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MÓJ KĄT EUROPY

AKTYWNOŚĆ	UCIEKAJĄCA	PRZED	OGRANICZENIAMI

Romuald Mieczkowski

Koniec lata i początek je-
sieni – mimo napiętej sytuacji 
wokół Afganistanu i problemu 
uchodźców na granicy Białorusi 
z jej zachodnimi sąsiadami – był 
czasem pewnego wytchnienia. 
Nadrabialiśmy zaległości w ży-
ciu rodzinnym i towarzyskim, na 
ile zezwalały nam zelżone nieco 
rygory, znaleźliśmy się raptem 
w obliczu i w gąszczu wydarzeń 
kulturalnych – tych odkłada-
nych i tych uciekających przed 
późniejszymi terminami, przed 
groźbą kolejnej fali pandemii.

Na początku września w 
Wilnie w skwerze K. Sirvydasa 
(Konstanty Szyrwid, 1579-1631 – jezuita i kaznodzieja, leksykograf 
oraz autor słownika i gramatyki języka litewskiego), nieopodal 
Ambasady RP w Wilnie, prezentowano wystawę planszową Polska 
i Litwa – razem w imię wolności, z osobnym modułem opowiadają-
cym o aktywności społeczności polskiej na Litwie na początkach od-
zyskiwania niepodległości. Kilka fotografii sprzed 30 lat opowiada 
też o udziale środowiska czasopisma „Znad Wilii” w przemianach 
tamtego przełomowego okresu. To ważna wystawa, która mimo 
że nawiązuje do nie tak znowuż odległych czasów, to niejako już 
zapomnianych albo karmionych pewną mitologizacją, jak to cza-
sami się zdarza w przypadku współcześnie zarządzających życiem 
polskim na Litwie. Należą się więc słowa uznania organizatorom 
ekspozycji – Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w koncepcji przedsięwzięcia swoją rolę 
odegrał scenariusz Barbary Jundo-Kaliszewskiej.
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Scenariusz	do	wystawy	pt.	„Polska	i	
Litwa	–	razem	w	imię	wolności” opra-
cowała	Barbara	Jundo-Kaliszewska
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OD	REDAKTORA

Za niejako „mo-
delowe przedsięwzię-
cie”, jeśli chodzi o 
przykłady konkretnej 
współpracy polsko-
-litewskiej, można 
uznać tegoroczny 
festiwal „Wilno w 
Gdańsku” – w swym 
całokształcie i prze-
kroju ukazania róż-
nych możliwości wil-
nian: artystycznych, 
literackich, rękodziel-

niczych i gastronomicznych, z prezentacją nowych wydawnictw, z 
debatami, w tym bardzo ważnymi – jak o tożsamości ludzi i miast, 
z pamięcią o wartościach naczelnych i uniwersalnych, w myśl hasła 
Wilno to Miłosierdzie, Gdańsk to Solidarność. Furorę robiły wileń-
skie zespoły muzyczne, cieszyły się uznaniem wystawy – z okazji 
600-lecia osadnictwa Tatarów na Litwie czy fotografii pt. Powroty 
Czesława  Miłosza na Litwę, którą zorganizowała redakcja naszego 
kwartalnika w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Josepha Conrada Korzeniowskiego. Więcej szczegółów o festiwalu 
czytelnik znajdzie w naszym kalendarium Litwa – Polska. Ponadto 
cieszyły oko oferty z zakresu rękodzieła, zapachniało i zasmako-
wało Litwą w serwowaniu potraw i tradycyjnych smakołyków. A 
wszystko to we właściwych sobie proporcjach: z ukazaniem wie-
lokulturowego przekroju dawnej spuścizny historycznej, która tak 
pięknie zaświadcza o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach 
współczesności. Stąd właśnie obok aspektów litewskich obecne były 
wątki polskie, żydowskie, tatarskie. Był to ewenement na skalę całej 
Polski, ze staranną stroną organizacyjną, właściwą koncepcją, która 
krystalizowała się we współpracy zaprzyjaźnionych samorządów. 
Potem nastąpiła niejako „vice versa” rewizyta gdańszczan nad Wilią 
z festiwalem znad Motławy – „Gdańsk w Wilnie”.

Natomiast jeśli chodzi o „eksportowe” oferty kulturalne Polaków z 
Litwy, to ostatnio nasz aktywny udział w różnych festiwalach – należy 
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Ambasador	Republiki	Litewskiej	w	Polsce	Edu-
ardas	Borisovas	z	małżonką	podczas	„Wilna	w	
Gdańsku”	odwiedził	nasze	stoisko	„Znad	Wilii”
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Romuald	Mieczkowski

odnotować – głównie folkowych i polonijnych, bywa dość często progra-
mowo niezmienny i jednoznaczny. Utrwala to niestety stereotyp o Pola-
kach litewskich w czasie zastygłym, z wizerunkiem trochę siermiężnym 
i cierpiętniczym, którzy kurczowo trzymają się folkloru, a jeśli gdzieś 
prezentowana bywa ich twórczość literacka, to niekiedy tak patetycznie, 
że aż ulatuje wprost do nieba. Tymczasem i folklor można dzisiaj inaczej 
i nowocześnie pokazać, nie mówiąc już o twórczości literackiej. Otwartą 
wciąż kwestią pozostaje jednak: kto, jak, co i kogo wybiera. 

Cześć i chwała naszym licznym zespołom, które pielęgnują dawne 
tradycje. Ale warto pokusić się o stworzenie scenariuszy i programów 
interdyscyplinarnych, na miarę dnia dzisiejszego, z odpowiednim 
wykorzystaniem techniki, materiałów audiowizualnych, warto za-
prezentować więcej twórczości młodych, nie cofając się przed poezją 
„sprawdzoną” – tą bez sztucznych ozdobników, nie cofając się przed 
nowymi gatunkami artystycznymi, a nawet performance. Takie są 
dzisiaj trendy na całym świecie i bynajmniej to nie pomniejszy wcale 
naszej polskości. Niech decydują o tym młodsi i bardziej wykształ-
ceni rodzimi menadżerowie w zakresie kultury i sztuki, otwarci na 
świat i świata ciekawi. 

Starałem się przysłuchiwać ich głosu, organizując XXVIII Mię-
dzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”, a właściwie jego 
jesienny aneks, na własnej skórze odczuwając całe brzemię uwarun-
kowań pandemicznych. Trudno było planować na dłuższą metę, na 
początku września doszło do wzrostu zakażeń na Litwie i musiałem 
podjąć decyzję zamiany bardziej masowej, opracowanej wcześniej 
koncepcji festiwalu, na rzecz przedsięwzięcia realizowanego w 
dniach 27-31 września o charakterze hybrydowym. 

Do Wilna tym razem przybyła mniejsza grupa uczestników, 
mówiąc dokładniej – w okrojonej formule festiwalu, a spotkania 
miały charakter kameralny, zaś uwaga była skoncentrowana na 
nagrania w scenerii wileńskiej i prezentację potem materiałów 
online. Spośród gości wyróżnię na razie odkładany parę razy udział 
znanego muzyka – saksofonisty z Monachium Leszka Żądły, który 
od dawna chciał zagrać w dwugłosie z Janem Maksimowiczem, 
nawiązać współpracę z muzykami wileńskimi. Bardzo szkoda że 
nie wystąpią inni wcześniej planowani poeci, pisarze i artyści, ale 
część z nich jednak zawitała nad Wilię. 
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A tymczasem zapraszam Państwa do lektury kolejnego numeru 
„Znad Wilii”. Szczególnie polecam publikacje o mniej lub mało 
znanych tematach i dziejach, nawiązujących też do niektórych rocz-
nic, a mianowicie do dwóch spotkań Czesława Miłosza w Wilnie, 
podczas jego pierwszego przyjazdu po półwieczu, w 1992 roku – w 
Celi Konrada i z Polakami litewskimi, z odtworzonych z nagrań; esej 
Macieja Żakiewicza pt. Wilno – brama do raju: Rzecz o Romanie 
Brandstaetterze; wspomnienia o ulicy Mickiewicza w 1937 roku, 
czy o wileńskich chirurgach w Olsztynie; opowieść o Królewcu/
Königsbergu/Kalininigradzie w związku z ukazaniem się książki o 
tym mieście, a także inne publikacje – jest z czego wybierać.

OD	REDAKTORA

	 	

•	 110.	rocznica	urodzin	Czesława	Miłosza:	Dwa	krańce	jed-
nej	krainy.	Miłoszowska	„Dolina	Issy”	i	Żakiewiczowski	
„Tryptyk	Wileński”	

•	 Selim	Chazbijewicz	i	wileńsko-hanzeatycka	tradycja	tatarska	
•	 O	twórcy	znanej	pieśni	(Szara)	„Piechota”	–	Leonie	Łuskinie	
•	 •	Z	Wacławem	Dziewulskim	–	o	niezwykłym	i	ciągłym	pro-

mieniowaniu	wileńskich	pokoleń	
•	 Wilno	–	Dawna	Żydowska	Jerozolima	Północy	
•	 Z	Doliny	Łosośny:	Wieści	z	pogranicza	kultur	WKL	
•	 Dwutygodnik	„Znad	Wilii”	–	bibliografia	od	roku	1997	
•	 Vilniana	wierszem,	proza	i	eseistyka,	nowe	przekłady,	recen-

zje,	debiuty	i	twórczość	młodych	
•	 Konkurs	„Polacy	wielu	Kultur”	trwa	–	zapraszamy	
•	 Litwa-Polska:	Kronika	wydarzeń	międzysąsiedzkich,	z	życia	

mniejszości	polskiej	na	Litwie	i	litewskiej	w	Polsce,	statysty-
ka,	kultura	i	nauka,	nowości	wydawnicze,	opinie

W NAJBLIŻSZYCH 
NUMERACH:
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110. ROCZNICA URODZIN CZESŁAWA MIŁOSZA

DWA	SPOTKANIA	POETY	W	WILNIE

Romuald Mieczkowski

Podczas mojej pracy w Telewizji Litewskiej w latach 1989-2001 
robiłem kopie materiałów, jakie nagrywałem dla potrzeb audycji 
polskiej. W moim archiwum znalazł się film, który nakręciłem 
własnoręcznie, ponieważ nasze legitymacje TV „nie zadziałały” 
i operator programu nie został wpuszczony na Środę Literacką w 
Celi Konrada, jaka się odbyła po wielu latach za sprawą Czesława 
Miłosza, ja też dostałem się z wielkim trudem, głównie dzięki 
życzliwości i pomocy ówczesnego ministra kultury Litwy Dariu-
sa Kuolisa. Wstęp mocno był ograniczony, wśród uczestników 
spotkania byli politycy, chyba połowę z nich stanowili przybyli z 
Polski świadkowie wydarzenia. Był to historyczny powrót poety 
do miasta swojej młodości. Środa Literacka z jego udziałem, która 
pozwoliła otworzyć dotychczas zamkniętą Celę Konrada, odbyła 
się 3 czerwca 1992 roku. Dziś to nagranie dokumentuje jej prze-
bieg – były prawda ekipy redakcji wiadomości telewizji litewskiej 

Czesław	Miłosz	w	Celi	Konrada	wita	się	z	Vytautasem	Landsbergisem,	w	
środku	–	Halina	Kobeckaitė,	z	prawa	–	Juozas	Tumelis,	3	czerwca	1992
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KAWIARNIA	LITERACKA

i polskiej, ale jak najczęściej to bywa, działające „na skróty” i na 
początku, skupione na przemówieniach WIP-ów.  

Na podstawie tego filmu można odtworzyć obecność zgroma-
dzonych na tym spotkaniu. Był Vytautas Lansbergis z małżonką, 
pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Najwyższej Litwy, 
Juozas Tumelis, ówczesny przewodniczący Sąjudisu, wspomniany 
minister kultury, prezes Związku Pisarzy Vytautas Martinkus. Było 
kilku poetów litewskich, a wśród nich Vytautas Bložė, obecny był 
poseł od pierwszych lat niepodległości po dzień dzisiejszy, repre-
zentujący społeczność żydowską na Litwie, Imanuelis Zingeris. Jak 
też wspomniałem, była spora grupa gości z Polski. Wśród nich wy-
mienię brata poety Andrzeja Miłosza, z którym znałem się już kilka 
dobrych lat, z noblistą przybył jego syn Antoni, były także znane 
mi wcześniej osoby – urodzona w Wilnie dziennikarka „Tygodnika 
Powszechnego” i posłanka na Sejm RP Józefa Hennelowa, Stanisław 
Stomma, urodzony na Litwie kowieńskiej i podobnie jak Miłosz – 
uczeń Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Był Marek 
Karp, Andrzej Strumiłło, Krzysztof Czyżewski z powstającego wtedy 
ośrodka „Pogranicze”, poeta Aleksander Jurewicz, z dziennikarzy 
Maria Przełomiec, Marek Jerzy Nowakowski, późniejszy ambasador 
na Łotwie i w Armenii. Była Danuta Brodowska z Ogólnopolskiego 
Klubu Miłośników Litwy. Wielu z nich popierało wtedy ukazujący 
się od trzech lat dwutygodnik niepodległościowy „Znad Wilii”. 
Był oczywiście ówczesny ambasador Polski w Wilnie Jan Widacki, 
Mariusz Maszkiewicz. Wspominam nie wszystkie osoby, tylko te wi-
dziane niejako przez obiektyw kamery. Część ludzi stała w korytarzu.

