Sejmie RL. Powy¿szy projekt popar³o 75 pos³ów z 88 obecnych, 3 (AWPL) g³osowa³o
przeciwko, 10 wstrzyma³o siê. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ dzia³ania takie s¹ podejmowane te¿ w celu odwrócenia uwagi od spraw innej rangi, choæby od niezwracania ziemi prawowitym w³acicielom w Wilnie.
l 8 kwietnia podczas pobytu w Wilnie Lech Kaczyñski skrytykowa³
odrzucenie tej ustawy i wyrazi³ nadziejê, ¿e do tej sprawy jeszcze siê
powróci. Prezydent Litwy omawia³a z nim kwestie polsko-litewskiego
mostu energetycznego i perspektywê budowy wspólnego gazoci¹gu.
l 9 kwietnia marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz stwierdzi³, ¿e
odrzucenie ustawy o pisowni nazwisk pokazuje, i¿ Litwini wci¹¿ odczuwaj¹ niechêæ do polskiej mniejszoci i ta sprawa spowoduje pogorszenie stosunków miêdzy Polsk¹ a Litw¹.
l 9 kwietnia minister sprawiedliwoci Remigijus imaius nazwa³
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przeciwników liberalizacji pisowni nazwisk s³omianymi patriotami i
stwierdzi³, ¿e to przegrana Litwy na froncie zachodnim i w zakresie
praw cz³owieka, poniewa¿ to nie pomo¿e jêzykowi litewskiemu, nie
doda mi³oci do Ojczyzny. Dla znacznej czêci mieszkañców Litwy decyzja Sejmu jest policzkiem i bodcem do odwrócenia siê od Litwy.
l Na dwujêzyczne tablice, które na autobusach zaczêli umieszczaæ prywatni przewonicy na Wileñszczynie, zareagowa³a Inspekcja Jêzyka Pañstwowego, gro¿¹c odebraniem licencji. Dotyczy to samorz¹dowej zajezdni autobusowej w Solecznikach, której dyrektorowi Edgarowi Ob³oczyñskiemu 11 maja wymierzono grzywnê wysokoci 450 Lt za umieszczenie
tabliczek z nazwami relacji Wilno-Skorbuciany, Rudniki-Wilno, Mereszlany-Wilno (wiêkszym drukiem u góry jest po litewsku). 29 kwietnia inspekcja dokona³a upomnienia w³acicielowi firmy przewozowej Irzimas Zygmuntowi Marcinkiewiczowi i nakaza³a usuniêcie napisów, a 5 maja wymierzono mu grzywnê takiej¿e wysokoci wysokoci. Przewonik dysponuje ponad 30 tys. podpisami z prob¹, by równie¿ polskie nazwy tras
pozosta³y (np. Valèiunai-Vilnius, a u do³u: Wo³czuny-Wilno).
l Na pocz¹tku kwietnia zosta³y wstrzymane nielegalne prace przy
rozbudowie starego budynku oraz budowie gara¿u na terenie kocio³a
w. Piotra i Paw³a w Wilnie.
l 14 kwietnia Rada m. Wilna przewag¹ jednego g³osu odrzuci³a projekt reorganizacji sieci sto³ecznych szkó³, przewiduj¹cy m.in. zamkniêcie kilku polskich placówek. Nie wyklucza siê, ¿e w³adze na czele z
merem Viliusem Navickasem bêd¹ próbowa³y go przed³o¿yæ w nieco
zmienionej postaci.
l 16 kwietnia przewodnicz¹ca Pañstwowej Komisji Jêzyka Litewskiego Irena Smetonienë na posiedzeniu sejmowym Komitetu Owiaty,
Nauki i Kultury przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoci urzêdu, z pomys³em by w szko³ach nielitewskich poszczególne przedmioty  historiê i geografiê, nauczaæ w jêzyku pañstwowym.
l 18 kwietnia, w dzieñ beatyfikacji s. Faustyny Kowalskiej, przy jej
domu na Antokolu zosta³a odprawiona msza w.
l 19 kwietnia w wywiadzie dla stacji TV Lietuvos Ryto Televizja
minister Aubalis powiedzia³, ¿e litewskie spo³eczeñstwo nie popiera
idei liberalizacji pisowni nazwisk, dlatego do problemu pisowni nazwisk polskich Litwa powinna powróciæ dopiero za kilka miesiêcy, albo
kilka lat. Zapytany, czy poprze propozycjê liberalizacji pisowni nazwisk, jeli prezydent Grybauskaitë skorzysta ze swej prerogatywy i
sama z³o¿y do Sejmu taki projekt ustawy, Aubalis powiedzia³: Z ca³ym
szacunkiem dla pani prezydent, ale na poparcie takiej ustawy bêdê musia³
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uzyskaæ zgodê swych wyborców. Na pytanie, czy pyta³ o zgodê wyborców, gdy Sejm zmniejsza³ wysokoæ emerytur i zwiêksza³ podatki,
Aubalis przyzna³, ¿e rol¹ Sejmu jest podejmowanie korzystnych decyzji
dla pañstwa, które nie zawsze s¹ zgodne z wol¹ wyborców. Jego zdaniem, sytuacja polskiej mniejszoci nie jest rzetelnie przedstawiana, dlatego opowiedzia³ siê za przygotowaniem narodowego raportu, by
ca³y wiat wreszcie siê dowiedzia³, jak jest naprawdê. Opowiedzia³ siê
za powo³aniem polsko-litewskiej komisji ds. historycznych, zadaniem
której by³oby wystawienie w³aciwej oceny okupacji Wileñszczyzny
w okresie miêdzywojennym.
l 26 kwietnia PAP, cytuj¹c dziennik Wriemia Nowostiej poda³a, ¿e
Rosnieft, rosyjski koncern naftowy, by³ bliski odkupienia od PKN Orlen
25 proc. akcji rafinerii w Mo¿ejkach. Podano, ¿e w zamian gwarantowa³ wznowienie dostaw dla Orlenu ruroci¹giem Przyjañ.
l 27 kwietnia Departament Ochrony Zabytków przy Ministerstwie
Kultury poinformowa³, ¿e ukarano winnych wykroczeñ podczas remontu Ostrej Bramy. Licencjê utraci³ Antanas Gvildys, kierownik firmy projektuj¹cej, Virgilijus Spundas, architekt i restaurator oraz architekt Ilja Makarow. Szkody oszacowano na 22 tys. Lt. 18 maja ukarano
dwóch specjalistów ds. ochrony zabytków, wymierzaj¹c im upomnienia. Metropolita, kard. Audrys Juozas Baèkis uwa¿a, i¿ nie ma ¿adnego
problemu. Po spotkaniu z premierem g³owa Kocio³a stwierdzi³: Co siê
tyczy kwestii schodów, nie dostrzegam tu ¿adnej sakralnoci.
l 27 kwietnia Antanas Kulakauskas w Verslo inios prognozowa³
och³odzenie stosunków Polski i Litwy: jeli wygra Komorowski, w odró¿nieniu od prezydenta Lecha Kaczyñskiego, nie bêdzie wielkim entuzjast¹
zachowania bardzo dobrych stosunków z Litw¹ za wszelk¹ cenê. Równie¿
Jaros³aw Kaczyñski, jego zdaniem, nie bêdzie kontynuatorem wizji swego
brata, jeli chodzi o stosunki polsko-litewskie.
l 28 kwietnia minister Aubalis stwierdzi³ dla agencji BNS, ¿e wybory
prezydenckie nie zmieni¹ stosunku Polski do Litwy. Niezale¿nie od tego,
kto obejmie najwy¿sze stanowisko w Polsce, rola Polski w regionie nie
mo¿e zasadniczo ulec zmianie. Wzloty i upadki, podobnie jak u nas, s¹
mo¿liwe. Mo¿emy nawet publiczne k³óciæ siê o pewne sprawy, ale doskonale rozumiemy, ¿e Polska jest dla nas jednym z najwa¿niejszych partnerów strategicznych, nie mniej wa¿nym ni¿ Estonia i £otwa. Wg niego,
pisowni nazwisk na Litwie udziela siê nieadekwatnie du¿o uwagi: Jestem dumny, ¿e u nas mniejszoci narodowe mog¹ pobieraæ naukê w swoim jêzyku. S¹dzê jednak, ¿e jest to te¿ niedwiedzia przys³uga. To przeszkadza (mniejszociom) w integracji spo³ecznej.
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l 28 kwietnia w spotkaniu z Janem Borkowskim, sekretarzem Stanu w MSZ RP nt. Polska mniejszoæ narodowa na Wschodzie w oficjalnej polityce pañstwa polskiego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspó³pracy Polska  Wschód zabra³ g³os R. Mieczkowski.

Maj
l W rocznicê Konstytucji 3 Maja przedstawiciele Ambasady RP, polskich organizacji spo³ecznych z³o¿yli kwiaty przy p³ycie marsza³ka Pi³sudskiego na Rossie. Wartê honorow¹ pe³nili harcerze i kombatanci.
Ambasador Skolimowski zaznaczy³, ¿e w tym dniu wiêtuje siê prawdziwy czyn ducha i nadziei, nadziei, która w tym roku jest nam szczególnie
potrzebna. Zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ ofiar pod Smoleñskiem.
l 4 maja Pañstwowa Inspekcja Jêzykowa po raz kolejny wymierzy³a grzywnê w wysokoci 1200 Lt dyrektorowi administracji Samorz¹du Rejonu Solecznickiego Boles³awowi Daszkiewiczowi za to, ¿e nie
zosta³y zdjête tabliczki z polskimi napisami ulic obok litewskich. Grzywnê 400 Lt zap³aci³ przed kilkoma miesi¹cami.
l 7 maja odby³ siê Zjazd Stowarzyszenia Dzienników Mniejszoci Narodowych i Etnicznych Europy (MIDAS) z udzia³em przedstawicieli prasy
z Finlandii, S³owacji, Rumunii, Czech, £otwy, Danii, Niemiec, Austrii,
W³och oraz Hiszpanii (Galicyjczycy, Baskowie oraz Kataloñczycy). Spotkanie odby³o siê w Wilnie ze wzglêdu na sytuacjê polskiej mniejszoci
tutaj. Mówili o tym eurodeputowany Waldemar Tomaszewski, pose³ Jaros³aw Narkiewicz, liderzy polskich organizacji. 19 maja, w obronie praw
polskiej mniejszoci narodowej na Litwie Toni Ebner, prezes MIDAS,
wystosowa³ list do prezydent Grybauskaitë. Jego kopia zosta³a rozes³ana
do dzienników, zrzeszonych w tym stowarzyszeniu.
l 7-19 maja spó³ka RAIT na zamówienie agencji BNS przeprowadzi³a sonda¿ poród 1031 osób, który wykaza³, ¿e 46,6 proc. mieszkañców Litwy popiera zasadê poprawnego zapisu nazwiska przedstawicieli mniejszoci narodowych. Sprzeciwia siê temu 30,3 respondentów, a 23 proc. nie ma zdania. Wród popieraj¹cych poprawnoæ zapisu 75 proc. Polaków i 43,1 proc. Litwinów.
l 8 maja, w 65. rocznicê zakoñczenia wojny wiatowej, Grybauskaitë z³o¿y³a kwiaty na czterech ponarskich kwaterach ofiar wojny, w
tym przy polskim Krzy¿u Ponarskim.
l 10 maja ruszy³a budowa odcinka Rail Baltica  transeuropejskiego
korytarza kolejowego. Odcinek Szesztoki-Mariampol-Kowno ma byæ
gotowy do 2013. Koszt szacuje siê na ok. 850 mln Lt.
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l 11 maja minister finansów Ingrida Ðimonytë podpisa³a rozporz¹dzenie na wykupienie przez pañstwo utraconych przez wspólnoty religijne nieruchomoci. Samorz¹dom Wilna, Kowna i Mo¿ejek przyznano ponad
13 mln Lt. 12,5 mln przyznano samorz¹dowi wileñskiemu  na wykupienie utraconego mienia przez Karaimów, Litewsk¹ Archidiecezjê Prawos³awn¹, Koció³ Ewangelicko-Luterañski oraz Archidiecezjê Wileñsk¹.
Rekompensaty przyznawane s¹ za nieruchomoci, które wspólnoty posiada³y przed II wojn¹ wiatow¹ i które zosta³y znacjonalizowane i niew³aciwie sprywatyzowane.
l 12 maja sejmowy Komitet Praw Cz³owieka postanowi³, ¿e nie bêdzie omawiana mo¿liwoæ przywrócenia w dokumentach to¿samoci
wpisu o narodowoci. Decyduj¹cy g³os nale¿a³ do przewodnicz¹cego
komitetu Arminasa Lydeki, który argumentowa³, ¿e w Europie odchodzi siê od tradycji wpisywania narodowoci w dowodach to¿samoci.
l 12 maja dziêki g³osom radnych z ramienia AWPL w samorz¹dzie
m. Wilna uda³o siê uratowaæ Rynek Kalwaryjski przed prywatyzacj¹.
Likwidacjê targowiska na rzecz wysprzedania jego lokalizacji pozbawi³aby wiele osób mo¿liwoci zarobkowania.
l 14 maja europose³ Waldemar Tomaszewski wygra³ w Wileñskim
Administracyjnym S¹dzie Okrêgowym z Naczeln¹ Komisj¹ Etyki S³u¿bowej, która ma odwo³aæ swoj¹ decyzjê o tym, i¿ jego wypowiedzi w
obronie polskiej mniejszoci dyskredytuj¹ dobre imiê Litwy.
l 18 maja ZPL wyda³ owiadczenie w sprawie kar za u¿ywanie jêzyka ojczystego w ¿yciu publicznym. Czytamy w nim, ZPL gotów jest
nieæ pomoc równie¿ finansow¹ przy sp³aceniu tych kar i apeluje o
wp³aty na konto bankowe z dopiskiem wspieram jêzyk ojczysty. Maj¹
one rekompensowaæ ukaranym poniesione straty.
l 19 maja Litwa, £otwa i Estonia podjê³y decyzjê o wys³aniu wspólnej ekipy ratunkowej na dotkniête powodzi¹ obszary w Polsce, oddelegowuj¹c po piêciu specjalistów, którzy szkolili siê w ramach finansowanego przez UE projektu BaltFloodCombat. Na probê strony polskiej ba³tycki zespó³ dostarczy³ trzy nowoczesne pompy.
l 20 maja Edita Þiobienë, kontroler ds. Ochrony Praw Dziecka, prowadzi³a dochodzenie w sprawie nieobecnoci w przedszkolu w Kowalczukach grupy litewskiej, w zwi¹zku z mo¿liw¹ dyskryminacj¹ dzieci,
chc¹cych siê uczyæ w jêzyku pañstwowym.
l 22 maja polskie MSZ wystosowa³o notê do rz¹du Litwy z powodu
chuligañskiej jazdy po polskich drogach parlamentarzysty Petrasa
Graulisa, który nie chcia³ siê zatrzymaæ na ¿¹danie policji drogowej.
l 21 maja przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barro-
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so w licie do prezydent Grybauskaitë uzna³ za nadzwyczaj wa¿ny projekt budowy gazoci¹gu polsko-litewskiego. Jego zdaniem, przyczyni³by siê on do rozwoju rynku oraz dywersyfikacji róde³ dostaw gazu.
l Od 24 maja mo¿na by³o wp³acaæ datki na rzecz powodzian, na
konto Ambasady RP w Wilnie, z dopiskiem Wileñszczyzna  powodzianom, b¹d przekazywaæ je w Domu Kultury Polskiej lub w redakcji
Radia Znad Wilii. W 1997, podczas tzw. Powodzi Tysi¹clecia Polacy
na Litwie zebrali ponad 456 tys. Lt, na rzecz powodzian w 2001 z
inicjatywy ZPL zebrano 350 tys. 27 maja Soleczniki przyzna³y z bud¿etu rejonu 10 tys. Lt dla powodzian. Pieni¹dze s¹ zbierane wród mieszkañców Wileñszczyzny, tak¹ akcjê zainicjowa³ na Litwie Caritas. Do
17 czerwca ogó³em zebrano ponad 40 tys. litów.
l 26 maja sejmowa Komisja Owiaty, Nauki i Kultury uzna³a, ¿e
grzywny za umieszczanie polskich nazw ulic i miejscowoci na Wileñszczynie s¹ zgodne z prawem. By³a to odpowied na list trzech
pos³ów AWPL, w którym apelowali oni do najwy¿szych w³adz o umo¿liwienie u¿ywania podwójnych napisów w skupiskach, zwarcie zamieszkanych przez mniejszoæ narodow¹.
l 28-31 maja Samorz¹d Rejonu Wileñskiego goci³ delegacjê w³adz
Rybnika, by podpisaæ deklaracjê wspó³pracy partnerskiej.
l 30 maja odby³a siê uroczysta konsekracja kocio³a w. ks. Jana
Bosko w Wilnie, której dokona³ kard. Audrys Juozas Baèkis.
Czerwiec
l 1 czerwca w Sejmie RL odby³a siê konferencja z inicjatywy pos³a
Gintarasa Songaily Wspó³czesne wyzwania wobec jêzyka litewskiego i
litewskoci. Postanowiono powo³aæ towarzystwo ochrony jêzyka litewskiego, którego zadaniem ma byæ m.in. niedopuszczenie, by w paszportach litewskich nazwiska polskie by³y zapisywane w wersji oryginalnej.
l 2 czerwca minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski, po
zakoñczeniu dwudniowego posiedzenia Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego w Wilnie, poinformowa³: Polska jest gotowa do dalszej wspó³pracy z Litw¹ i Komisj¹ Europejsk¹ w realizacji projektów transportowych i energetycznych. Odmówi³ on komentarza na temat sytuacji Polaków na Litwie. Nie jest to odpowiednie miejsce na dyskusje na temat
mniejszoci narodowych  powiedzia³.
l 4 czerwca grupa europos³ów zwróci³a siê z apelem do przewodnicz¹cego PE Jerzego Buzka z prob¹ o przekazanie owiadczenia, które
wzywa Litwê do zaprzestania dyskryminacji polskiej mniejszoci naro-
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dowej. 85 eurodeputowanych z ró¿nych krajów nawo³uje Radê i Komisjê Europejsk¹ do zdecydowanej reakcji.
l 5 czerwca do Komisji Europejskiej trafi³a interpelacja Micha³a Kamiñskiego i Tomasza Porêby (PiS/EKR), dotycz¹ca sytuacji mniejszoci polskiej na Litwie. Pos³owie powo³uj¹ siê na kryteria kopenhaskie
oraz zapisy traktatu o UE, zgodnie z którymi poszanowanie praw mniejszoci narodowych stanowi jedn¹ z podstawowych zasad UE.
l 7 czerwca PE powróci³ do kwestii europos³a Tomaszewskiego,
któremu G³ówna Komisja Etyki S³u¿bowej przedstawi³a zarzuty przywo³ywania kwestii dyskryminowania Polaków na Litwie. Komitet ds.