Spośród Polaków wileńskich był Czesław Okińczyc, poetów 
polskich Wilna „reprezentowali” Maria Łotocka i Aleksander Soko-
łowski, którym jakoś udało się załatwić zaproszenia przez Związek 
Pisarzy Litwy, obecna była Ludmiła Siekacka, dziennikarki Alwida 
Bajor i Renata Widtmann, późniejszy tłumacz sejmowy Edward 
Piórko, no i ja – nie do końca legalnie.

Spotkanie po litewsku i po polsku prowadziła Halina Kobeckaitė 
– pierwsza dyrektor generalna Departamentu Narodowości przy 
Rządzie Litwy, późniejsza ambasador Litwy w Estonii, Turcji, Azer-
bejdżanie, Uzbekistanie oraz Finlandii, działaczka na rzecz społecz-
ności karaimskiej. 

Część powitalna była długa, przemawiający nawiązywali raczej 
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nie tyle do tradycji literackiej miejsca, gdzie w dawnej siedzibie 
Wileńskiego Oddziału Związku Literatów Polskim odbywały się 
od 1929 roku Środy Literackie, co do historii Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, dnia dzisiejszego, w przemówieniach była obecna 
polityka. A jako pierwszy powitał poetę i zebranych minister Darius 
Kuolis, w imieniu „polskiej części” Komitetu Organizacyjnego 
Jagoda Hernik-Spalińska. Witali poetę prezesi – literatów Martin-
kus i Sąjudisu – Tumelis. Na tę okazję wypożyczono piękne białe 
krzesła, które kontrastowały ze ścianami w liszajach i podłogą z 
autentycznym pazurem czasu. Na wstępie 372. Środy, po 66 od 
pierwszej i 53 latach po ostatniej przedwojennej, Czesław Miłosz 
wypowiedział kilka zdań po litewsku, dalej był tłumaczony na litew-
ski, co mogło sprawić, że podczas wypowiedzi dokonywał pewnych 
skrótów, dostosowując się do możliwości tłumaczy. Przytaczam 
słowa noblisty z nagranych przeze mnie materiałów wizualnych 
w pewnym skrócie.

CO	POWIEDZIAŁ	MIŁOSZ	W	CELI	KONRADA.	
MICKIEWICZOWSKA	LEGENDA,	

„OD	KTÓREJ	LITWINOM	ROBI	SIĘ	NIEDOBRZE”

Otwierając znów Środy Literackie, po tak wielu dziesięcioleciach, 
w epoce, która nie jest podobna do czasów mojej młodości, składam 
hołd pewnym tradycjom tego miasta. Ważną częścią tych tradycji 
jest miłość i szacunek okazywany Adamowi Mickiewiczowi i moją 
obecność tutaj w tych murach można uważać za niespodziewany 
podarunek losu dla wiernego i wdzięcznego ucznia.

Po tym wstępie formalnym powiem, co ten Mickiewicz narobił. 
Mickiewicz stworzył legendę Litwy, legendę Wilna, jako część li-
teratury polskiej i spowodował miłość Polaków do Wilna, od której 
Litwinom robi się niedobrze (śmiech na sali). Złożyło się tak, że 
tworząc grupę „Żagary” w Wilnie, przyczyniłem się w dalszym ciągu 
do podtrzymywania tej samej legendy. A kiedy dostałem Nagrodę 
Nobla, to już okropnie! Nie powinienem był właściwie przyjeżdżać 
do Wilna, żeby podtrzymywać tę legendę drogiego, ukochanego, utra-
conego miasta. Przyjeżdżając tutaj, mam nadzieję, przyczyniam się 
trochę do zniszczenia tej legendy. Wiąże się to z kwestią interpretacji 
pewnych utworów literackich, interpretacji poezji, która nosi bardzo 
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silne cechy, zwłaszcza kiedy chodzi o literaturę polską epoki roman-
tycznej. Poezja ta była tworzona w znacznym stopniu na emigracji i 
nostalgia była jednym z istotnych składników romantycznej legendy. 
Począwszy od Sonetów krymskich Mickiewicza, kiedy mówił: Jakbym 
słyszał głos z Litwy/ jedźmy nikt nie woła – po Litwo, ojczyzno moja 
z Pana Tadeusza – to istnieje i oczywiście w literaturze polskiej ist-
nieje tendencja interpretowania według romantycznego stereotypu. 

Wiele lat spędziłem na emigracji i uświadomiłem sobie wcześnie, 
że istnieje tendencja do powtarzania tego stereotypu. To znaczy ist-
nieje tendencja do przebrania się w płaszcz pielgrzyma, co jest dużym 
ułatwieniem, pozwala na pewnego rodzaju retorykę, ale nie jest to 
autentyczne, ponieważ powtórzony ten sam chwyt w innej epoce 
prowadzi do fałszowana. Muszę tutaj powiedzieć, że występowałem 
na Środach Literackich, ale przeważnie jako buntownik. Częścią 
tego buntu były oczywiście dosyć głupie cechy właściwe młodemu 
wiekowi, właściwe młodości durnej i chmurnej. Nie mniej były w 
tym to elementy zdrowe, był to mój bunt przeciwko ówczesnemu 
Wilnu, ponieważ Wilno ówczesne było miastem prowincjonalnym i 
ja jako młody poeta chciałem wyrwać się na szeroki świat z zapadłej 
prowincji. Poza tym nasza grupa „Żagary” zdawała sobie sprawę, że 
Wilno nie było miastem polskim. Było miastem co najmniej w poło-
wie polskim i żydowskim. I kulturalnym centrum równie ważnym, 
a może ważniejszym żydowskim niż polskim. Mogę tutaj wymienić 
niektórych literatów, którzy bywali na naszych wystąpieniach „Ża-
garów”, jak Abraham Suckewer, poeta piszący w jidysz, albo Chaim 
Grade – prozaik, którego nazwisko pochodziło z francuskiego grade 
i był potomkiem oficera armii napoleońskiej, który przechowywany 
przez Żydów w Wilnie przyjął judaizm i dał początek rodzinie. 

To są dwa przykłady spośród licznych pisarzy, których udało mi 
się spotkać. Z „Żagarami” współpracowali niektórzy literaci litewscy, 
a także stworzyliśmy postać fikcyjną poety, który nigdy nie istniał, 
powołali go do życia i nazwali Aron Pirmas. Mogę być tutaj oskar-
żony o to, że próbuję zacierać własne ślady i zapominać o utworach 
pełnych tęsknoty rzekomo do Wilna. W tym wyraża się skłonność 
do interpretacji według schematu romantycznego. W istocie moja 
poezja zajmowała się problemem upływającego czasu. Tajemnica 
czasu – jak powiedziała Simone Weil, jest jedną z podstawowych 
tajemnic życia ludzkiego. Jest jasne, że pisząc o czasie, musiałem 
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pisać o mojej młodości, tak jak Marcel Proust pisał o swojej mło-
dości. W istocie moje wiersze o Wilnie były refleksją nad upływem 
czasu i próbą zrozumienia tajemnicy czasu. Jest wiersz, dość znany 
i który przeczytam:

Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać 
Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach. 
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej 
A zawsze byłem tam z książkami w płóciennej torbie, 
Gapiący się na brązowe pagórki za wieżami Świętego Jakuba 
Gdzie rusza się drobny koń i drobny człowiek za pługiem, 
Najoczywiściej od dawna nieżywi. 
Tak to prawda, nikt nie pojął społeczeństwa ni miasta, 
Kin Lux i Helios, szyldów Halperna i Segala, 
Deptaku na Świętojerskiej nazwanej Mickiewicza. 
Nie, nikt nie pojął. Nikomu się nie udało. 
Ale kiedy życie się strawi na jednej nadziei: 
Że w jakiś dzień już tylko ostrość i przezroczystość, 
To, bardzo często, żal.

Każde społeczeństwo, każde miasto, oglądane w pryzmacie 
upływającego czasu i mijających pokoleń, przedstawia się nam 
jako męcząca tajemnica, którą próbujemy przeniknąć. I to jest 
wyzwanie. Ten wiesz jest o wyzwaniu. W moich wierszach, można 
powiedzieć, napisałem rekwiem dla tego miasta, takiego jakie było. 
Przyjeżdżając tutaj, niezależnie od wszelkich sentymentalnych 
skłonności, nie oczekiwałem, że znajdę to samo miasto. I co mnie 
cieszy w Wilnie, kiedy chodzę ulicami, to są dzieci i młodzież. 
Wiem, że nie mogę wskrzesić tych postaci, które znałem, które 
chodziły tymi ulicami. Ten świat minął. 

Przyjeżdżając tutaj i pisząc moją, na przykład ostatnią książkę 
Szukanie ojczyzny, miałem nadzieję przyczynić się do polepszenia 
stosunków polsko-litewskich. Tak zdarzyło się, że jestem człon-
kiem Akademii Serbskiej w Belgradzie. Kiedy wybuchła wojna w 
Chorwacji, podpisałem protest. Na to otrzymałem list z Akademii 
Serbskiej wyliczający wszystkie krzywdy, które Serbowie doznali 
od Chorwatów 50 lat temu. To było rzeczywiste, bo przecież 
Chorwaci wyrżnęli około miliona Serbów. Ale to było dawno. 
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Mam nadzieję, że w naszej części Europy nie dojdzie do tych 
strasznych spraw, do których w Jugosławii doprowadziła kwestia 
tak zwanych mniejszości. Na szczęście, mimo wielu konfliktów 
pomiędzy Polską i Litwą, nigdy nie zdarzyło się to, co zdarzyło się 
między narodami Jugosławii. W chwili obecnej stoimy i wszyst-
kie nasze kraje przed wielką niewiadomą, i ponieważ mieszkam 
w Ameryce, z pewnym przerażeniem patrzę, ku czemu te kraje 
zmierzają. Nie znaczy to, że kiedykolwiek chciałbym pokładać 
(nadzieję) w system komunistyczny. Ale faktem jest, że wszyscy 
stoimy przed niewiadomą, przed czymś, czego nie wiemy, do 
czego to doprowadzi. I to, ten wspólny los dla Litwy, zarówno 
jak Polski, jak Białorusi, jak innych państw bałtyckich, Ukrainy, 
powinien nas zbliżać, a nie dodawać jeszcze trudności.

Nie tak dawno napisałem wiersz, który chciałbym przeczytać i który 
jest wierszem o obecnej sytuacji. Moralnej bardziej niż politycznej.

Dlaczego nie wzniesie się hymn potężny 
Dziękczynienia i wiekuistej chwały? 

Czyż nie zostały wysłuchane błagania poniżonych
Wyzutych z mienia, zniesławianych, mordowanych [...]

Zapomniano odśpiewać Te Deum i sławić Pana Zastępy. 
W milczeniu wymawiane jest imię Ukrytego Boga. 

Nikt nie maluje Mocarza w błyszczącej zbroi, 
Który przechadza się w obłokach nad polem bitwy. 

Który mówi: moja jest pomsta, moje karzące ramię, 
Ja wybieram dzień i godzinę tysiąclecia. 

Byliśmy bezpieczni za tarczą Jego opieki, 
Biegły ku nam nieszczęścia, ale nie przemogły […]

Historia, której drugie imię zagłada…

                Czesław Miłosz, Dlaczego? Z tomu Na brzegu rzeki
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***
Po wystąpieniu Czesława Miłosza głos zabrał Vytautas Lands-

bergis, nawiązując do dnia dzisiejszego i problemów, mówił o braku 
wspólnych słów w wyznaczaniu dróg Litwy. Odczytał także uchwałę 
Prezydium Rady Najwyższej Republiki Litewskiej o przyznaniu 
poecie miana honorowego obywatela Litwy. 

Zapewne zmęczenie sprawiło, że głosów z sali nie było dużo. Jako 
pierwsza wystąpiła Maria Łotocka, która przeczytała swój okazjonalny 
wiersz poświęcony Miłoszowi i kartkę z nim przekazała poecie, całując 
go w czoło. Z sali padło pytanie na temat związanego z „Żagarami” 
poety litewskiego Juozasa Kėkštasa, więźnia łagrów sowieckich i żoł-
nierza Armii Andersa, który m.in. potem w Argentynie wydał pierwsze 
po litewsku przekłady wierszy Miłosza. Józefa Hennelowa w swojej 
wypowiedzi nawiązała do innego rodzaju oczarowania Wilnem:

– Chciałam powiedzieć coś na kanwie tego bardzo przejmującego 
zwierzenia, które pan Czesław zrobił. Ja nie jestem literatem, tylko 
dziennikarzem, jestem polskim posłem i jestem z Wilna. Myślę, że 
do całości tego wspaniałego obrazu Wilna i korzeni tych tradycji, 
które pan Czesław Miłosz tu zarysował, wolno jeszcze dołączyć ten 
element oczarowania i nostalgii, który wiąże się z innym rodzajem 
rozstania z tym miastem. Pan Czesław Miłosz, wielki poeta, wybrał 
stan rozstania. Wielu z nas tego rozstania nie wybierało, ale je przeży-
ło. Głęboko wierzę, że nasza nostalgia, ten nowy rodzaj oczarowania, 
który na przykład przeżywa pokolenie o dwa czy o jedno młodsze od 
mojego, przyjeżdżając do Wilna, a także związki, jakie zachowuje-
my z rodakami tu żyjącymi, czującymi się obywatelami tego kraju 
niepodległego, są tak samo bogactwem tego miasta. Myślę, że tak 
wspaniały początek tych Śród Literackich utrzyma się w tradycji, w 
której znowu zmieszczą się wszyscy – ludzie zbuntowani przeciwko 
pewnym tradycjom, tak samo jak ludzie do nich przywiązani […], 
że to będzie jedna z możliwości spotykania się w mieście równie 
bogatym, jak to było dawniej. Ja miasto Wilno odbierałam zupełnie 
inaczej niż Czesław Miłosz, nie jako polsko-żydowskie, tylko jako 
bardzo wieloduchowe. Myślę, że ono dalej takie pozostanie. Chcia-
łabym kiedyś przyjechać na Środy, na których będą czytane utwory 
pisarzy litewskich i pisarzy polskich tu żyjących, spotkać się z nowym 
bogactwem duchowym miasta, które nie będzie mniejsze niż tamto 
wspominane przez pana Czesława Miłosza.
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Było to jedyne nawiązanie podczas tego spotkania do istnienia 
w tym mieście współcześnie Polaków. Poeta dodał:

– To, co powiedziałem o buncie mojej młodości, nie oznacza, że 
nie interesuje mnie dziwny urok tego miasta. Być może to wynik 
moich rozmyślań o tajemnicy czasu. Niewątpliwie jest prawdą, że 
młode pokolenia przyjeżdżające do Wilna z zagranicy czują coś 
szczególnego w duchu tego miasta. W jakimś stopniu jest to wynikiem 
literackiej tradycji romantycznej, trudno powiedzieć.

Podczas spotkania nawiązano do oświadczenia trzech poetów w 
„New Times” w związku z wydarzeniami w Miednikach (w 1991 
roku w pobliżu zamordowano siedmiu żołnierzy pogranicza i cel-
ników litewskich). 

Miłosz mówił także o unifikacji technologii i mody, obyczajów, 
jako procesie, którego nie można zatrzymać. O kryzysie chuchowym, 
który można prześledzić w dziedzinie nauk humanistycznych, ponie-
waż według niego podstawą nowoczesnej humanistyki stają się Frie-
drich Nietzsche i Heidegger. O tym, że istnieje w Ameryce specjalna 
ortodoksja – political correctness, która ogarnia rozmaite objawy, 
ale wywodzące się w istocie, jeżeli sięgnąć wstecz, do zanegowania 
klasycznego pojęcia prawdy. Przypuścił, że można to interpretować 
jako coś, co pojawia się zamiast marksizmu, który się załamał. Chodzi 
o ruchy feministyczne, ruchy w obronie homoseksualistów, lesbijek, 
przeciwko rasizmowi – wszystko w jednej grupie. Wydaje się, że to 
dowodzi z jednej strony wielkiego niepokoju i chęci poszukiwania, a 
równocześnie obracania się w pustce. Pomimo różnic, które istnieją 
pomiędzy naszymi krajami w tej części Europy i zachodniej, ten kryzys 
jest wspólny – stwierdził.

Po spotkaniu politycy pozowali do zdjęć z noblistą, zadowoleni 
byli goście z Polski, powiedziano wiele miłych słów, ale gdyśmy 
się rozchodzili, odczuwałem niedosyt poezji, jako przecież główne-
go pretekstu spotkania, niedosyt rozmów wokół literatury, i mimo 
wszystko – jak wykorzystać fenomen miasta w budowaniu nieskrępo-
wanej duchowości. Goście z Polski udzielili wywiadów i wyjechali, 
powołany na tę okazję komitet Śród Literackich znikł i Cela Konrada 
pozostała pusta, mimo głośnych deklaracji. 

Wówczas przypomniano o polskich twórcach Wilna, którzy 
przyczynili się w dużej mierze do tego, że takie odrodzone spotkania 
środowe zaczęły się odbywać, a nawet stały się popularne. Wiem 
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o tym dobrze, gdyż byłem tym, któremu wypadło aktywizować to 
miejsce – wielu Litwinów nie czuło przecież ducha tej tradycji, od 
1994 roku przyczynił się do tego Międzynarodowy Festiwal Poezji 
„Maj nad Wilią”. Jednakże deklaracje, żeby Cela Konrada była miej-
scem dialogu tudzież litewsko-polskiego nie wypełniła się – zabrakło 
odgórnej koncepcji urządzenia w tym miejscu ośrodka dialogów z 
prawdziwego zdarzenia, zrozumienia ważkości tej kwestii przez 
ówczesnych decydentów. Cela Konrada, wraz i z całym Klasztorem 
Bazylianów, trafiła niebawem w szpony dzikiego kapitalizmu i urzą-
dzono tu hotel „U Bazylianów”, nawet z dwoma celami –  czerwoną i 
zieloną, jako apartamentami do wynajęcia. Tych strat bynajmniej nie 
wyrównała zbudowana obok atrapa. Nie pomogły żadne protesty, a 
tak na dobrą sprawę to i protestować nie bardzo było komu, mam 
wrażenie, że po prostu nie chciano zauważyć problemu. 

Pisałem o tym nieraz. Powrócę jednakże do spotkania. Osad 
powstał nie dlatego, że nie było na nim Polaków litewskich, bo oni 
byli, choć i w mniejszości, to każdy z osobna i inaczej. Po prostu nikt 
ich nie zapraszał, jakby oni nie istnieli i nie byli brani pod uwagę ani 
przez stronę litewską, ani przez stronę polską. Nikt prócz Hennelowej 
o nich nawet nie wspomniał. 

Wraz z Alicją Rybałko, Wojciechem Piotrowiczem, Józefem 
Szostakowskim oczekiwałem na poetę w hotelu „Neringa” i Miłosz 
odbył z nami bardzo ciepłą i rozmowę, sprezentował swoje książki. 
Nie wspomnę o szerszej percepcji zagadnienia. W każdym razie wy-
tworzyła się sytuacja niezręczna i dość przykra, również dla Miłosza, 
i dlatego by naprawić ten błąd, nazajutrz, 4 czerwca, postanowiliśmy 
doprowadzić do drugiego spotkania noblisty, z wileńskimi Polakami. 

SPOTKANIE	Z	RODAKAMI	POLAKAMI	
I	ZASADNICZE	NIEPOROZUMIENIE.	

„KOT,	KTÓREGO	CHCĄ	ZAGŁASKAĆ	NA	ŚMIERĆ”

Spotkanie odbyło się siedzibie Miejskiego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie przy ulicy Zawalnej. Na wstępie ówczesny jego 
prezes Stanisław Korczyński wręczył poecie obraz z kościołem św. 
Anny, po czym Miłosz powitał zebranych:

– Przede wszystkim chciałbym przeprosić niektórych tu obec-
nych. Gdybyście państwo zwrócili do mnie, to ja bym powiedział, 

20



Romuald	Mieczkowski

żeby was wpuścić. 
Trudno, to się sta-
ło wyłącznie przez 
niedopatrzenie, nie 
przez czyjąś złą 
wolę. Zajmował się 
tym głównie Jacek 
Borkowicz w War-
szawie, więc prze-
praszam. Trzeba się 
dobrze orientować, 
żeby zabierać głos 
na ten temat. W 
takich sytuacjach 
staram się być jak 
najbardziej ostroż-
ny i neutralny, bo 
kiedy się patrzy na sprawy z zewnątrz, wyglądają one inaczej. Kiedy 
się jest blisko, czy w samym środku tych spraw, wyglądają zupełnie 
inaczej. Wobec tego te dwie perspektywy trudno ze sobą połączyć.

Jako pierwszy głos zabrał Józef Szostakowski, pytając o wrażenia 
poety po nieobecności na Litwie przez prawie półwiecze.

– Litwa spotkała mnie niezwykle serdecznie, nawet trochę jestem 
w sytuacji kota, którego chcą zagłaskać na śmierć (śmiech). Właści-
wie nie bardzo się spodziewałem takiego obrazu Litwy, szczególnie 
jeżeli chodzi o tamte moje okolice, w Kiejdańskim: ogromne pola 
kołchozowe, tam, gdzie były wioski – ani śladu. Ale wydaje się mi, 
że Litwa stosunkowo wyszła obronną ręką z tej sowieckiej okupacji, 
jakoś chyba lepiej niż inne republiki. Ale problemy ekonomiczne tu 
teraz chyba są gorsze niż w Polsce, bo w Polsce przynajmniej nie było 
kolektywizacji. Wrażenia więc są bardzo złożone, bardzo mieszane. 
Tak samo zupełnie inne jest Wilno (…).

Alicja Rybałko przyznała, że jej się wydaje, że idee Śród Literac-
kich są obce stronie litewskiej, to nieporozumienie, że na wczorajszej 
Środzie było więcej polityków niż literatów. Czy to jest normalne?

– Nie, to nie jest normalne. Ale inauguracja jest czymś innym niż 
normalne Środy. Tej inauguracji i strona polska, i strona litewska 
nadały – jak wiadomo – charakter uroczysty, to było pewnego rodzaju 

Noblista	przed	wejściem	do	siedziby	Oddziału	
Miejskiego	Związku	Polaków	na	Litwie	przy	
ulicy	Zawalnej	/	Pylimo,	4	czerwca	1992	roku
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przełamanie lodów jakichś, miejmy nadzieję, ale normalne Środy 
nie muszą być aż tak sztywne i uroczyste, jak z udziałem przewod-
niczego Rady (Najwyższej – RM) Landsbergisa, z udziałem wielu 
polityków, ministrów itd (…). W XIX wieku, za czasów Syrokomli, 
zbierano się na Środy w prywatnym mieszkaniu. To zamiast zbierać 
się w prywatnym mieszkaniu, można zbierać się w tamtych murach. 
Przez to zyskuje się pewien wymiar symboliczny.

Czesław Miłosz opowiadał o klimacie dawnych Śród, udziale 
w nich tłumów młodzieży akademickiej. O tym, że uniwersytet był 
głównym ośrodkiem życia kulturalnego w Wilnie, wspomniał o 
akademickim Klubie Włóczęgów, że było połączenie między tymi 
instytucjami. Dzisiaj to jest zupełnie inne miasto.