Prawa PE przygotowuje projekt raportu, w którym ma okreliæ, czy
stró¿e litewskiej etyki nie przekroczyli swoich kompetencji.
l 8 czerwca dziennik Lietuvos inios napisa³, ¿e partie opozycyjne
w rejonie solecznickim, w celu przejêcia w³adzy od AWPL rozwa¿a³y
mo¿liwoæ wystawienia wspólnej listy w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych.
l 9 czerwca Komitet Praw Cz³owieka odrzuci³ próbê uprawomocnienia zapisu w paszportach litewskich nazwiska w formie
oryginalnej. Komitet popar³ projekt ustawy o pisowni nazwisk,
który zezwala na taki zapis na dalszych stronach dokumentu.
l 10 czerwca w licie pos³ów AWPL, wystosowanym do przedstawicieli najwy¿szych w³adz Polski i kandydatów na stanowisko prezydenta, stwierdzono o lituanizacji polskiej szko³y, m.in. ¿e taka polityka
jest sprzeczna z traktatem polsko-litewskim, którego 15 artyku³ g³osi,
¿e strony w szczególnoci zapewniaj¹ odpowiednie mo¿liwoci nauczania jêzyka mniejszoci narodowej i pobierania nauki w tym jêzyku w
przedszkolach, szko³ach podstawowych i rednich.
l 10 czerwca Samorz¹d Rejonu Wileñskiego poinformowa³, ¿e z powodu trudnej sytuacji Ministerstwa Owiaty i Nauki RL, op³aci odpoczynek uczniów w obozach dziennych, zorganizowanych w szko³ach.
Kilka obozów letnich dofinansuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
l 11 czerwca przewodnicz¹ca Sejmu Degutienë goci³a na Sejneñszczynie. Spotka³a siê z w³adzami, by³a na cmentarzu w Ber¿nikach oraz
w litewskich szko³ach w Puñsku i Sejnach. Podkreli³a, ¿e problemy
mniejszoci litewskiej w Polsce s¹ nierozstrzygniête, a w³adze samorz¹dowe nie s¹ skore do porozumienia ze spo³ecznoci¹ litewsk¹.
l 15 czerwca Aubalis zaproponowa³ wykreliæ z nowej redakcji ustawy o obywatelstwie zalegalizowanie tzw. Karty Litwina. Zaznaczy³, ¿e
praktyka innych pañstw, m.in. Polski i Wêgier, które posiadaj¹ takie karty, le jest oceniana w krajach s¹siednich i organizacjach unijnych.
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l 16 czerwca rz¹d owiadczy³, ¿e zanim w kwestii pisowni nazwisk
nielitewskich w paszportach litewskich nie wypowie siê Trybuna³ Sprawiedliwoci UE nie nale¿y podejmowaæ decyzji na ten temat.
l 16-17 czerwca trwa³a wizyta ministra obrony RP Bogdana Klicha,
który rozmawia³ z premierem Kubiliusem, Aubalisem i Juknevièienë. Ministrowie obrony obu krajów podpisali porozumienie o dalszej wspó³pracy.
Minister odwiedzi³ polski kontyngent wojskowy Orlik k. Szawli, który
pe³ni misjê NATO ochrony przestrzeni powietrznej Litwy, £otwy i Estonii.
l 20 czerwca w Wilnie odbywa³y siê wybory prezydenckie dla ok.
700 obywateli Polski, zamieszka³ych, b¹d przebywaj¹cych czasowo.
Polacy, bêd¹cy obywatelami Litwy, nie maj¹ prawa udzia³u w polskich
wyborach, gdy¿ zgodnie z litewskim ustawodawstwem nie mog¹ mieæ
podwójnego obywatelstwa. W Wilnie Bronis³aw Komorowski uzysa³
195 g³osów, Jaros³aw Kaczyñski  138, Grzegorz Napieralski  41.
l Niezale¿nie od tego, kto zwyciê¿y wybory, stanowisko Polski w
stosunkach polsko-litewskich nie ulegnie zmianie  cytowa³y 21 czerwca
litewskie media S³awomira Dêbskiego, dyrektora Polskiego Instytutu
Spraw Miêdzynarodowych, choæ wg eksperta, na stosunki te rzutuje
sytuacja Orlenu i mniejszoci polskiej. Sytuacja ta podwa¿a zaufanie
Polski do Litwy. Litewscy politycy nie dotrzymali wielu obietnic. To
negatywnie wp³ywa na obraz Litwy w Polsce. Nie wa¿ne wiêc, który z
kandydatów w wyborach wygra, ju¿ istniej¹ca negatywna opinia bêdzie dominuj¹ca.
l 26 czerwca we wsi Rej¿e w rejonie olickim z inicjatywy wspólnoty tatarskiej zosta³ ods³oniêty pomnik na czeæ Bitwy pod Grunwaldem
i Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Witolda. Ponad 5-metrowy granitowy
monument ma kszta³t kolumny, na której s¹ wypisane daty osiedlenia
Tatarów na Litwie, bitwy i lata panowania ksiêcia.
l W czerwcu na zaproszenie europos³a Tomaszewskiego kolejna
grupa w sk³adzie ponad 50 osób z Wileñszczyzny odwiedzi³a Brukselê,
stolicê UE, w której litewscy Polacy maj¹ swojego przedstawiciela.
l 27 czerwca w wieku 77 lat zmar³ b. prezydent Algirdas Mykolas
Brazauskas. 29 czerwca Bronis³aw Komorowski na rêce prezydent
Grybauskaitë przes³a³ depeszê kondolencyjn¹, w której napisa³: Brazauskas zapocz¹tkowa³ proces wejcia swego kraju do struktur euroatlantyckich. Sprawowa³ tak¿e funkcjê Premiera Litwy oraz szefa Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. W tym smutnym momencie ³¹czê
siê w bólu i pamiêci z Narodem Litewskim.
l 29 czerwca ambasador Skolimowski wrêczy³ polskie odznaczenia
grupie litewskich dzia³aczy, walcz¹cych o niepodleg³oæ w latach 80. i
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wspó³pracuj¹cych z polskim rodowiskiem niepodleg³ociowym. Krzy¿
Oficerski Orderu Zas³ugi RP otrzymali pose³ Saulius Peèeliunas oraz cz³onkowie Ligi Wolnoci  Antanas Terleckas i Leonardas Vilkas. Krzy¿ Kawalerski Orderu Zas³ugi otrzyma³a Elena Terleckienë. Odby³a siê prezentacja
dwujêzycznego albumu Wilno-Warszawa  wspólna droga do wolnoci.
W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
l 23 kwietnia 23 uczniów ze Szko³y redniej im. Sz. Konarskiego w
Wilnie przebywa³o na obozie integracyjnym w Danii na zaproszenie
Fundacji Det Classenske Fideicomis i I Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego
Towarzystwa Owiatowego w Gdañsku, które uczestniczy w podobnych projektach i podzieli³o siê swoim udzia³em.
l 28 kwietnia Centralna Biblioteka Samorz¹du Rejonu Wileñskiego
w Rudominie obchodzi³a 70 rocznicê swej dzia³alnoci.
l 30 kwietnia wiêto Konstytucji 3 Maja zosta³o uczczone w Niemenczynie biegiem, w którym uczestniczy³o ok. 250 biegaczy z Litwy
oraz zagranicy. W Bia³ej Wace odby³o siê Wiosenne wiêto Sportu i 22.
Bieg Bia³a Waka-Rudniki-Bia³a Waka. Zawodnicy w ró¿nym wieku
wypróbowali swych si³ w koszykówce, przeci¹ganiu liny, podnoszeniu ciê¿arów.
l 4 maja szkole podstawowej w Starych Trokach nadano imiê prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, prof. Andrzeja Stelmachowskiego.
l 6 kwietnia z Wilna do Katynia (567 km) wyruszy³a 9-osobowa pielgrzymka rowerowa m³odzie¿y Wileñskiego Hufca Maryi oraz Stowarzyszenia Jana Paw³a II Nie lêkajcie siê na czele z ks. Dariuszem Stañczykiem.
l 27 kwietnia z inicjatywy Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Star¹ Ross¹
trwa³o wiosenne sprz¹tanie na Rossie. Uczniowie z polskich szkó³ Wilna i
Wileñszczyzny sprz¹tnêli ok. 13 tys. grobów na 19 kwaterach, które zosta³y podzielone pomiêdzy poszczególne szko³y, które maj¹ stale siê nimi
opiekowaæ. Pozosta³y kwatery, czekaj¹ce na swych opiekunów.
l 7 maja na grobie prof. Uniwersytetu Wileñskiego, biologa Stanis³awa Jundzi³³a, na Cmentarzu Bernardyñskim zasadzono ró¿ê Jundzi³³a, wyprowadzon¹ na jego czeæ, dokonuj¹c inauguracji Roku
Cmentarza Bernardyñskiego z okazji 200-lecia jego za³o¿enia.