Rozmowa przeszła na zupełnie inne tory, gdy głos zabrał „nie 
jako poeta” i „zbulwersowany” Jan Sienkiewicz, ówczesny pre-
zes Związku Polaków na Litwie, który zarzucił Miłoszowi, iż ten 
podobno wypowiedział się przeciwko idei utworzenia Uniwersy-
tetu Polskiego w Wilnie. Stwierdził, że można dyskutować i spie-
rać się co do formy realizacji tej idei, natomiast taki pęd ku edu-
kacji i wykształceniu nie podlega dyskusji. Noblista odpowiedział: 
– Wciąga mnie pan w wasze polityczne sprawy tutaj w Wilnie. Powie-
działem, że są to wasze sprawy. Uprzedziłem z góry. Mnie zależy na 
współpracy pomiędzy wydziałem polonistycznym Uniwersytetu Wi-
leńskiego i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z sali padła replika Sienkiewicza: Takiego wydziału nie ma (był 
dział na slawistyce – RM). Temat pociągnął Henryk Mażul, który 
wyraził obawę, że tworzenie takiej slawistyki na uniwersytecie będzie 
kontynuacją przyjaźnią narodów, co naprawdę chcielibyśmy mieć 
już za sobą, czy ktoś tu bardzo sprytnie nie próbuje pewnych rzeczy 
tak poustawiać, żeby nie było takiej polonistyki, jaka nam jest nam 
potrzebna. Miłosz powtórzył:

– Przyjeżdżając tutaj, postanowiłem nie mieszać się do spraw 
wewnętrznych waszego środowiska, miejscowej Polonii. To nie jest 
moje zadanie, z pewnością. Jestem bardzo blisko związany z Insty-
tutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uważam, że 
kontakty pomiędzy uniwersytetami są bardzo pożądane. Jeżeli można 
coś osiągnąć na poziomie uniwersyteckim, to jest bardzo dobrze. 
Jeżeli Uniwersytet Wileński wyraża chęć takiej współpracy, to jest 
bardzo dobrze (…). 
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Henryk Mażul, już dotykając spraw literackich i „dosiadając 
Pegaza”, stwierdził, że po jednej stronie jest dorobek „Żagarów”, 
z westchnieniem Miłosza Nigdy od ciebie miasto nie mogłem odje-
chać, z którym – wydaje się – ta wielka poezja polska w Wilnie się 
skończyła, a z drugiej strony – skromne próby pisarskie są kontynu-
owane, zapytał, czego by poeta życzył tym, którzy pozostają tutaj w 
polskim słowie. Czy mimo wszystko, jeśli nie moglibyśmy dorównać 
„Żagarom”, to jednak moglibyśmy godnie przejąć tę wielką sztafetę?

– Dzisiaj dziennikarz litewski zadał mi pytanie, czy możliwe 
jest, żeby Litwa osiągnęła wielkie wymiary duchowe, w twórczo-
ści, literaturze itd. Czy mały kraj może być silny w twórczości, 
silny duchowo, czy potrzeba na to dużego kraju? Powiedziałem, 
że kłopoty małego kraju polegają na tym, że uwagę koncentruje 
się na podtrzymaniu tożsamości narodowej, czyli na nacjonalizmie 
i że to jest wielka przeszkoda dla jakichś osiągnięć prawdziwie 
twórczych. To powiedziałem Litwinowi, ale to samo stosuje się do 
waszego środowiska polskiego, ponieważ im będziecie bardziej 
kurczowo trzymali się swojej polskości, tym węższy będzie wasz 
repertuar, wasze możliwości twórcze. Jeżeli jesteście skazani na 
tego rodzaju sytuację, to nie wykroczycie poza bardzo wąskie 
opłotki. Taka jest niestety prawda. Stosuje się to do Litwinów i 
stosuje się to do Polaków. To jest hamulec. Dobrze mi mówić, 

Poeta	rozmawiał	ze	swoimi	rodakami	w	Wilnie	na	„związkowej”	kanapie
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bo ja mieszkam w Ameryce, gdzie takie problemy nie istnieją. 
Rozmawiałem z dziennikarką amerykańską litewskiego pocho-
dzenia tutaj, która mówi, że nie może zrozumieć, o co chodzi. To 
są rzeczy niesłychanie egzotyczne dla żyjących w Ameryce. Na 
przykład, kwestia chodzenia do szkoły. Jest nie do pomyślenia, 
żeby dzieci chodziły do innej szkoły niż w języku angielskim. 
Rodzice by nie chcieli. Ja rozumiem, tam chcą być Amerykanami, 
tutaj zupełnie inaczej (głos z sali: „Ale my nie żyjemy w Ame-
ryce”). Ani Polacy do tego nie mają na to ochoty, ani Litwini w 
Polsce, jest zupełnie inny układ (...). 

Mieszkam w Ameryce kilka lat, ale piszę stale po polsku, 
niekoniecznie na tematy patriotyczne. Piszę po polsku, bo to jest 
mój język. Piszę po polsku i tłumaczę na angielski. Są to rzeczy 
zrozumiałe publiczności amerykańskiej, to jest mój język, którym 
mówiłem od dziecka. Używam tego języka, bo znam go najlepiej. 
Uważam, że język macierzysty jest znacznie silniejszy, efektyw-
niejszy w pisaniu niż jakikolwiek język nabyty. Technicznie mogę 
pisać po angielsku albo po francusku, ale nigdy tego nie robiłem, 
nawet nie starałem się. Przywiązanie do języka to jest jedno, a 
tożsamość narodowa w sensie pielęgnowania sztucznie swojej 
polskości to jest co innego.

Jan Sienkiewicz:
– Co to znaczy: sztuczne pielęgnowanie polskości?
Czesław Miłosz:
– Wykładałem w Ameryce szereg lat literaturę polską. Starałem się 

ujmować literaturę i historię tego obszaru w sposób jak najbardziej 
obiektywny, przedstawiając rolę Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Ukrainy, literatur w innych językach, powstających na tym terenie, 
przedstawiając także siebie w tym kontekście. Nigdy problem tożsa-
mości narodowej mnie nie męczył, ponieważ byłem i jestem mocno 
zakorzeniony w moich tradycjach Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W tradycjach, które są i litewskie, i polskie. I bardzo się różnię od 
ludzi z Polski, z Krakowa czy z Warszawy, bo innego wymiaru nie 
mają. Moja ostatnia książka nazywa się Szukanie ojczyzny i zajmu-
je się przeszłością tych ziem, zajmuje się w pewnym sensie moją 
tożsamością, która jest inna niż tożsamość ludzi tamtych z Polski. 
Sztuczne pielęgnowanie polskości jest to ten czynnik krakowiaków 
w Wilnie, jeżeli krakowiaki nie są stąd.
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Jan Sienkiewicz:
– Pan operuje pojęciem „obywatel Wielkiego Księstwa Litew-

skiego”. Mam pytanie: ilu jeszcze obywateli Wielkiego Księstwa 
Litewskiego pan spotkał na świecie i ile realiów tegoż Księstwa pan 
znalazł na Litwie?

– Jestem obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, powiedz-
my. Nieżyjący już Wiktor Sukiennicki, mój profesor Uniwersytetu 
Stefana Batorego, który urodził się w Kownie i uważał się za Litwina 
w kulturze polskiej, mieszkał w Kalifornii. Zapytany, gdzie mieszka 
stale, czy w Palo Alto (na jego obrzeżu ulokowany jest Uniwersytet 
Stanforda – RM), czy w Londynie, odpowiedział: „Na stałe to ja, 
proszę pani, mieszkam w Wilnie”.

Zbigniew Balcewicz, ówcześnie redaktor naczelny „Kuriera Wi-
leńskiego”:

– Co pan uważa za swoją ojczyznę? Słyszałem, że miał pan 
zastrzeżenia do wyrażenia, którego użyto w „Kurierze”, prawda w 
materiale agencyjnym, że pan przyjechał do swojej ojczyzny. Czy 
rzeczywiście, miał pan zastrzeżenia, że to napisano niesłusznie?

Czesław Miłosz od pewnego czasu marszczył czoło i poruszał 
swoimi krzaczastymi brwiami, co oznaczało, że jest zdenerwowany:

– Drogie dzieci, pomiędzy nami istnieje zasadnicze nieporozumie-
nie. Nikt mnie nie dociska w Ameryce co do narodowości. Wolno mi 
proklamować się kim chcę. I uważam, że swoboda w tym zakresie 
jest bardzo ważna. Wy jesteście niewolnikami waszego nacjonalizmu. 
To wam mogę powiedzieć. 

Zapadło kłopotliwe milczenie. Przerwały je słowa głównego 
oponenta noblisty, Jana Sienkiewicza:

– A czy tylko naszego?
Odpowiedź:
– Każdy swego (śmiech).
Wśród gwaru głos Danuty Piotrowiczowej górował zapytaniem, 

jak się leczyć od takiej choroby.
Czesław Miłosz, po nabraniu oddechu:
– Mogę przedstawić pewne analogie dotyczące sytuacji, chociaż 

może to być przykre. Sytuacji ludności murzyńskiej w Ameryce. 
Jest ona absolutnie w zamkniętym kręgu. Jedyna tematyka, która 
ich obchodzi, to jest czarny czy biały. Wszystko, cokolwiek piszą, 
dotyczy tej samej sprawy. Aczkolwiek życzę im jak najlepiej 
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i znam bardzo wybitnych literatów murzyńskich w Ameryce, 
uważam, że oni są uwięzieni, że nie mogą wyjść poza ten zaklęty 
krąg i trzeba powiedzieć, że urodzić się człowiekiem czarnym w 
Ameryce to nie jest słodki los. W porównaniu z tym wasze pro-
blemy są drobiazgiem. Mimo że istnieje tam mnóstwo wybitnych 
umysłów i wybitnych twórców, nie mogą wyjść poza ten zaklęty 
krąg. Tak samo jeżeli weźmiemy Irlandię, mój kolega i przyjaciel, 
poeta Seamus Heaney, który pisze po angielsku, który przez pół 
roku wykłada w Harwardzie i przez pół roku mieszka w Irlandii, 
był stale atakowany i przeżywał to bardzo boleśnie – czy jest za 
katolikami, czy za protestantami, którzy się mordują wzajemnie. 
I cały jego wysiłek, a pisał zawsze o Irlandii, był skierowany na 
wyrwanie się z tego zaklętego kręgu strzelania nawzajem do sie-
bie – katolików i protestantów. On tego dokonał, mimo że naraził 
się na zarzuty jednych i drugich.

Alicja Rybałko:
– Ale my mieszkamy na Litwie. Musi być jedno i drugie – czarne 

i białe, dobro i zło. Więc jeżeli my jesteśmy nacjonalistami, to nie 
dlatego że myśmy się tacy urodzili. My byliśmy zmuszeni do tego.

Głosy z sali:
– To jakby kontr-nacjonalizm. Sytuacja obronna.
Czesław Miłosz:
– W pewnym sensie jak u Żydów. Ale oni nie zajmowali się wy-

łącznie sprawą żydowskości. Kafka był bardzo żydowski, a jednak 
jego dzieło ma wartość uniwersalną. I nie było to wynikiem jego 
rozmyślań nad swoją żydowskością w Pradze. Istnieją pewne pier-
wiastki wbudowane w kulturę polską, a inne wbudowane w kulturę 
litewską. Każdy z nas jest nie tylko sobą i nie tylko jest zależny od 
tego, co się naokoło dzieje, i co jest wspólne jemu i jego pokoleniu, 
dziedziczy pewne wzorce kulturalne z przeszłości. Te wzorce kultu-
ralne polskie są bardzo specyficzne, ale żeby je zrozumieć o ocenić, 
trzeba spojrzeć na to z zewnątrz. Jak ktoś jest wewnątrz, to tego 
nie widzi. Ponieważ mieszkam długo zagranicą, więc zdaję sobie 
sprawę z niektórych tych wzorców i mogę na nie dość obiektywnie 
patrzeć, utrwalone na przykład w literaturze polskiej. Jest jasne, 
że w tym konflikcie polsko-litewskim dochodzą do głosu nie tylko 
obecne zderzenia, ale także cała przeszłość. To znaczy inny sposób 
myślenia, inne wzorce obyczajowe, inny rodzaj wyobraźni, inny 
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rodzaj temperamentu, co się przekazuje z pokolenia na pokolenie. I 
to są oczywiście źródła konfliktów.

Na pytanie Alicji Rybałko, czy jest różnica w mentalności litew-
skiej sprzed wojny i teraz, Czesław Miłosz odpowiedział:

 – Byłem w Kownie w 1938 roku i widzę pewną ciągłość, jednak 
dość dużą. Zdawałem mniej więcej wtedy sprawę z przebiegu tam 
konfliktów narodowościowych, które były – moim zdaniem – zawi-
nione przez stronę polską, ponieważ ta warstwa społeczna, z której się 
wywodzę, czyli szlachta, właściciele ziemscy, odnieśli się wrogo do 
państwa litewskiego w 1918-1919 roku. Próbowali puczu, obalenia 
rządu i przyłączenia Litwy do Polski, nie poczuwali się do tego, że 
Litwa jest ich ojczyzną, uważali, że ich ojczyzna jest gdzieindziej, 
w Polsce. Spowodowało to wiele posunięć administracyjnych skie-
rowanych przeciwko nim. Reforma rolna na Litwie była w dużym 
stopniu powodowana ideologią, to znaczy zmniejszenia wpływów 
polskich właścicieli ziemskich. Nie wiem jak jest (teraz), ja wcale się 
nie spotykam z Polakami. Wśród moich studentów nigdy prawie nie 
miałem Polaków. Wykładałem literaturę polską Amerykanom (…).