l 8-9 maja w Wilnie przy Al. Giedymina  od Placu Katedralnego do
£ukiskiego, odby³ siê kiermasz z okazji Dnia Europy. Wg sto³ecznego
samorz¹du, w imprezie uczestniczy³o ponad 100 tys. ludzi. Restauracje i kawiarnie prezentowa³y dania 14 europejskich kuchni, odby³ siê
kiermasz ksi¹¿ki, rêkodzie³o prezentowa³o 180 rzemielników z Litwy i
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pañstw ociennych, wyst¹pi³o ponad 20 zespo³ów muzycznych.
l 8-9 maja podczas egzaminów o 24 stypendia rz¹du polskiego ubiega³o siê 137 maturzystów szkó³ polskich na Litwie. Najwiêcej chêtnych by³o na europeistykê, medycynê, stosunki miêdzynarodowe, administracjê, prawo, dziennikarstwo. Kilka osób dodatkowo uzyska³o
szanse na uzyskanie stypendiów uczelni medycznych i artystycznych.
l 11 maja Ambasady RP i Ukrainy w Wilnie zorganizowa³y Turniej
Minifutbolu Hallowego o Puchar Euro 2012. Zdoby³a go dru¿yna Sejmu RL, dwukrotnie lepsza od reprezentacji Ambasady RP. Do walki
stanê³o 8 dru¿yn: Ambasad Polski, Rosji, Ukrainy i USA, MSZ Litwy i
Europy Zachodniej (ambasady Francji i W³och), Kancelarii Prezydenta
RL i Sejmu RL.
l 13-16 maja Wileñska Filia Uniwersytetu w Bia³ymstoku po raz
pierwszy zorganizowa³a juwenalia. Oby³y siê: terenowa gra rowerowa,
turniej koszykówki i siatkówki, potyczki znawców kultury rosyjskiej i
angielskiej, lekcje tañca, karaoke. Wyst¹pi³ zespó³ Biplan.
l 14 maja w Pañstwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zosta³a otwarta wystawa pt. Sztuka Ba³tów, zorganizowana przez
ASP w Wilnie (autor koncepcji: Adomas Butrimas), która potrwa do 20
padziernika 2010. Przedstawiono autentyczne eskponaty, jak i inspirowane nimi wspó³czesne dzie³a artystyczne.
l 14 maja spod Ostrej Bramy na czele z ks. Dariuszem Stañczykiem
wyruszy³a sztafeta do Wadowic w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II.
l 15-16 maja w Solecznikach odby³ siê XV Festiwal Folklorystyczny Pieñ znad Solczy, finansowany z Funduszu Ma³ych Projektów
S¹siedzi w dzia³aniu w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
l 16 maja w Kownie odby³y siê fina³owe zawody Uczniowskiego
Olimpijskiego Festiwalu Litwy 2010 w jedzie rowerowej (MTB). I
miejsce wród 18 zespo³ów Litwy zdobyli uczniowie Gimnazjum im.
Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (zespo³owo) oraz Adam
Mikielewicz, Rados³aw Aleksandrow i Hubert Ponsevièius ze Szko³y
Sportowej Samorz¹du Rejonu Wileñskiego:
l 16 maja Radio Znad Wilii, wspierane przez Fundacje  PZU i Pomoc Polakom na Wschodzie, by³o inicjatorem konkursu reporta¿u dla
uczniów Szko³a Radio¿erców. Zwyciêzcom przyznano sprzêt do prowadzenia szkolnego radiowêz³a, kamery, telefony komórkowe i rowery.
l 17 maja ruszy³a litewska 46. Wiosna Poezji. Uczestniczy³ w niej poeta
z Gdañska Tadeusz D¹browski, który m.in. 25 maja mia³ spotkanie autorskie na Uniwersytecie Wileñskim, wyst¹pi³ w finale festiwalu 30 maja.
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l 20 maja pi³karze wileñskiej Polonii, startuj¹cy w okrêgowej lidze
o puchar Hummela, wyszli na pierwsz¹ pozycjê w tabeli.
l 21 maja w kociele Ducha w. odby³o siê miêdzynarodowe seminarium w sprawie trwaj¹cej ju¿ ponad 9 lat renowacji mieszcz¹cych
siê w tej wi¹tyni najstarszych na Litwie (XVIII w.) organów Caspariniego. Eksperci z USA, Szwecji, Niemiec, £otwy i Litwy naradzali siê
w sprawie finansowania dalszych prac . Dotychczas przeznaczy³o na
to 0,5 mln Lt, pozosta³e rodki pochodzi³y z funduszy europejskich.
l 22 maja w Po³ukniu odby³ siê XIX Festyn Kultury Polskiej Ziemi
Trockiej ,,Dwiêcz, polska pieni!, organizowany przez Trocki Oddzia³ ZPL. Wyst¹pi³y zespo³y: Po³uknianie, Strumyk, Zgoda, Katarzyna Niemyæko oraz zespó³ Zaciszuki z Polski.
l 29 maja w Borskunach miejscowa szko³a obchodzi³a 100-lecie,
jedyna w rejonie szyrwinckim, gdzie nauka odbywa siê po polsku, licz¹ca ponad 100 uczniów i 17 nauczycieli.
l 29 maja w Polsce w Radziechowach delegacja Szko³y Sportowej
Samorz¹du Rejonu Wileñskiego wziê³a udzia³ w mitingu biegowym.
l 1 czerwca w szko³ach polskich na Litwie odby³ siê egzamin z
jêzyka polskiego, usuniêtego w 1998 z matury, uznanego za przedmiot
fakultatywny i nale¿¹cy do wyboru ucznia, wycofanego z listy przedmiotów, uwzglêdnianych przy rekrutacji na wy¿sze uczelnie. O jego
zdawaniu decydowa³y rady szkó³. W tym roku wszystkie szko³y polskie na Litwie zdecydowa³y o wprowadzeniu takiego egzaminu jako
obowi¹zkowego. Zdawa³o go ok. 1,5 tys. abiturientów.
l 4 czerwca w Rudziszkach rozpoczê³y siê obchody z okazji 100lecia parafii Najwiêtszego Serca Jezusa. Odby³y siê koncerty muzyki
ludowej, sakralnej i wspó³czesnych wykonawców.
l 4-6 czerwca w Kiejdanach trwa³y Dni Kultury Polskiej  VIII Festyn Znad Issy, organizowane przez Oddzia³ ZPL Lauda. Wyst¹pi³y
zespo³y folklorystyczne, orkiestry dête i kapele, odby³y siê pokazy umiejêtnoci rycerzy ze Staszowa. Koncert galowy odby³ siê w Centrum Kultury w Kiejdanach, a w DKP w Wilnie wyst¹pi³y zespo³y z Polski.
l 5 czerwca w Bia³ej Wace odby³y siê uroczystoci z okazji 60-lecia
miasteczka, po³o¿onego na skraju Puszczy Rudnickiej, na prawym brzegu Waki. Powsta³o w 1950, kiedy w okolicy podjêto eksploatacjê olbrzymich z³ó¿ torfu. W obchodach uczestniczyli przyjaciele gminy z
Polski, w³adze rejonu oraz przedstawiciele Urzêdu Prezydenta.
l 5 czerwca z inicjatywy ZPL i Uniwersytetu St. Wyszyñskiego w
Warszawie odby³o siê dyktando z jêzyka polskiego dla doros³ych. Zwyciê¿czyni¹ zosta³a Ma³gorzata Kuncewicz, urzêdniczka z Wilna, której
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przypad³a nagroda 5 tys. Lt. Drugie miejsce i 2 tys. zdoby³a dziennikarka £ucja Brzozowska, trzecie ex aequo i nagrody po 500 Lt zdobyli
dziennikarka Ma³gorzata Kozicz i student Rajmund Klonowski. O tytu³
Mistrza Ortografii Polskiej walczy³o 60 osób, komisji sprawdzaj¹cej
przewodniczy³a prof. El¿bieta Janus z Warszawy.
l 7 czerwca podczas wiêta Hallerowskiego w Miñsku Mazowieckim senator Henryk Maciej Woniak wrêczy³ Romualdowi Mieczkowskiemu Srebrny Medal Stowarzyszenia Wspólnota Polska  w uznaniu
szczególnych zas³ug w tworzeniu mediów polskich na Litwie oraz zorganizowaniu cyklicznych spotkañ poetyckich Maj nad Wili¹.
l 11 czerwca w Ûkio banko teatro arena odby³ siê koncert Katarzyny Niemyæko  Kateriny, która piewa w ró¿nych stylach i jêzykach, kierowniczki wokalnego zespo³u m³odzie¿owego Ad Astra Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wilnie, solistki zespo³u Extra.
l 11 czerwca w Mickunach odby³a siê ceremonia rozpoczêcia budowy nowego przedszkola, z udzia³em w³adz miejscowych, a tak¿e przedstawicieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które obok Samorz¹du
Rejonu Wileñskiego finansuje budowê o wartoci prawie 2 mln Lt.
l 14 czerwca w Klubie Europy rodkowo-Wschodniej przy Uniwersytecie Warszawskim nt. Polaków litewskich mówi³ Adam Chajewski.
l 15 czerwca dziêki ofiarnoci mieszkañców Poznania zosta³ odnowiony Grobowiec Burzyñskich na Rossie.
l 16 czerwca w Muzeum Etnograficznym Wileñszczyzny w Niemenczynie otwarto wystawê Mazury  Fotografia Przyrodnicza Huberta Jasionowskiego.
l 20 czerwca w Szkole Podstawowej im. A. Stelmachowskiego odby³y
siê zorganizowane przez ZPL 8. Letnie Igrzyska Sportowe Ziemi Trockiej.
l 20 czerwca pod Ostr¹ Bramê przyby³a pielgrzymka z Bielska Podlaskiego na 120 motocyklach, na czele z ks. Januszem Szymañskim,
kapelanem motocyklistów.
l 20 czerwca w kociele w. Kazimierza odby³ siê koncert, powiêcony 80-leciu urodzin Romualda Twardowskiego. Program obejmowa³ 12
utworów jego autorstwa w wykonaniu Pañstwowego Chóru Vilnius.
l Pod koniec czerwca Remigiusz Sennik i Stanis³aw Kowalczyk z Zespo³u Szkó³ Plastycznych w Kielcach, ze swymi podopiecznymi pracowali nad konserwacj¹ nazwisk 8 wilnian na Cmentarzu Bernardyñskim.
l 26 czerwca do Centrum Polonii w Brniu, na konferencjê pod patronatem p. Prezydenta Kaczorowskiego i ministra Rados³awa Sikorskiego Trzy pokolenia pokatyñskie uda³a siê delegacja z Wilna.
l 27 czerwca grupa inicjatywna Towarzystwa Zawsze wierni Pi¹t146
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ce w Wileñskiej Szkole redniej im. Joachima Lelewela zorganizowa³a
spotkanie z absolwentami m³odszych lat. Takie spotkania absolwentów
maj¹ siê odbywaæ co roku w ostatni¹ niedzielê czerwca.
WYDAWNICTWA
Ukaza³a siê Pasja ksi¹¿ki. Studia powiêcone pamiêci profesora Janusza-Dunina, praca zbiorowa pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny
Rzadkowolskiej (Wydawnictwo Literatura, £ód 2009, s. 528 + ilustracje). Prof. Dunin urodzi³ siê w Wilnie, pisa³ m.in. na ³amach Znad Wilii.
l Tom 34 w serii Klasycy nauki poznañskiej pt. U podstaw pañstwowoci s³owiañskiej zawiera teksty Henryka £owmiañskiego, profesora USB w Wilnie. Wyboru dokona³ i wstêpem opatrzy³ Artur Kijas
(Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Poznañ 2009, s. 240).
l W innej pracy prof. Artura Kijasa Polacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917 (t. 30, Wydawnictwo Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, Poznañ 2008, s. 284) mowa jest m.in. o charkowskich studiach Józefa Pi³sudskiego.
l Magnus Ducatus Poesis  ribø áveika  robeu pârvarçðana 
ïåðaaäoëeíüíe ìeæa¢  pokonywanie granic  ïoäoëaííÿ ìeæ 
ïðåoäoëåíèå ðóáåæåé  surmouting boundaries 2008-2009 (wybór i opracowanie Vladas Braziûnas, Vilnius 2010, s.376) pod takim tytu³em ukaza³a
siê druga kilkujêzyczna antologia miêdzynarodowej grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis. W tomie znalaz³y siê wiersze nowych autorów grupy: Serhija ¯adana, Eugenijusa Alianki, Wiery Bur³ak, Vytautasa Deknysa,
Leny Eltang, Jacka Gutorowa, Birutë Jonukaitë, Marianny Kijanowskiej,
Ha³yny Kruk, Siarhieja Pry³uckiego, Mariana Sawki, Ostapa S³ywyñskiego, Alvydasa lepikasa, Bohdana Zadury oraz Wiktara ¯ybyla.
l Historia literatury ³otewskiej i ³atgalskiej. Od pocz¹tków pimiennictwa do II Atmody (1987-1991), z uwzglêdnieniem dziejów literatury
tworzonej w jêzyku liwskim to tytu³ zbioru szkiców Tadeusza Zubiñskiego (Armoryka, Sandomierz 2010, s. 260, w serii Biblioteka Tradycji Europejskiej, nr 15). Ich autor stale wspó³pracuje ze Znad Wilii i
fragmenty niektórych szkiców by³y drukowane na jego ³amach.
l Rozmowy o Mi³oszu to tytu³ ksi¹¿ki Agnieszki Kosiñskiej (wiat
Ksi¹¿ki, Warszawa 2010, s. 96), w której znalaz³y siê wywiady z osobist¹ sekretark¹ poety, kustosza jego mieszkania i archiwum.
l W opracowaniu Wielokulturowoæ na l¹sku Opolskim, Litwie,
Bia³orusi i Ukrainie. Z badañ nad pograniczami etnicznymi (Opole
l
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2009, s. 292) znalaz³y siê teksty wyst¹pieñ, Edmunda Szota, Waldemara Tomaszewskiego i Romualda Mieczkowskiego.
Z UDZIA£EM INSTYTUTU POLSKIEGO
l8

kwietnia z okazji Roku Chopina w Centrum Wielokulturowym w
Kiejdanach odby³ siê koncert Ðviesë Èepliauskaitë Chopin.LT. 23 kwietnia taki koncert odby³ siê w Szkole Muzycznej Samorz¹du m. Tauragë.
l 12-14 kwietnia w kociele w. Rafa³a eksponowana by³a wystawa
Zbrodnia Katyñska, przygotowana przez Instytut Pamiêci Narodowej,
16 kwietnia przeniesiona do Wileñskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.
l 14 kwietnia IP, wraz z Centrum Polonistycznym Uniwersytetu
Wileñskiego, Katedr¹ Filologii Polskiej i Dydaktyki Uniwersytetu Pedagogicznego zorganizowa³ spotkanie, powiêcone ksi¹¿ce Wies³awa Myliwskiego Traktat o ³uskaniu fasoli, na litewski przet³umaczon¹ przez
Kazysa Uscilê (Wyd. Mintis, Vilnius 2009). Litewsko-polskie spotkanie prowadzi³a dr Audinga Peluritytë-Tikuiðienë, obecny by³ t³umacz,
fragmenty utworu czyta³ aktor Virgilijus Kubilius.
l 15 kwietnia w Wileñskiej Galerii Obrazów odby³ siê koncert inauguracyjny z cyklu Salonik Chopinowski Ðviesë Èepliauskaitë. 16 maja gra³ tam
Amir Tebenikhin (Kazachstan), a 10 czerwca  Motoki Hirai (Japonia).
l 1 maja w Filharmonii Kowieñskiej odby³ siê koncert Chopin i jazz
w ramach XX Miêdzynarodowego Festiwalu Jazzowego Kaunas Jazz
2010 Wyst¹pili pianista Mykolas Bazaras i Andrzej Jagodziñski Trio.
l 1-9 maja w Pañstwowej Filharmonii Kowieñskiej trwa³a wystawa
fotografii Dominika Skurzaka, oficjalnego fotoreportera XIV i XV Miêdzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Konkurs pianistyczny im.
Fryderyka Chopina w 2000 i 2005.
l 14 maja odby³o siê wiêto muzyki F. Chopina z udzia³em dotychczasowych laureatów Miêdzynarodowego Festiwalu  Konkursu
Polskiej Muzyki Fortepianowej.
l 19 maja Dorota Mas³owska spotka³a siê ze studentami polonistyki
i slawistyki na Wileñskim Uniwersytecie Pedagogicznym, wziê³a udzia³
w pokazie spektaklu Du vargai rumunai, kalbantys LT w re¿. Agniusa
Jankevièiusa, na podstawie swojego dramatu Dwoje biednych Rumunów mówi¹cych po polsku. W centrum Menø spaustuvë (Drukarnia
sztuki) spotka³a siê z publicznoci¹.
l 20 maja w Centrum Tolerancji w Wilnie odby³ siê koncert muzyki
klezmerskiej w wykonaniu zespo³u Rzeszów Klezmer Band.
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l 24 maja w Wileñskiej 10-letniej Szkole Muzycznej im. B. Dvarionasa odby³ siê cykl 4 koncertów dla dzieci Cztery pory roku z Chopinem.
l W maju w Galerii Sztuki Dzieciêcej w Druskienikach odby³ siê
projekt plastyczny Têczowy Most, powiêcony twórczoci Chopina,
skierowany do osób niepe³nosprawnych.
l 4-6 czerwca w Domu Kompozytorów w Wilnie odby³a siê XI
Polsko-Litewska Konferencja Muzykologów Recepcja Fryderyka Chopina we wspó³czesnej kulturze muzycznej polskiej i litewskiej. Wród
prelegentów byli m. in. prof. Mieczys³aw Tomaszewski, dr Ma³gorzata
Janicka-S³ysz, Krzysztof Droba, Teresa Maleñka, Andrzej M¹dro.
l 9 czerwca w Bibliotece Publicznej im. M. Katilikisa w Pasvalisie odby³o siê zamkniêcie wystawy fotografii Inez Baturo Góry polskie zapraszaj¹.
l 11 czerwca w Galerii Sztuki im. Mykolasa ilinskasa w Kownie
pokazano ok. 150 prac  fotografii i instalacji Jana Bortkiewicza, z
okazji 50-lecia jego pracy twórczej.
l 14-21 czerwca odby³ siê Miêdzynarodowy Konkurs-Festiwal Sztuka XXI w. w K³ajpedzie, powiêcony 200. rocznicy urodzin Chopina.
l 18 czerwca w Centrum Sztuki Wspó³czesnej odby³o siê 14. Wileñskie Triennale Malarstwa, z prezentacj¹ twórczoci 36 artystów z 17
krajów. Polskê reprezentowali Radek Szlaga i Jakub Julian Zió³kowski.
l 21 czerwca w Centrum Filmowym Skalvija, w Klubie Filmu
Polskiego pokazano film W kogo ja siê wrodzi³em R. Bugajskiego.
l Do 21 czerwca w Muzeum Kraju Jezioroskiego czynna by³a
wystawa Zbrodnia Katyñska, Instytutu Pamiêci Narodowej.