Wojciech Piotrowicz wspomniał Jerzego Ordę, który w 1962 roku 

Czesław	Miłosz	po	spotkaniu	z	wileńskimi	Polakami.	Z	lewa	–	Zbigniew		
Balcewicz,	Danuta	Piotrowicz,	Lilia	Kiejzik,	Alwida	Bajor,	Józef	Szo-
stakowski,	autor	relacji,	Wojciech	Piotrowicz	oraz	Czesław	Okińczyc
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próbował prowadzić mały teatrzyk poezji, po trzech występach rozpę-
dzony, po spektaklu poświęconym jubileuszowi Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Orda dyskretnie powiedział wtedy, że Miłosz jest zagranicą, 
pisze i wydaje książki. W ten tylko sposób można było nawiązać do 
literatury i wydarzeń literackich przed wojną. Młodzież akademicka 
była absolutnie odcięta od tamtych gazet i książek. Więcej wiadomości 
zaczęło napływać o poecie po otrzymaniu Nagrody Nobla. Piotrowicz 
podkreślił znaczenie pisarstwa Miłosza dla twórców polskich Wilna, 
podziękował nobliście za książki, które „pozwalają usuwać fałszywe 
ogniwa z łańcucha poznania” i słusznie zaznaczył, że nasze środowisko 
nie oczekuje, że noblista da gotowe i praktyczne recepty na dzisiejsze 
nasze bolączki, które być może są małe z wyżyn światowych.

Po debacie Czesław Miłosz przyznał dwie własne nagrody za dzia-
łalność na polu kulturalnym, zbliżenia polsko-litewskiego. Przekazał 
większą kopertę z jakimiś materiałami (prasowymi?) Alwidzie Bajor i 
powiedział, że na moje ręce, również jako redaktora „Znad Wilii”, przy-
znaje trochę pomocy finansowej. Dodam, że była to skromna kwota, 
ale wcale nie o to chodziło. Od Miłosza dostałem coś więcej, jeszcze 
przed jego przyjazdem do Wilna – to on polecił Jerzemu Giedroyciowi 
moje wiersze jeszcze w styczniu 1988 roku. Po tym spotkaniu niejed-
nokrotnie miałem możliwość rozmowy z poetą. Powracały również 
kwestie wypowiedziane wtedy w Wilnie. Nawet teraz, prawie po 30 
latach, inaczej jak „zasadnicze nieporozumienie” tamtego spotkania 
nazwać nie można, choć zmieniła się optyka niektórych zagadnień, 
szczególnie dotycząca globalizacji, późniejszych ruchów społecznych, 
z wykorzystaniem nieznanych wtedy mechanizmów. 

Bardzo szkoda, że obydwa spotkania były tak naelektryzowane krót-
kowzroczną polityką, że obydwie strony chciały pozyskać Miłosza do 
swoich doraźnych celów. Wewnątrz życia Polaków na Litwie czuło się 
ogromne zagubienie – wtedy nie tak dawno sześciu posłów ich repre-
zentujących wstrzymało się od głosu w kwestii niepodległości Litwy, 
żywe były echa autonomii terytorialnej, lansowany był pomysł realizacji 
własnego uniwersytetu, łącznie… z wydziałem medycznym i sztuk 
pięknych, bez zaplecza właściwych specjalistów, powstające organizacje 
zamykały się w swoich kręgach, a ich prezesi ostro konkurowali ze sobą. 

Czas niektóre problemy zweryfikował, jednakże wielu nie prze-
kreślił. Szkoda, że podczas spotkania z poetą nie wszyscy słuchali, 
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gdy mówił o potrzebie wyjścia poza własne opłotki. Po latach nie 
nastąpiły większe zmiany jakościowe w naszej twórczości, szczegól-
nie literackiej, nadal nie ma jakichś założeń programowych w tym 
zakresie na dłuższy czas, zaś w tej sytuacji górą bywa amatorszczyzna, 
znajdująca szersze zrozumienie i wsparcie.

Szkoda, że podczas swojego pobytu w mieście, do którego prze-
cież tak tęsknił, poeta przeczytał tylko dwa wiersze w Celi Kon-
rada. Nie doprowadzono przy tej wspaniałej okazji do konkretów 
funkcjonowania tej placówki. Nie tylko Cela Konrada, lecz i cały 
Klasztor Bazylianów był do pozyskania pod kątem utworzenia w 
nim placówki dialogu. A przecież wszystkie strony mogły przez to 
zyskać! Za mało otwarte oczy mieliśmy wtedy, zbyt małe i słabe było 
nasze środowisko intelektualne, ażeby skierować rozmowę na inne 
tory. Szkoda mi było poety tak po ludzku, bo przecież życzył nam 
dobrze i niepotrzebnie została zerwana nić zbliżenia, spokojnego 
wyjaśnienia naszych pozycji, w oparciu na działania pozapolityczne, 
uniwersalne. Czesław Miłosz przyjeżdżał potem do Wilna, jednakże 
do kolejnego spotkania z Polakami litewskimi już nie doszło.

Romuald	Mieczkowski	

Współczesna		tabliczka	pamiątkowa	poświęcona	Czesławowi	Miłoszowi	w	
dawnym	zaułku	Literackim.	W	głębi	–	medalion	na	cześć	Oskara	Miłosza
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WILNO – BRAMA DO RAJU 

RZECZ	O	ROMANIE	BRANDSTAETTERZE

Maciej Żakiewicz

Jako licealista u schyłku lat 70. XX wieku przysłuchiwałem się w 
domu rodzinnym w Gdańsku-Wrzeszczu rozmowie Ojca z młodym 
wówczas dominikaninem z Poznania Janem Górą. Rozmowa dotyczyła 
skomplikowanych relacji społecznych charakterystycznych dla epoki 
gierkowskiej. W pokoju na półkach z książkami, gdzie toczyło się 
spotkanie widniało dzieło Romana Brandstaettera Jezus z Nazarethu. 

Jan Góra był z nim w przyjaźni. Kiedy pisarz zmarł we wrześniu 
1987 roku, mszę u o. dominikanów odprawił arcybiskup Jerzy Stroba, 
a list kondolencyjny przysłał z Rzymu papież. Roman Brandstaetter 
trafił do dominikanów w latach 60. poprzez o. Marcina Babraja – 
pierwszego dyrektora wydawnictwa „W drodze”, istniejącego od 1973 
roku. Marcin Babraj 
(1933-2021) urodził się 
w Berezne na Wołyniu. 
13 kwietnia 1940 został 
wraz z matką i dwoma 
siostrami (jego ojca w 
1942 Niemcy rozstrze-
lali w Magdalence pod 
Warszawą) wywieziony 

Redaktorzy,		pisarze,	wydawcy	i	duszpasterze	–	
znani	dominikanie	Marcin	Babraj	i	Jan	Góra
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przez Sowietów do Pół-
nocnego Kazachstanu. 
Jako dziecko zbierał tzw. 
kiziaki na opał. Powrócił 
w 1946 roku. 

Pisarz zaprzyjaźnił się 
z gronem redaktorów wy-
dawnictwa. Bardzo cenił 
o. Jana Górę, duszpaste-
rza i pisarza. Przyjaciele 
mówili o nim za Janem 
Kochanowskim poeta do-
ctus – poeta uczony albo 
literarischer brandstifter – literacki podpalacz. I pamiętali jego mądrą 
sentencję: Jestem, gdy jestem dobry. Człowiek jest głupi między jedną 
głupotą a drugą, którą popełnia.  

Zbigniew Żakiewicz poznał środowisko o. Marcina Babraja przez 
wspólnego przyjaciela fizyka Jędrzeja Smulkowskiego (1936-1993), 
który w grudniu 1970 roku, pracując w gdyńskim telefonie zaufania, 
wziął w obronę robotnika Tadeusza Nowaka, aresztowanego członka 
Komitetu Strajkowego Stoczni im. Komuny Paryskiej. Niespodzie-
wana listowna polemika z redaktorem „Polityki” Mieczysławem 
Rakowskim w 1971 zaowocowała utratą pracy na Akademii Me-
dycznej w Gdańsku1. 

W 1980 Jędrzej Smulkowski był jedynym delegatem, reprezentu-
jącym środowisko Uniwersytetu Gdańskiego w Międzyzakładowym 
Komitecie Strajkowym Stoczni Gdańskiej podczas sierpniowego straj-
ku 1980 roku. Roman Brandstaetter w Poznaniu w tym samym roku 
przewodniczy budowie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 roku2.

Roman Brandstaetter miał w swoim życiorysie ważny epizod 
wileński, który ocalił go od hitlerowskiej nocy, w której zginęli jego 
rodzice. Po katastrofie września 1939 pisarz w październiku znalazł 
się w Wilnie, będzie tu mieszkał do początków 1941 roku. 

II Rzeczypospolita, szczególnie jej wschodnie województwa, w 
chwili wybuchu wojny była największym skupiskiem Żydów w Euro-
pie. Żydzi polscy przeważnie byli skupieni w miastach i miasteczkach. 
W 1931 roku 77% Żydów mieszkało w miastach, a  23% na wsi. Żydzi 
polscy mieli silne poczucie narodowe. W czasie spisu ludności w 1931 

Zbigniew	Żakiewicz	i	fizyk	Jędrzej	Smulkow-
ski,	w	środku	autor	tekstu	w	wieku	szkolnym.	
Gdańsk-Wrzeszcz,	I	połowa	lat	70.	XX	wieku
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roku język jidysz 
lub hebrajski za 
swój język ojczysty 
podało 85% osób. 
W roku szkol-
nym 1937-1938 
było 226 szkół 
powszechnych, 
12 szkół średnich 
(gimnazjów) oraz 
14 szkół zawodo-
wych z językiem 
nauczania żydow-

skim lub hebrajskim. W tym czasie ukazywało się 130 pism w języku 
żydowskim lub hebrajskim, było 11 periodyków naukowych, 94 pism 
informacyjnych lub literackich3.

Dariusz Konrad Sikorski w liście do mnie z 13 października 2020 
roku, pytany o pobyt pisarza pod władzą sowiecką, zauważył: 

Co do podróży Brandstaettera do Wilna i potem jego wędrówki 
przez Rosję, to sprawa jest tajemnicza. Nie ma o tym w jego wspo-
mnieniach – przeglądałem archiwum z jego listami zdeponowanymi 
w Bibliotece Kórnickiej i Ossolineum we Wrocławiu. Nie chciał o 
tym mówić ani pisać, także w dialogach z o. J. Górą. Droga do Wilna 
jest dość uzasadniona, wiadomo, że za działalność w międzywojniu 
natychmiast zostałby aresztowany. Wielokrotnie występował prze-
ciwko działaniom Niemców przeciw Żydom – był przecież znanym 
publicystą,  a język miał cięty4.

Roman Brandstaetter (1906-1987) urodził się w Tarnowie. Był 
synem Ludwika Brandstaettera i Marii z domu Brandstaetter, wnu-
kiem rabina, uznanego prozaika hebrajskiego Mordechaja Dawi-
da Brandstaettera, jego pradziadek był zaś chasydem i należał do 
zwolenników dynastii cadyków z Góry Kalwarii. Wychowany był 
w głębokim szacunku do Biblii i tradycji żydowskiej, który będzie 
mu towarzyszył przez całe życie. Ukończył klasyczne Liceum im. 
Kazimierza Brodzińskiego, studia polonistyczne i filozoficzne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1927 roku podczas studiów debiutował 
wierszem pt. Elegia. Pierwsze teksty drukuje w dodatku literackim u 
Kadena-Bandrowskiego w warszawskim „Głosie Prawdy”. W 1929 

W	Tarnowie	Roman	Brandstaetter	został	upamięt-
niony	oryginalnym	posągiem,	natomiast	w	Poznaniu	
–	tablicą	pamiątkową	na	domu,	w	którym	mieszkał
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otrzymuje rządowe stypendium naukowe i wyjeżdża na dwa lata do 
Francji. W Paryżu zbiera materiały na temat Adama Mickiewicza. Po 
powrocie pracuje przez rok w gimnazjum żydowskim w Warszawie, 
gdzie uczy języka polskiego. 

W 1932 roku uzyskuje tytuł doktora filozofii na UJ, na podstawie 
pracy Adam Mickiewicz jako krytyk literatury polskiej w okresie 
wileńsko-kowieńskim, w tym samym roku publikuje studium Legion 
Żydowski Adama Mickiewicza, w którym przedstawił wieszcza jako 
prekursora wobec programu syjonizmu, czym wzburzył prawdziwą 
burzę polemik. W 1933 roku napisał Tragedię Juliana Klaczki, w 
której podjął wątek losu zasymilowanych w kulturze polskiej Żydów. 
Nie przypuszczał wówczas, że duchowe losy Juliusza Klaczki staną 
się do pewnego stopnia jego osobistym udziałem.