24 czerwca w kociele w. Katarzyny odby³ siê koncert Royal
String Quartetu Dooko³a Chopin, inauguruj¹cy XI Koncerty Letnie na
dziedziñcu Muzeum im. A. Mickiewicza w Wilnie.
l 30 czerwca w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odby³a siê miêdzynarodowa wystawa Vytautas Kairiûkðtis i jego otoczenie z okazji
120. rocznicy urodzin autora.

W LITEWSKIM CENTRUM
PRZY AMBASADZIE RL W WARSZAWIE
l Od 13 kwietnia do 7 maja trwa³a wystawa Niedziela Przewodnia
w litewskiej sztuce ludowej.
l 27 kwietnia odby³a siê promocja ksi¹¿ki Anny Mikonis Poetycki kinematograf. Nurt artystyczny w kinie litewskim, wydanej przez
Oficynê Naukow¹, któr¹ prowadzi³ dr Marcin Niemojewski z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przy wspó³udzia-

149

LITWA  POLSKA: Z MIESI¥CA NA MIESI¥C

le prof. Maryli Hopfinger-Amsterdamskiej z Instytutu Badañ Literackich i Linasa Vildiûnasa, redaktora naczelnego pisma Kinas.
l 29 kwietnia mgr Aleksandra Barañska z Centrum Medycyny Informacyjno-Energetycznej LALBA VITA wyg³osi³a w Ambasadzie wyk³ad Rola jelit w zdrowiu cz³owieka, za 23 czerwca odby³ siê odczyt
tej¿e prelegentki o Roli zêbów w zdrowiu cz³owieka.
l 11 maja otwarto wystawê litewskiej tkaniny artystycznej Od
mini do maxi, która towarzyszy³a 13. Miêdzynarodowemu Triennale Tkaniny w £odzi, zorganizowan¹ przez ASP w Wilnie.
l 12 maja odby³ siê okr¹g³y stó³ Badaj¹c przesz³oæ tworzymy
przysz³oæ, zorganizowany przez Ambasadê RL, Instytut Historii
PAN i Instytut Historii Litwy z udzia³em historyków, zaprzyjanionych parlamentarzystów, polskich i litewskich dyplomatów.
l 19 maja odby³o siê spotkanie-prezentacja publikacji o sztuce i artystach litewskich wydawnictwa Zwi¹zku Artystów Plastyków Litwy,
z udzia³em jego dyrektor Danutë Zovienë.
l 15 czerwca dokonano otwarcia wystawy Wspó³czesna sztuka litewska 47: Ceramika, tkanina, jubileria.
W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l 7 kwietnia zaprezentowano film dokumentalny Marsz
Wyzwolicieli w re¿. Grzegorza Brauna;
22 kwietnia  komediê Juliusza Machulskiego Ile wa¿y koñ trojañski;
9 czerwca w cyklu Kino pamiêci  film dokumentalny Zwyciêzcy nie
umieraj¹. Opowieæ o ksiêdzu Jerzym w re¿. Rafa³a Wieczyñskiego.
l 9 kwietnia odby³a siê dyskoteka Spring Session @ DKP.
l 16 kwietnia odby³ siê wieczór Musicie byæ mocni..., upamiêtniaj¹cy 90. rocznicê urodzin oraz 5. rocznicê mierci Jana Paw³a II. Uczczono
ofiary katastrofy pod Smoleñskiem. W holu ksiêgarnia Elephas zorganizowa³a stoisko ksi¹¿ki katolickiej, pami¹tek i symboliki religijnej.
l 22 kwietnia odby³ siê XI Festiwal Piosenki Polskiej Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej, z udzia³em 66 uczniów. Laureatka Maja Babicz z Podbrodzia otrzyma³a zaproszenie na 10-dniowe kursy wokalne w Polsce,
wyst¹pi na Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki Polskiej Malwy.
l 23 kwietnia z okazji 20-lecia dzia³alnoci Klubu W³óczêgów Wileñskich otwarto wystawê pt. Ca³y wiat w plecaku; 29 kwietnia  wystawê Pokój 008, prac m³odocianych artystów pod kier. Roberta Bluja; a
15 czerwca  pokaz malarstwa Ireny Fiedorowicz-Wasilewskiej.
l 25 kwietnia odby³o siê spotkanie z Krzysztofem Skokiem, który
odby³ samotn¹ wyprawê rowerow¹ z Sopotu do Pekinu.
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l 30 kwietnia Polski Teatr w Wilnie przypomnia³ sw¹ komediê Gwa³tu, co siê dzieje! w re¿. Ireny Litwinowicz; 1 maja odby³ siê spektakl
Od zaraz wiêty Teatru Zwierciad³o z £odzi z tekstami papie¿a, wykorzystaniem jego g³osu, za 30 maja z okazji Dnia Dziecka pokazano
Pinokia w wykonaniu artystów Teatru Maska z Rzeszowa.
l 15 maja podczas Majówki Wileñskiej goci zabawia³ Wincuk z
Pustaszyszek.
l 23 maja w ramach inauguracji XVII Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wili¹ odby³ siê wieczór poezji z udzia³em goci
festiwalu i polskich poetów miejscowych.
l W dniach 27-30 maja trwa³ kiermasz polskiej ksi¹¿ki.
l 17 czerwca odby³ siê koncert zespo³u LECHaRUS. Przedstawi³
ballady bardów, folk chach³acki, ³emski, odesski oraz rosyjski. Dochód
zasili³ bud¿et letniego wyjazdu do Szczytna m³odzie¿y polskiej z Wisaginii.

W POLSKIEJ GALERII ARTYSTYCZNEJ
ZNAD WILII
l 5-22 maja czynna by³a wystawa fotograficzna Witolda Mierzejewskiego i Hubera Jasionowskiego Mazury cud natury, pod patronatem Jacka
Protasa, marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, w imieniu
którego ekspozycjê otworzy³a wicemarsza³ek Jolanta Szulc.
l 10 maja w Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie o ¿yciu artystycznym
Polaków na Litwie mówi³ R. Mieczkowski. Podobne spotkanie, zilustrowane zdjêciami i z prelekcj¹ Wielokulturowe konteksty Wilna, odby³o siê 12
maja w Bibliotece G³ównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy okazji wystawy ze zbiorów PGA Artyci znad Wilii.
l 24-28 maja trwa³y XVII Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie
Maj nad Wili¹, w których uczestniczyli przedstawiciele Polski, Niemiec, Bia³orusi, Francji, USA, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Temat przewodni: Grunwald znaczy algiris. Potyczki o kulturê. Odby³a siê m.in.
konferencja, otwarto wystawê malarstwa Ku wiat³u Jerzego Puciaty.
Z recitalem wyst¹pi³a Luba Nazarenko.
l 13 czerwca w Izabelinie pod Warszaw¹ czynne by³o stoisko redakcji i PGA Znad Wilii podczas XII Izabeliñskich Spotkañ z Ksi¹¿k¹.
l 20 czerwca podczas akcji pomocy dla powodzian w Polsce, zorganizowanej przez redakcjê Nowego Dziennika w Nowym Jorku,
zosta³ zlicytowany obraz z kolekcji PGA Znad Wilii.
l Do 1 wrzenia czynna jest wystawa Lato na Wileñszczynie.

Opracowanie: Maciej Mieczkowski, wspó³praca: R. M.
151

LISTEM, FAXEM, E-MAILEM
PROF. JULIUSZ BARDACH W BUKARESZCIE
Do wspomnieñ Romualda Mieczkowskiego, powiêconych wybitnemu historykowi systemów prawnych Polski i Litwy, Juliuszowi Bardachowi (Znad Wilii, 41/2010), wychowankowi Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie i wyró¿nionego doktoratem h.c. przez uniwersytety
Warszawy, £odzi i tak¿e Alma Mater Vilnensis (21 X 1997) pragnê do³¹czyæ informacjê o udziale Prof. Juliusza Bardacha w XV Miêdzynarodowym Kongresie Historyków w Bukareszcie w sierpniu 1980. By³em jego
uczestnikiem w sk³adzie delegacji polskiej. Ju¿ samo l¹dowanie wówczas na lotnisku by³o nie lada sensacj¹, bo by³o ono strze¿one i chronione
przez dzia³a przeciwlotnicze
Prof. Bardach, wraz z drem Hubertem Izdebskim, wyg³osili referat nt.
Pañstwa federacyjne i zasada federalizmu w historii. Pe³ny tekst w jêzyku
francuskim w t. I Rapports: Grands Themes et Methodologie (Romania
1980, s. 237-280) zosta³ opublikowany przez XV Kongres International
des Science Historiques. Kongres obradowa³ w sekcjach i spotkaniach
(sesjach) plenarnych. Nie by³em na referacie Prof. Bardacha, poniewa¿
przys³uchiwa³em siê w tym czasie ostrej polemice historyków niemieckich, belgijskich i radzieckich na temat genezy II wojny wiatowej w podrêcznikach rosyjskich, wywo³anej referatem radzieckiego historyka prof.