Julian Klaczko (1825-1906), urodzony w Wilnie, syn kupca ży-
dowskiego Hersza Lejby. Uczęszczał do gim-
nazjum w Wilnie. Debiut poetycki miał w 1838 
roku. Klaczko był dzieckiem intelektualnie 
dojrzałym, wiersze układał jednocześnie po 
polsku i hebrajsku. Niebawem rozsławiona w 
czasopismach i w prywatnej korespondencji 
wileńska legenda Klaczki przedarła się przez 
granice i otrzymała w Paryżu akceptację Ada-
ma Mickiewicza – między Izraelitami polskimi 
jest nawet poeta piszący po polsku – powie-
dział w Collegé de France w roku 1842, mając na myśli Klaczkę. 
Pojawił się polski poeta Żyd.

Najsilniejszym wyrazem przemyśleń historiozoficznych Klaczki 
była elegia Sulamitka na wzgórzach Jerozolimy, ułożona w tonacji 
Lamentacji Jeremiaszowych. Utwór przenika wiara w wyzwolenie i 
powrót Żydów z diaspory dzieci Jerozolimy – do własnej ojczyzny. 

Sława „polska” Klaczki dotarła do Paryża, „hebrajska” – do 
Galicji. Bawiąc przez kilka miesięcy w Wilnie, Abraham Mendel 
Maher (1815-1868) w wydawanym przez siebie we Lwowie piśmie 
„Jeruszalaim” pisał: 

Słyszałem dużo o wspaniałym młodzieńcu żydowskim, trzynasto-
letnim Jehudzie Klaczko, całe miasto o nim mówi, jego imię jest na 
ustach młodych i starych, i wszyscy głoszą jego mądrość5.

Jesienią 1842 roku Klaczko wyjechał z Wilna na studia do Kró-

Poeta	Julian	Klaczko
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lewca. Tak skończył się hebrajski rozdział jego życia i twórczości. 
Dalsze studia w Heidelbergu oraz Paryżu, spowodowały przemianę 
wileńskiego poety – Klaczko staje się polskim patriotą. 

Jehuda Klaczko od wczesnej młodości skłaniał się ku polskości, co też 
przywiodło go do katolicyzmu. […] Przekonanie, że podstawową formą 
polskości jest katolicyzm [...] oznaczało przyjęcie katolicyzmu polskiego6. 

Chrzest i zmiana nazwiska miała miejsce w Paryżu w 1856 roku. 
Ostatnie lata życia Klaczko spędził w galicyjskim Krakowie, wpisując 
się w polską europejskość. Po Pierwszym Światowym Kongresie 
Syjonistycznym w 1897 roku odwiedził go Saul Raphael Landau, 
rodowity krakowianin, osiadły w Wiedniu adwokat i publicysta 

polityczny, który wziął udział w tym kongre-
sie. Klaczko bardzo się zainteresował rozwija-
jącym się ruchem syjonistycznym, rozpytywał 
o szczegóły, o Erec Izrael, jakby tkwił w Wilnie 
czasu swojej młodości, a nie we własnej willi w 
Krakowie – zapisze później historyk syjonizmu 
Natan Michael Gelber. Natomiast klimat Wilna 
połowy XIX wieku, miasta polsko-żydowskiego, 
pozostawił  Józef Ignacy Kraszewski w Powieści 

bez tytułu, Wilno 1855. 
W 1919 roku w niepodległej Polsce Rada Miejska Wilna postano-

wiła nazwać ulicę dzielnicy zamieszkanej przeważnie przez Żydów 
imieniem Juliana Klaczki, inną zaś imieniem Finna. Odnośnie do 
Finna nie wyrażono sprzeciwu. Na Klaczkę natomiast się nie zgodzo-
no; ówczesnym Żydom wileńskim – powiada ich historyk – bardzo 
się to nie podobało7.

Roman Brandstaetter w latach 1933-1935 został kierownikiem 
działu literackiego syjonistycznego pisma pol-
skojęzycznego „Opinia”. Spełniał się jako poeta, 
z czasem zaangażował się w publicystykę syjo-
nistyczną, pisząc nierzadko z pozycji antychrze-
ścijańskich. Po wojnie w listach do pisarza Jana 
Wiktora (1890-1967) uzna ją za nieważną pisa-
ninę. W 1935 odbył ważną podróż przez Grecję, 
Turcję do korzeni, do Erec Izrael. W ostatnich 
latach istnienia II Rzeczypospolitej jego publi-
cystyka była nacechowana walką z istniejącym 

Natan	M.	Gelber

Pisarz	Jan	Wiktor

34



Maciej	Żakiewicz

w Polsce nacjonalizmem, antysemityzmem i 
brakiem tolerancji demokratycznej. 

Maja Samulewicz – Tamara Karren (1913-
1997) pierwsza żona pisarza:  

Wychowywałam się w domu zasymilowa-
nym, mówiło się tylko po polsku, moja matka 
(naukowiec – doktor medycyny) i jej rodzeń-
stwo nie znało jidysz, mój ojciec (inżynier tek-
stylny) chyba tak. Wychowywana bez żadnej 
religii, o co mam żal do rodziców do dziś. [...] 
Romana poznałam w roku 1934, a może 1935, wrócił wtedy z Pa-
lestyny po wielkim przeżyciu, jakim było pierwsze zetknięcie się z 
ziemią przodków oraz zafascynowanie Ziemią Świętą, choć wtedy 
Nowego Testamentu jeszcze nie studiował8.  

W innym miejscu dodała: 
Śledziłam jego gwałtowne i gorące wypowiedzi publicystyczne 

w różnych pismach w języku polskim, dotyczące spraw żydowskich. 
Gwałtownie i nie szczędząc nikogo, walczył z rosnącym w Polsce an-
tydemokratyzmem, aby nie nazwać tego faszyzmem i antysemityzmem. 
Pisywał w lwowskiej „Chwili”, krakowskim „Nowym Dzienniku”, w 
warszawskim „Naszym Przeglądzie” i „Sterze”. Każdy jego artykuł 
to był kij w mrowisko. Tępiony i nienawidzony był przez wielu9.

Szczególnie cennym jest Pamiętnik z czasu wojny – Brama do 
raju, w którym opisała klimat Wilna w latach 1939-1941. W grudniu 
1939, kiedy w Warszawie okupant hitlerowski wprowadził dla Żydów 
nakaz noszenia opasek z gwiazdą Dawida, Tamara Karren wsiadła na 
Dworcu Wileńskim do pociągu jadącego na Wschód. W Białymstoku 
miała adres przyjaciela rodziny i tam mieli wspólnie zorganizować 
przejście na Litwę. Kiedy pociąg wjechał na stację w Małkini, na 
peronie hitlerowcy wśród wrzasków podzielili wysiadających na 
dwie grupy aryjską i żydowską. Tamara stanęła w grupie „aryj-
skiej”. Na jej oczach gestapowiec bił żelazną pałką po głowie starego 
Żyda, po czym pochwycił dziecko, które wypadło z rąk upadającej 
kobiety i rzucił nim całą siłą o mur, zabijając je. W Wilnie jeszcze 
długo mówiło się o „czarnej środzie” w Małkini. Po opuszczeniu 
stacji znalazła się na pasie niczyim. Umówionego przemytnika nie 
było, we wsi zatrzymał ją niemiecki wartownik Ślązak. Okupiła się 
dwoma zegarkami. Wraz z tysiącami ludzi znalazła się na mokrej i 

Tamara	Karren
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lodowatej ziemi niczyjej, w oczekiwaniu na otwarcie granicy. Miała 
szczęście – w środku nocy wśród sowieckich posterunków rozpoczął 
się ruch. Jeden ze strażników, stanąwszy na podwyższeniu zawołał: 

Obywatele! Komisarz przysyła wiadomość. Może otworzą się 
przed wami wrota sowieckich republik i wolno wam będzie wejść 
na tę szczęśliwą krainę. Tłum szalał, padały okrzyki błagające o 
wpuszczenie na tę „szczęśliwą ziemię”. Pewne grupy śpiewały Mię-
dzynarodówkę. Od czasu do czasu padały krzyki – Niech żyje Stalin!

Po dłuższym czasie rozmów i pertraktacji na posterunku, ten 
sam co poprzedni żołnierz zawołał: Obywatele! Komisarz łaskawie 
zgadza się wpuścić was do Związku Radzieckiego. Jesteście wolni – 
wchodźcie i bądźcie szczęśliwi. Brama z drutu kolczastego otwarła 
się. Tłum rzucił się naprzód, krzycząc, śpiewając i płacząc. 

Na małej stacyjce Andrzejów Tamara wsiadła do zatłoczone-
go pociągu i rankiem była w Białymstoku, gdzie zatrzymała się u 
przyjaciół rodziny. Na ulicach, na rynku, w kawiarni zatłoczonej 
uchodźcami – wszędzie spotykało się znajomych z Warszawy. Fala 
uchodźców tułała się po okupacji sowieckiej. Duża grupa Żydów 
chciała przedostać się do Wilna, zajętego już przez Litwę. Większość 
chciała z Wilna wydostać się na Zachód. Wilno uchodziło bowiem 
za jedyny skrawek Polski, z którego można było nawiązać kontakt 
z zagranicą. Wielu Żydów dążyło do Palestyny. Wśród tych ostat-
nich była grupa działaczy syjonistycznych, inni mieli w Palestynie 
rodziny. Miejscowa kawiarnia była „giełdą wyjazdową”, huczała od 
rad, informacji, przekonywań i sprzeczek. W mieście tłum wystawał 
przed pustymi sklepami, wśród nich chodziły patrole sowieckich żoł-
nierzy w spiczastych czapach, ale ich szerokie kości policzkowe nie 
budziły zaufania, chociaż w porównaniu z żołnierzami niemieckimi 
zachowywali się uprzejmie.

W mroźny poranek w wigilię Bożego Narodzenia grupa, w któ-
rej była Tamara, ruszyła koleją w kierunku Lidy. Przesiadali się w 
Wołkowysku, gdzie przenocowali w brudnym hoteliku. Nazajutrz 
w Lidzie przez zaufanego człowieka grupa znalazła się w melinie 
działacza syjonistycznego. Przerzut do Wilna organizowała bowiem 
funkcjonująca organizacja syjonistyczna. Granicę trzeba było przejść 
w okolicach Ejszyszek. Posterunki graniczne trzeba było obejść, 
pełznąc na brzuchu, aby nie rzucać na śnieg cienia. Po szczęśliwym 
dotarciu do Ejszyszek Tamara zatrzymała się w przygotowanej kry-
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jówce, by w dniu następnym w autobusie pełnym miejscowej lud-
ności przyjechać do Wilna. Był to wieczór pierwszego dnia Bożego 
Narodzenia. 

Mroźne Wilno w pierwszych dniach stycznia 1940 roku zapchane 
było tysięcznymi tłumami uchodźców, ale miasto było oazą bezpie-
czeństwa i porządku. Ci, co przeżyli pierwsze wejście sowieckiej 
armii, opowiadali, jak po prostu w ciągu zaledwie jednej doby Litwini, 
po wyjściu Rosjan, zaopatrzyli sklepy w mieście, półki uginały się 
od kiełbas i mięs litewskiego „Pienocentrasu” i serów oraz masła 
„Maistasu”. W Wilnie działał Komitet Pomocy Uchodźcom prowa-
dzony przez organizację żydowską. W kilka dni później, idąc ulicą 
Mickiewicza, spotkała Romana Brandstaettera.

Pisarz i publicysta był w Wilnie od października 1939, jeszcze 
za czasów pierwszej okupacji sowieckiej. Był bardzo niespokojny o 
los rodziców, jak i o swój. Zdawał sobie sprawę, że sielanka w litew-
skim Wilnie długo nie potrwa. A nie miał nikogo w wolnym świecie, 
kto mógłby go sprowadzić. Tamara zaś po wysłaniu pocztówki do 
rodziców w Jerozolimie szybko, bo w marcu 1940 roku, otrzymała 
informację że na jej nazwisko jest wiza studencka w konsulacie bry-
tyjskim w Kownie, wraz z biletem lotniczym ze Szwecji do Triestu, 
a stamtąd do Hajfy karta okrętowa. 

Tamara chciała wydostać się z tego tak niepewnego punktu Eu-
ropy. Ale nie mogła wyjechać i zostawić Romana, z którym widy-

Polscy	uchodźcy	na	Litwie	na	zdjęciu	Edmunda	i	Bolesławy	Zdanowiczów.	
Ze	zbiorów	Narodowego	Muzeum	Sztuki	M.K.	Čiurlionisa	w	Kownie
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wała się często. Ział gniewem na wojnę, na 
Niemcy, na ospałych Francuzów, na głupią, 
wedle niego, politykę rządu polskiego. Na zu-
pełnie przyzwoite obiadki chadzali do stołówki 
Związku Dziennikarzy, prowadzonej przez 
warszawskiego dziennikarza Wacława Zagór-
skiego. Czas biegł. Poinformowała rodziców, 
że prosi o wizę rodzinną, ale wiadomo było, 
że uzyskanie takiej wizy jest prawie mrzonką. 
Postanowili się pobrać, ale i nawet to nie było 
proste. Władze litewskie zabroniły rabinom 

udzielać ślubów – w każdym razie ich części cywilnej. Przed wojną 
rabini byli jednocześnie urzędnikami cywilnymi. 

W pobliskich Trokach znalazł się jednak rabin, który zgodził się 
udzielić parze ślubu, za ileś tam litów litewskich i butelkę dobrej 
nalewki Baczewskiego. W dniu ślubu Tamary i Romana, 10 marca 
1940 roku, w Moskwie umiera dramatopisarz Michał Bułhakow, 
twórca Mistrza i Małgorzaty, jednego z najważniejszych w litera-
turze rosyjskiej dzieł XX stulecia. W powieści na tle stalinowskiej 
Moskwy przedstawiona jest rozmowa Ha-Nocri, to jedno z określeń 
Jezusa, oznaczające Nazarejczyka, z Piłatem. 

Nad losem mieszkańców Wilna zbierały się chmury. W czerwcu 
1940 upada Francja. Była to żałoba dla całego cywilizowanego 
świata. W tym samym miesiącu Rosjanie powtórnie wkraczają do 
Wilna. Litwa zostaje anektowana. Konsulaty krajów zachodnich w 
Kownie zostają zamknięte. Zaczyna się znacznie cięższa era. Do 
zagospodarowanej, względnie bezpiecznej Litwy wkradł się natych-
miast bałagan, głód i poczucie zagrożenia. Roman Brandstaetter w 
ucieczce przed rzeczywistością zaczął pisać swoją pierwszą sztukę 
Kupiec warszawski, będącą parafrazą Kupca weneckiego. Pisał ją z 
bólem, goryczą i gryzącym żalem i nie wiedział, ile mu ona kłopotów 
i problemów przyniesie10. 

W mroźną i ponurą wileńską zimę 1940-1941 roku Roman i Tama-
ra stali się posiadaczami wizy docelowej do Palestyny i tranzytowej 
przez Irak i Transjordanię, wystawione przez konsulat brytyjski w 
Kownie. Należeli do wybranych, mogli się zatem ubiegać o prze-
pustkę i wizę sowiecką, pozwalającą na przejazd i wyjazd z ZSRR. 
W Komisariacie do spraw uchodźczych, trzeba było przedstawić 

Red.	Wacław	Zagórski

38



Maciej	Żakiewicz

wszystkie te dokumenty. Po 
wielotygodniowych prze-
słuchaniach musieli czekać 
wraz z wielką rzeszą innych 
uchodźców, aż ich nazwi-
ska wywieszone zostaną na 
krótkiej liście tych, którym 
przepustka została przyznana. 

– Paczemu choczitie ujeż-
dżać? – pytał po raz setny 
komisarz do spraw uchodź-
czych. – Takim kak wy w  Sowieckom Sojuzie charaszo, pisatielem 
budziesz, nam takich nużno. 

Mijały tygodnie, decyzji nie było11. Za radą zwrócili się o pomoc 
do Liudasa Giry (1884-1946), litewskiego pisarza o rodzinnych ko-
rzeniach polsko-niemieckich, który w rządzie Litewskiej SSR Justasa 
Paleckisa (1899-1980) był komisarzem do spraw kultury i sztuki. 
Paleckis w 1940 roku był jednocześnie premierem i prezydentem, 
w latach 1940-1967 przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej 
LSSR. Oto dramat litewski – w sierpniu 1940 roku pisarz Gira był 
wśród 20-osobowej delegacji u Stalina w Moskwie, która przypie-
czętowała aneksję Litwy w skład ZSRR. 

Prof. Jerzy Pietrkiewicz, pisarz i tłumacz, po wojnie na stałe 
mieszkający w Londynie, korespondował w 1994 roku z synem 
Liudasa Giry, Vytautasem Sirijos Girą. Wspominał, że po nawiązaniu 
dyplomatycznych relacji pomiędzy Polską a Litwą 19 marca 1938 

Liudas	Gira	był	komisarzem	w	nowym,
proradzieckim	rządzie	Justasa	Poleckisa

Jerzy	Pietrkiewicz		z	Londynu	korespondował	z	Vytautasem	Sirijos	Girą
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roku, brał on udział w pierwszej wycieczce pisarzy polskich latem 
1939 roku na Litwę (zatem po 22 marca 1938, kiedy Hitler wymusił 
przyłączenie Kłajpedy). Liudas Gira był do 1938 roku przewodniczą-
cym Związku Pisarzy Litwy i głównym organizatorem wycieczki. 
Jerzy Pietrkiewicz zaznaczył, że był on człowiekiem nietuzinkowym, 
wielkiego serca i szlachetności. Z zachowanych listów Polaków 
napotkać można wiele dowodów bezinteresownej pomocy pisarza 
dla potrzebujących osób12.

Tamara Karren wspominała, że podczas spotkania Liudas Gira 
pamiętał Romana z poprzedniej zimy, z jakiegoś zebrania Związku 
Pisarzy w Wilnie. Szybko zorientował się w mitręgach rozmówców, 
którzy nie ukrywali tego, że przyszło im żyć w czasach rządzącego 
chamstwa. Obiecał wyrobić widzenie z narkomem – naczelnym ko-
misarzem NKWD w Kownie. Na pierwsze wezwanie, które szybko 
nadeszło, zostali zaproszeni tylko Roman Brandstaetter i Dawid 
Lazer. Tamara z Hanką i małą Oleńką czekały na zewnątrz wielkiego 
budynku NKWD w Kownie. 

Wyszli bladzi i napięci. Rozmowa była uprzejma i „narkom” obie-
cał sprawę puścić w ruch. Mamy jeszcze odbyć tylko kilka rozmów z 
podległymi mu oficerami odpowiednich wydziałów. 

Rodziny przeniosły się do Kowna, ale sprawy nie posuwały się 
szybko. Całymi tygodniami wzywani byli na przesłuchania, podczas 
których do znudzenia pytano, dlaczego chcą opuścić sowiecki raj i 
dlaczego właśnie do imperialistycznej, syjonistycznej Palestyny13. 

Droga Romana Brandstaettera prowadząca z Krakowa do Wilna, 
a następnie przez Kowno, Moskwę, Persję do Jerozolimy, związana 
była z ukrytą tradycją przyjaźni z Dawidem Lazerem. Urodził się on 
w galicyjskim Krakowie 7 października 1902 roku, zmarł w 1974, 
był synem Szymona Menachema Lazera, redaktora pierwszego 
nowoczesnego tygodnika hebrajskiego wydawanego w latach 1904-
1915-1921 w Krakowie „Ha-Micpe” (Obserwator). Z ojcem mówił 
po hebrajsku (ojciec słabo znał język polski), z matką, Breindlą z 
Ornsteinów – po polsku, a w rozmowie z obojgiem rodziców często 
używał niemieckiego. Studiował w szkole hebrajskiej, a następnie 
na Krakowskim Uniwersytecie, gdzie odebrał klasyczne filologiczne 
wykształcenie. W 1918 roku wziął udział w Tarnowie w konferencji 
młodzieżowej organizacji syjonistycznej o charakterze skautowym 
Hashomer Hatsair (Młody Strażnik), która powstała dwa lata wcze-
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śniej w Wiedniu. Znalazł się w kierownictwie skautów na Galicję i 
Śląsk. Publikował artykuły w tygodniku ojca „Shavuon” (Co Tydzień) 
wydawanym w Krakowie w 1918. Od 1921 roku rozpoczął pracę 
w „Nowym Dzienniku”. Pierwszym polskojęzycznym dzienniku 
syjonistycznym, wydawanym z końcem 1918 roku w Krakowie, 
początkowe edycje były drukowane w morawskiej Ostrawie. Naj-
pierw był zatrudniony w charakterze tłumacza tekstów z jidysz na 
polski, następnie powierzano mu funkcje kolejno: redaktora nocnego, 
redaktora działu literackiego, a w 1934 – redaktora naczelnego, na 
którym to stanowisku pozostał do wybuchu wojny. W tym samym 
okresie publikował artykuły w „Haynt” (Dzisiaj) w Warszawie, w 
„Forverts” (Naprzód) i „Tog” (Dzień) w Nowym Jorku i polskich 
gazetach „Chwila” we Lwowie oraz „Opinia” w Warszawie, w tych 
ostatnich publikował tłumaczenia z hebrajskiej literatury oraz jidysz. 
Podczas pobytu w Wilnie (1939-1941) pisywał do „Di Yidishe Shti-
me” (Żydowski Głos) w Kownie.   

W pierwszych dniach września 1939 Dawid Lazer odesłał Hannę 
i córkę Oleńkę pod wschodnią granicę Polski, z zamiarem dołączenia 
do nich po zamknięciu spraw redakcyjnych. Opuścił Kraków razem z 
Brandstaetterem w niedzielę, 3 września 1939. Przedzierali się przez 
ziemie wschodnie: dotarli do Przemyśla, a następnie przez Lwów i 
Kowno do Wilna. W Wilnie, w towarzystwie literatów i dziennikarzy 
przedwojennej prasy żydowskiej, próbowali wnieść trochę normal-
ności – Lazer korzystał z miejscowej biblioteki, posyłał artykuły do 
„Ha-Arec” (Kraj). 

Od stycznia 1940 roku Dawid Lazer i Roman Brandstaetter roz-
poczęli starania o uzyskanie brytyjskiego certyfikatu do Palestyny. 
Było to niezwykle trudne. Lazerowi próbował przyjść z  pomocą 
Szymon Samet, który w latach 20. wyjechał do Palestyny i pracował 
w jerozolimskim dzienniku „Ha-Arec”, starając się o dokument dla 
niego w Palestynie, w Sochnucie – organie wykonawczym Światowej 
Organizacji Syjonistycznej, działający na rzecz osadnictwa żydow-
skiego w Palestynie. Jednak nazwisko Dawida Lazera nie znalazło się 
początkowo na liście 20 działaczy, którym Sochnut w porozumieniu 
z komisją w Kownie przygotował certyfikaty. Uzyskał ten dokument 
nieco później. Nie było też wizy tranzytowej przez Persję. Lazer wraz 
z rodziną i przyjaciółmi zdecydował się opuścić Wilno14.

Powróćmy do wojennych wspomnień Tamary Karren. Po drugiej 
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interwencji u Liudasa Giry, kiedy rodziny powróciły do Wilna, pewnego 
ranka zobaczyli swoje nazwiska na wywieszonej liście. Po pieczątkę 
trzeba było jechać do Kowna. Tamara i Roman zlikwidowali mieszkanie 
przy ulicy Mickiewicza, podobnie uczyniła rodzina Dawida i Hanki 
Lazerów, mieszkająca na Pohulance. W Kownie do sauf conduit – li-
stów żelaznych przystawiono najważniejszą pieczątkę: prawo wyjazdu 
z Rosji Sowieckiej. Ale brakowało wizy tranzytowej przez Persję. 
Nie zrażeni tym, skłamali bez zająknięcia, że czekają w ambasadzie 
irańskiej w Moskwie. Urzędnik przycisnął stempel – prawo przejazdu 
bez zatrzymania się w Moskwie przez noc. Po kilkunastu miesiącach 
pobytu w Wilnie Tamara Karren wraz z mężem Romanem, Dawidem 
Lazerem, jego żoną i córką wsiadła do pociągu, jadącego z Kowna 
przez Wilno do Moskwy. Był styczeń 1941 roku.  

Po przybyciu do Moskwy, nim przystawiono w dokumentach 
pieczątkę sans arret – bez przystanku, w hotelu „Metropol”, gdzie 
mieli wykupione jeszcze w Kownie bony żywnościowe, porozmawiali 
szczerze z hotelową urzędniczką meldunkową, pamiętającą czasy 
carskie, która z dobrej woli postanowiła ich nie meldować – dopóki 
nie dostaną wizy. Dostali dwa pokoje pod czujnym okiem „piętrowej”, 
rezydującej niedaleko i pojechali do ambasady irańskiej. Ambasador 
był czarującym wytwornym panem, mówiącym piękną francuszczy-
zną, ale niewiele mógł zrobić w tak krótkim czasie. Wizy wydawał 
Teheran. Tamara wyznała ambasadorowi, że w Kownie „Inturist” 
zaopatrywał w wizy perskie każdego, kto zapłacił bajońską sumę 
na czarnym rynku. Zdziwiony tym wyznaniem ambasador poradził, 
aby w takim razie napisali tekst depeszy, która brzmiała: Przysłać 
natychmiast numery wiz rodzin… i podano nazwiska. Telegram wy-
szedł z ambasady tego samego dnia. Wiadomo było, że w Kownie 
„Inturist”,  organizujący podróż przez Rosję, za okazywane wizy i 
dolary, tych wiz na podane nazwiska nie oczekiwał. 