W. T. Paszuto (zob. Rapports, t. I, s. 437-456)
Je¿eli piszê o tym referacie, wyg³oszonym przez Prof. Bardacha, to
z dwóch powodów: po pierwsze by³ to tekst, imponuj¹cy erudycj¹
autorów, znakomitym oczytaniem w literaturze europejskiej i amerykañskiej, po wtóre  du¿o siê o nim mówi³o w kuluarach kongresu i w
czasie rozmów cz³onków delegacji polskiej. Nie dziwiê siê temu, gdy
teraz, po trzydziestu latach, przegl¹dam jego tekst oraz przypisy.
Telegraficznie rzecz ujmuj¹c, Prof. Bardach wyró¿ni³ dwa typy pañstw
federacyjnych w dziejach nowo¿ytnych Europy: typ zrodzony z idei politycznych, g³osz¹cych koniecznoæ zjednoczenia organizmów politycznie
separowanych, lecz z zachowaniem autonomii pañstwowej do czasu zjednoczenia; typ drugi  to zjednoczenie przez systemy polityczne, odpowiadaj¹ce zasadom federalizmu (s. 240). Referent przytacza³ licznie przyk³ady z okresu wczesnego redniowiecza, prób powo³ania organizmów federacyjnych, najwiêcej jednak powiêcaj¹c uwagi wiêtemu Cesarstwu Narodu Niemieckiego, szczególnie pod panowaniem dynastii Habsburgów
(od 1512) do upadku ich w 1806, moc¹ decyzji cesarza Napoleona.
Ale szczególny akcent po³o¿y³ na uniê polsko-litewsk¹ w XIV wieku i jej
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przekszta³ceniu w Uniê realn¹ w 1569 w Lublinie: Dla szlachty Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego inspiracj¹ do unii realnej by³o zwi¹zane z pragnieniem nabycia praw i przywilejów, jakim ju¿ cieszy³a siê szlachta polska. Pañstwo polskolitewskie z jednym monarch¹ i jednym sejmem, ale z podwójn¹ administracj¹ i
dwoma systemami prawnymi powo³ane zosta³o we wspólnym interesie szlachty.
I tak funkcjonowa³o a¿ do czasów rozbiorów w XVIII wieku (s. 244).
Federalizm wspó³czesny jest alternatywny zdaniem referenta (przypominam: tekst ten jest z roku 1980!): z jednej strony funkcjonuje model amerykañski, z drugiej  radziecki. Nale¿y siê jednak spodziewaæ,
¿e model federalizmu europejskiego bêdzie wzbogacony i nie zatrzyma
siê tylko na Belgii. Autorzy tego referatu spodziewali siê (w sierpniu
1980), ¿e pañstwami federacyjnymi stan¹ siê rych³o Hiszpania i Cypr.
Na zakoñczenie zacytowali historyka belgijskiego Henri Brugmansa
(1901-1997): Godzina wspó³czesna jest godzin¹ federalizmu. Wszêdzie
staje problem: zjednoczyæ, ale bez ujednolicenia Wspólnoty ludzkie
solidarnie ¿ycz¹ powiêkszenia ich si³y oraz zachowania ich wolnoci,
wiêc federalizm sam im siê narzuca (s. 280).
Urzeka mnie przywo³anie w eseju Romualda Mieczkowskiego s³ów
wybitnego historyka belgijskiego Henri Pirennea (1862-1935), przypomnianych w Wilnie w czasie nadawania J. Bardachowi doktoratu
h.c. Ten bardzo zgrabny cytat prof. Bardach zaczerpn¹³ z piêknego
eseju o Pirenne, pióra prof. Marcelego Handelsmana, Historycy. Profile
i portrety (Warszawa 1937, s. 167). Ten cytat wart by³ przypomnienia.
Zakoñczê te drobne uzupe³nienie do biografii Prof. J. Bardacha cytatem z Thomasa Carlylea (1795-1881), wybitnego biografisty i filozofa
historii: ¯ycie dobrze napisane jest równie rzadkie, jak ¿ycie dobrze prze¿yte. Pe³na biografia Prof. J. Bardacha jest jeszcze do napisania.
Prof. W³adys³aw Zajewski
Gdañsk, Polska
W CIENIU HORACEGO
W nr 41/2010 Znad Wilii w omówieniu o tym¿e
tytule przez Tomasza Chinciñskiego tomiku eseistyki
poetyckiej prof. Andrzeja Zajewskiego omy³kowo na
s. 77 da³em ok³adkê innej ksi¹¿ki tego¿ Autora. Zmyli³a mnie zbie¿noæ tytu³ów (Z Horacym opuci³em miasto moje). Autorów przepraszam.
Romuald Mieczkowski
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LISTEM, FAXEM, E-MAILEM

WSPOMINAJ¥C HENRYKA £OWMIAÑSKIEGO
Posy³am dwie ksi¹¿ki (patrz: s. 147). W jednej s¹ rozdzia³y g³onej
pracy Profesora Henryka £owmiañskiego Podstawy gospodarcze formowania siê pañstw s³owiañskich. Dotycz¹ one wielkiej w³asnoci i
miast, które odegra³y istotn¹ rolê w rozwoju ustroju feudalnego i wczesnoredniowiecznego pañstwa. Jest w niej obszerny wstêp, omawiaj¹cy ¿ywot naukowy Profesora, zw³aszcza okres poznañski, mojego pióra.
O £owmiañskim noszê siê z zamiarem napisania czego wiêkszego,
mo¿e nawet monografii.
W ksi¹¿ce o Polakach w Charkowie jest ma³y fragment, powiêcony charkowskim studiom Józefa Pi³sudskiego.
Prof. Artur Kijas
Poznañ, Polska
URATUJMY KAPLICÊ W MOCISZKACH
Mociszki znajduj¹ siê w parafii
³awaryskiej, w odleg³oci 27 km od
Wilna, licz¹ ok. 280 domów i 620
mieszkañców. Pocz¹tki historii naszej
wsi siêgaj¹ XVII wieku. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od du¿ej iloci
mostów, które znajdowa³y siê tu na
prze³omie XIX-XX wieków. Zrujnowano je w latach 80. ub.stulecia, podczas melioracji terenów bagnistych. Inna wersja nazwy pochodzi od
nazwiska dziekana Uniwersytetu Wileñskiego, prof. Mocickiego, który posiada³ tu maj¹tek.
W Mociszkach na prze³omie wielu lat mieszkali i nadal mieszkaj¹
ludzie ró¿nych narodowoci i kultur. Wiêkszoæ stanowi¹ Polacy rzymsko-katolickiego wyznania. Dzieje kaplicy mociskiej pw. wiêtego Mateusza siêgaj¹ XVII w. Pocz¹tkowo znajdowa³a siê ona na terenie maj¹tku Jana Konrada Obsta w Rubnie. W czasach radzieckich zosta³a
przeniesiona do Mociszek i zmieniona w Dom Kultury. W roku 1993
zosta³a zwrócona wiernym i konsekrowana przez bpa wileñskiego Juozasa Tunaitisa.
Z czasem liczba parafian wzros³a i w kaplicy zaczê³o brakowaæ miejsca. Postanowiono znaleæ wiêkszy budynek, takim miejscem by³ ówczesny Dom Kultury. Wkrótce zrekonstruowano go na Dom Bo¿y. Wywiêcenie kaplicy pw. Matki Bo¿ej Królowej Rodzin w Mociszkach mia³o
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miejsce w 2000 roku. Budynek pochodzi z czasów radzieckich i jest w
bardzo z³ym stanie, potrzebuje niezw³ocznego remontu. Niezbêdny jest
monta¿ rynien deszczowych, remont dachu, odnowa cian (w tym 
tynkowanie, przygotowanie elewacji, zbrojenie, instalacja ozdobnych tynków), udekorowanie arkami ciany g³ównej, wybudowanie ma³ej dzwonnicy; w planach na przysz³oæ jest równie¿ instalacja ogrzewcza kocio³a (obecnie zim¹ jest on ca³kowicie nieogrzewany).
Wykonanie prac remontowych przekracza mo¿liwoci naszych
mieszkañców, dlatego zwracamy siê z prob¹ do Pañstwa o wsparcie
finansowe. Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ z³o¿on¹ ofiarê. Poni¿ej za³¹czamy nr konta, gdzie mo¿na wp³aciæ datki.
Wioleta Bielczenkowa, w imieniu mieszkañców
Mociszki, violeta.belcenkova@gmail.com
Konto: DNB NORD bankas. LT 864010044100040909, kod parafii
291301990, Lavoriðkiø ðv., Jono Krikðtytojo parapija
SZANOWNY PANIE PREZESIE
Serdecznie dziêkujê Panu w imieniu w³asnym, grona pracowników, a
przede wszystkim czytelników Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie za przekazane w darze do naszych zbiorów egzemplarze kwartalnika Znad Wilii.
Lucjan B¹bolewski
Dyrektor Ksi¹¿nicy Pomorskiej, Szczecin, Polska
MAJ NAD WILI¥
Serdecznie dziêkuje za zaproszenie na Maj nad Wili¹ i pewnie z
chêci¹ pojecha³bym do Was, do Wilna! Niestety  praca na uczelni mi
na to nie pozwala, bo nawet w weekendy mam zajêcia ze studentami, a
ju¿ w maju sp³ywaj¹ prace magisterskie, a mam ich 30, dlatego jestem
przypisany do gleby
Z okazji jubileuszu pisma Tobie, Redaktorze, i Przyjacio³om przesy³am ciep³e ¿yczenia, same serdecznoci, by Wasze wysi³ki w kultywowaniu naszej kultury, we wzajemnym dialogu z litewsk¹, dawa³y ogrom
satysfakcji i by Polacy tam i tu ¿yj¹cy to doceniali!
Ignacy S. Fiut
Kraków, Polska
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WILNO  MOJA MI£OÆ
Drogi Panie Romualdzie! Po raz kolejny mówiê (i piszê), ¿e jeden cz³owiek potrafi wiêcej zdzia³aæ, ni¿ instytut naukowy, czy inny.
Modlê siê, aby Bóg mia³ Pana w opiece, aby mia³ Pan szczêcie. W
nim jest zdrowie i pieni¹dze. Coraz bardziej Pana podziwiam! Mam
wra¿enie, ¿e ma Pan pomocników (nastêpne pokolenia), proszê ich
wci¹gaæ do tej, jak¿e wa¿nej pracy.
Kiedy Dyrektor Muzeum Mickiewicza w Wilnie przy herbacie t³umaczy³ mi mentalnoæ Litwinów tym, ¿e jest ich 10 razy mniej. Ja z
kolei t³umaczy³em, ¿e Wilno jest tak piêknym miastem, ¿e ka¿dy je
chce mieæ. To by³a bardzo mi³a rozmowa.
Mam 1 m 40 cm ksi¹¿ek o Wilnie i nie wiem, komu je przekazaæ.
Prof. Jerzy Olszewski,
Kielce  Radom, Polska
PODOBIZNY WILNIAN NA TROLEJBUSACH
W Znad Wilii by³y drukowane zdjêcia z wileñskimi trolejbusami, na
których umieszczono podobizny znanych ludzi. Maj¹ one promowaæ
sztukê. Najwiêcej jest twórców litewskich, g³ównie kompozytorów, ale
te¿ i wileñskich, Polaków: Mickiewicza, Mi³osza, Moniuszki, Bu³haka.
Mylê, ¿e lepiej by by³o, gdyby ograniczono siê do twórców, pochodz¹cych z Wilna czy Litwy. To sympatyczna promocja, ale projekt stara
siê ogarn¹æ ca³¹ kulturê wiatow¹, bez jakiego czytelnego dla mnie klucza, a na to nie starczy i trolejbusów. Nic nie mam przeciwko znanym
ludziom  cieszy Bach i Chopin, Debussy i Czajkowski, ale skoro mamy
pojazd z Rièardasem Kenedisem (Diukasem) Elingtonasem (wszêdzie prócz
pisowni litewskiej s¹ te¿ napisy w jêzyku oryginalnym), to jako mi³onik
jazzu mogê zg³osiæ ca³¹ listê znakomitych muzyków w tym zakresie, w
ogóle  pieniarzy i muzyków, malarzy, architektów czy innych indywidualnoci, którzy z Wilnem nic wspólnego nie maj¹. Tymczasem wród miejscowych osobistoci wielu zas³ugiwa³oby na tak¹ pamiêæ i promocjê, jak
choæby Juliusz S³owacki, Józef Ignacy Kraszewski, Antoni Wiwulski, Witold Hulewicz, Ferdynand Ruszczyc czy malarze z rodziny Slendziñskich,
albo przez pewien czas zwi¹zany z Wilnem Konstanty Ildefons Ga³czyñski.
Edward Milewski
Wiln o
Od redakcji: Te uwagi s¹ nieaktualne, poniewa¿  wygl¹da na to 
program upad³, a któ¿ za darmo, nawet wybitnych ludzi by wozi³?
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NOTY O AUTORACH
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Rûta Brokert (w³aciwie Rûta Merèaitienë)  ur 5 maja 1970. Z zawodu
bibliotekarz-bibliograf. Zatrudniona w sferze komunikacji energetyki, w czasie
wolnym zarz¹dza projektem Pertrauka.lt, przeznaczonym dla uzdolnionych literacko uczniów, którego jest administratorem. W 2005 zdoby³a Nagrodê Literack¹
im. Pranasa Lembertasa. Wiersze drukowa³a w czasopismach Ðiaurës Atënai (Ateny Pó³nocy), Nemunas (Niemen), Naujoji Romuva (Nowa Romuwa), w 2009
ukaza³a siê jej pierwsza ksi¹¿ka poetycka Delnaklevë (D³onie klonów).
Jan Engelgard  ur. 1957, historyk, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny tygodnika Myl Polska, autor wielu publikacji, w tym
ksi¹¿ki Wielka gra Boles³awa Piaseckiego, wspó³autor ksi¹¿ki: W imiê czego ta ofiara?
Obóz Narodowy wobec Powstania Warszawskiego.
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) i Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003) i artyku³ów.
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.
Ewa Jakubowicz  ur. w 1973 w Augustowie. Absolwentka filologii angielskiej
Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje siê w literaturze amerykañskiej. Ukoñczy³a kurs metodyczny w Wielkiej Brytanii. Opublikowa³a esej popularnonauko157
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wy W komnacie psychodelicznych cieni. Gotycka szata duszy Edgara Allana Poe (w
opracowaniu pt. Szkice o prozie amerykañskiej pod red. Lucyny AleksandrowiczPêdich, 2000). Wspó³pracuje z pras¹. Od 1996 zwi¹zana z II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Augustowie im. Polonii i Polaków na wiecie. Wspó³realizatorka projektu
edukacyjnego Galeria Zaczarowane Wyspy, prowadzi Szkolny Klub Europejski.
Od 6 lat organizuje autorski konkurs Multimedialny Projekt Literacki, ³¹cz¹cy warsztat dziennikarski z fotografi¹ oraz technikami multimedialnymi.
Maria Kisielewska  absolwentka Wydzia³u Teologicznego KUL, od 1982
roku nauczycielka religii w augustowskich szko³ach rednich. W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Polonii i Polaków na wiecie uczy religii i ³aciny (1992). Dzia³a na
rzecz Ma³ych Ojczyzn, wspó³pracuje z Klubem Historycznym im. Armii Krajowej, dzia³aj¹cym przy tej szkole, wspó³organizatorka konkursu historyczno-fotograficznego Historia, utrwalona na starej fotografii, galerii fotografii i grafik komputerowych Zaczarowane Wyspy, kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
na augustowskim cmentarzu. Wspó³pracuje z lokaln¹ pras¹.
Bruno Koper  ur. 30 stycznia 1941 w Douarmenez w Bretanii. Ilustrator,
artysta malarz i podró¿nik. Studiowa³ we Francji malarstwo, historiê i socjologiê
sztuki, archeologiê i pedagogikê. Odby³ sta¿ w pracowni H. Tomaszewskiego na
ASP w Warszawie. Obroni³ doktorat na Sorbonie nt. Polska Szko³a Plakatu 19451981. Wyk³ada³ historiê plakatu w Wy¿szej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu i na Uniwersytecie Paris 8 w Saint-Denis. Bra³ udzia³ w wystawach w Polsce
i innych krajach. Zwi¹zany z Grup¹ Decentrystów. Mieszka w Pary¿u.
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.
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. 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). Mieszka w
Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
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Romuald Mieczkowski  pisze jako Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Tadeusz Samborski  ur. 8 sierpnia 1945 w Ganczarach na Ukrainie. Polityk,
dziennikarz i dyplomata, pose³ na Sejm RP II i IV kadencji z ramienia Polskiego
Stronnictwa Ludowego. W 1969 ukoñczy³ studia na Wydziale Humanistycznym
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku. W 1977 uzyska³ stopieñ doktora nauk
historycznych na Uniwersytecie Moskiewskim. W latach 1978-1983 pracowa³ w
dyplomacji, nastêpnie do 1993 pe³ni³ funkcjê korespondenta prasy ludowej w Moskwie. Przez kilka lat kierowa³ Fundacj¹ Pomoc Polakom na Wschodzie. Prezes
Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Polska-Litwa.
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, powieæ
sensacyjna Tajemnica, wybór szkiców ba³tyckich Ciche kraje; Etniczne dziedzictwo
Ba³tów; Herder w Rydze; Mitologia ba³tycka; Wyspa Zaczarowana, celtyckie legendy
i mity dawnej Irlandii (dwa wydania), a tak¿e Wie¿a i inne opowiadania; Burza nad
lasem; Ogieñ przy drodze, ostatnia praca  Historia literatury ³otewskiej i ³atgalskiej
(2010). Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody
Konkursu Literackiego im. St. ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.

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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Tel./fax (równie¿ Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii): 370 5 2123020;
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walutach, na innych kontynentach  40 EUR.
Konto:
AB SWEDBANK kod banku 73000
konto: LT27 7300 0100 0246 6571
Konto walutowe:
Beneficiarys account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiarys name: VIEÐOJI ÁSTAIGA ZNAD WILII
KULTÛROS PLËTROS DRAUGIJA
Beneficiarys banks name: AB SWEDBANK
S.W.I.F.T.
HABALT22
Beneficiarys address: Iðganytojø 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumeruj¹c Znad Wilii i zamieszczaj¹c
w kwartalniku og³oszenia, wspieracie Pañstwo
niezale¿n¹ prasê polsk¹ na Litwie.
Dofinansowano przez Senat RP przy pomocy Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie, przez Spaudos,
radijo ir televizijos rëmimo fondas oraz Konsulat RP.