W oczekiwaniu na odpowiedź podróżnicy zwiedzali Moskwę. 
Jego marmurowe stacje metra, kontrastujące ze smutnym i ponurym 
wyglądem ulic i ludźmi, którzy nie mieli na twarzach uśmiechu. 
Obejrzeli mauzoleum Lenina i muzeum antyreligijne, gdzie Pan Bóg 
na iście bluźnierskich rysunkach wykrzykiwał… kapitalistyczne 
slogany. Po trzeciej nielegalnie spędzanej w Moskwie nocy w amba-
sadzie irańskiej leżał telegram z Kowna, który zawierał numery wiz 
(z nazwiskami) i podpisem „Indurist” Kowno. Ambasadora nie było. 
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Przybito pieczątki wiz 
tranzytowych. Po kilku 
godzinach podróżnicy 
siedzieli w „miękkim” 
przedziale pociągu, ja-
dącego do Baku. Dwa 
i pół dnia minęło bez 
większych wrażeń. W 
Baku zatrzymali się w 
hotelu „Inturista”. 

W czysto nakrytej 
sali jadalnej siedzieli 
rozparci na wygodnych 
fotelach młodzi komi-
sarze naftowi, palili 
cygara, pili szampana 
i na starego powolnego 
kelnera wołali garçon! 
A więc po to przez Baku 
przeszła rewolucja, po 
to na ulicach lała się 
krew, po to młodego Ba-
rykę ogarnął tam czad 
rewolucji…  

Po trzech dniach niepokoju i oczekiwania zaokrętowali się na sta-
tek o nazwie „Komsomolec”. Podróż przez Morze Kaspijskie szybko 
minęła i statek wpłynął do perskiego Pahlavi. Do statku przybiła łódka 
pilota i wysiadł z niej sowiecki konsul z Teheranu. Konsul przeczytał 
jeden telegram, potem drugi. Odczytał nazwisko naszych podróżników. 
Polecenie brzmiało, wymienione osoby mają się zgłosić w porcie do 
biura „Irantouru”. Nim zeszli na brzeg, podszedł do nich młody Pers, 
przedstawiciel firmy i zaprowadził ich do „Grand Hotelu”, gdzie czekało 
opłacone przez rodzinę z Palestyny obfite śniadanie. Pobyt w Teheranie 
miał potrwać jednak sześć tygodni. Grupa przyjaciół zakwaterowała się 
w hoteliku „Lalezar”, prowadzonym przez Ormianina. W międzyczasie 
wizy tranzytowe przez Irak i Transjordanię do Palestyny, wystawione 
przez konsulat brytyjski w Kownie, zostały unieważnione. W rozmowie z 
konsulem brytyjskim, ten bardzo uprzejmie proponował wizy do Kanady 

Po	latach	jako	płodny	pisarz	i	badacz	Roman	
Brandstaetter	zostawił	wielką	spuściznę	swo-
ich	dzieł,	nie	tylko	w	sferze	ściśle	religijnej
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i Australii, ale nie do Palestyny. Powołując się przy tym na brytyjską rację 
stanu. Kilkanaście rodzin żydowskich oraz nieliczna szkoła rabinacka, 
prowadzona przez słynnego cadyka z Polski, który znajdował się wtedy 
w Teheranie – zagrażały liczebnej równowadze żydowsko-arabskiej w 
brytyjskim mandacie w Palestynie.  

Termin perskich wiz tranzytowych skończył się szybko, a cała 
piątka nadal tkwiła w Teheranie. Policja przedłużała prawo pobytu 
niechętnie. Wszyscy obawiali się, że zostaną deportowani do ZSRR. 
W końcu dzięki różnym staraniom, protekcjom, łapówkom zgodził 
się wszystkich zabrać do Bagdadu lotnik, który kursował raz na 
tydzień na tej trasie, przewożąc pocztę. Tamara i Roman polecieli 
jako pierwsi. Pewnego ranka wsiedli do małej maszyny, usiedli na 
workach z pocztą i wzbili się w powietrze. Samolot raz lądował dla 
uzupełnienia paliwa w słynnym z produkcji dywanów Kermanshah, 
potem zobaczyli deltę dwóch rzek – Eufratu i Tygrysu, kolebkę 
wschodniej cywilizacji. Na lotnisku w Bagdadzie urzędnik podbił ich 
paszporty. Za poradą opiekuna z „Irantouru” trafili do irackiego biura 
podróży, gdzie kupili bilety do Ammanu, a potem do Jerozolimy. 

Podróż samochodem prowadziła bezkresną pustynią, przez ocean czar-
nego piasku. Od czasu do czasu zalegały go wielkie czarne głazy, których 
żadna ludzka siła nie mogła tam umieścić. Przypomniały się nam słowa 
Słowackiego o – kamieniach przez Boga rzucanych na szaniec. Po roku 
tym samym szlakiem wędrowało wyprowadzone z Rosji wojsko polskie. 

Podróż z Ammanu do Jerozolimy przeszła spokojnie. W biurze 
„Peltouru” czekała na Tamarę i jej męża Romana rodzina. Tamara 
Karren, mając ukończone studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim, w 1942 dołączyła jako oficer oświatowy Czerwone-
go Krzyża do II Korpusu Polskiego (PSZ). Od sierpnia 1946 roku 
będzie mieszkała w Londynie15.

Dnia 18 września 1939 Wilno zostało zajęte przez Armię Czerwo-
ną. Pierwsza obecność sowiecka trwała 40 dni, do 28 października 
1939 roku, kiedy wkroczyły jednostki litewskie, które otrzymały 
miasto od Moskwy w zamian za wpuszczenie garnizonów Czer-
wonej Armii na Litwę. W październiku 1939 w Wilnie pojawia się 
dziennikarz Wacław Zagórski (1909-1982), który odbył kompanię 
wrześniową jako oficer rezerwy i zatrzymał się przy ulicy Mickie-
wicza u stryja, adwokata Ignacego Zagórskiego, widział odejście 
Rosjan i wejście 28 października Litwinów. 
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Szosą od Wilna ciągną powoli niekończące się kolumny wojskowych 
ciężarówek, wyładowanych po brzegi wcale nie wojskowym sprzętem. 
[…] Od Niemenczyna zbliża się cicho oddział cyklistów. Żołnierze 
ubrani są w polskie mundury, rozpoznaję polskie rowery „Łucznik” i 
polskie karabiny. Tylko czapki trochę innego kształtu. Litwini!16

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Uchodźców w Wilnie powierzył 
mu kierownictwo internatu przy ulicy Zygmuntowskiej. Wacław 
Zagórski pisał: 

Z młodych, ale już znanych pisarzy, rejestruje się jako stołownik 
Roman Brandstaetter ze swą narzeczoną, czarnooką Tamarą, począt-
kującą recenzentką filmową, którą przez granicę koło Ejszyszek prze-
niesiono chorą na kocach, zastępujących nosze. Przed świętami Bo-
żego Narodzenia zjawiają 
się także w internacie Świa-
topełk Karpiński i Janusz 
Minkiewicz, Rozstawiamy 
dla nich dodatkowe łóżka 
w moim ciasnym pokoiku. 
Nie widuję ich prawie nigdy 
– codziennie wracają do 
internatu dopiero nad ra-
nem, pijaniusieńcy. Potem 
śpią do późnego popołudnia. 
Podobno piją za pieniądze 
Stefana Tyszkiewicza, wiel-
biciela ich talentu17.

Świętopełk Karpiński, 
autor Mieszczańskiego 
Poematu, umrze w Wil-
nie w kwietniu 1940 roku, 
na wzgórze Literatów na 
Rossę odprowadzi go Cze-
sław Miłosz.

Wacław Zagórski („Da-
niel”) 7 listopada 1939 roku 
opublikuje Manifest Wolno-
ści – socjalistów. Ta powsta-
ła w Wilnie konspiracyjna 

Janusz	Minkiewicz,	Światopełk	Karpiń-
ski	i	miejsce	jego	pochówku	na	Rossie
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niepodległościowo-
-socjalistyczna orga-
nizacja Wolność, za-
łożona przez Zagór-
skiego, dysponowała 
pierwszą drukarnią, 
mieszczącą się w 
osiedlu kolejarskim, 
na  Nowym Świecie. 
W tradycji nawiązy-

wała do działalności młodego Piłsudskiego – Ziuka, jako redaktora 
pisma Robotnik. Autor w marcu 1940 roku przedziera się przez 
Oszmianę, Mołodeczno, Lidę, Białystok do Warszawy. W okupowanej 
stolicy tworzy drukarnie, gdzie będzie wydawany m.in. „Biuletyn 
Informacyjny AK”, najważniejsze pismo Polski Podziemnej. Bierze 
udział w Powstaniu Warszawskim, będąc dowódcą Zgrupowania 
Chrobry II. Po jego upadku i przejściu obozów jenieckich, trafia do 
Londynu, zwiąże się z emigracyjnym PPS . Zostanie mężem Tamary 
Karren. Opublikuje w 1971 ze wstępem Adama Ciołkosza doskonale 
napisane wspomnienia: Wolność w Niewoli. 

Tymczasem pozostawione przez naszych bohaterów Wilno – 
dobre miasto, coraz bardziej zmieniało się w miasto wilków. Woj-
ska niemieckie zajęły Wilno 24 czerwca 1941. Wraz z cofającą się 
Armią Czerwoną tysiące wileńskich Żydów próbowały uciec w 
głąb Związku Sowieckiego. Większość jednak uciekinierów została 
zawrócona. Rozpoczął działalność kolaboracyjny Komitet Obywa-
telski miasta Wilna i okręgu wileńskiego. Przewodniczącym został 
docent Litewskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Stasys Žakevičius. 

25 czerwca 1941 roku Žakevičius wraz z nie-
mieckim komendantem wojskowym miasta, 
ppłk. Karlem von Ostmanem, podpisał rozkaz 
o wprowadzeniu w mieście stanu wojennego. 
29 czerwca 1941 przewodniczący komitetu, 
wygłosił złowieszczą deklarację, którą nadało 
radio wileńskie:

Żydzi, którzy stanowili oparcie dla bolsze-
wickiego terroru i byli sługami czerwonych 
łowców ludzi wieku dwudziestego, zostaną 

Wacław	Zagórski	ze	wstępem	Adama	Ciołkosza	
opublikował	wspomnienia	„Wolność	w	Niewoli”

Doc.	Stasys	Žakevičius
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wykreśleni z politycznego, ekonomicznego i kulturalnego życia na 
Litwie. [...] Wszystko to jednak odbędzie się na mocy wydanych przez 
rząd aktów prawnych18.  

Żydowskie Wilno miało zginąć w Ponarach albo pod Rygą. Rok 
1944 ocalił nielicznych Żydów od fizycznej zagłady. Ale sowieckie 
Wilno przyjęło wizerunek wilka za herb.

Palestyna, pod protektoratem brytyjskim była w latach 1939-
1947 jednym z największych centrów wychodźstwa polskiego. Po 
przybyciu Brandstaetter znalazł się w środowisku żydowskim, jak 
i polskim. Losy osiadłych emigrantów polskich i żydowskich wza-
jemnie się przenikały, wywołując poczucie 
bliskości językowej i kulturowej. Spotkanie 
Dawida Lazera z prof. Stanisławem Kotem, 
wówczas ministrem stanu na Bliskim Wscho-
dzie, a następnie ministrem informacji w Pol-
skim Rządzie w Londynie, zaowocowało jego 
zatrudnieniem w Polish Information Centre 
– Centrum Informacji na Wschodzie, (praca 
trwało do końca lutego 1945) i powierzeniem 
mu stanowiska kierownika w Polskiej Agencji 
Telegraficznej. W latach 1942-1946 redago-
wał kolumnę w dwutygodniku „W drodze” 
publikowanym przez Polską Armię w Palestynie. Od 1947 roku 
będzie brał udział w tworzeniu „Maariw” (Wieczór) – jednego z  
najważniejszych tytułów izraelskiej prasy, redagując dział literacki. 

W Jerozolimie Roman Brandstaetter początkowo współpracował z 
hebrajskimi wydawnictwami, prasą i teatrem. Jednak kiedy hebrajski 
Narodowy Teatr Habima wystawił na scenie Kupca warszawskiego, 
doszło do kontrowersji, wbrew woli autora, dramat został tak wyre-
żyserowany, aby znalazły się w nim akcenty antypolskie. Ponadto, 
zostało rozniesione oszczerstwo, jakoby sztuka była wystawiana 
już w Wilnie w trakcie okupacji sowieckiej, a kończyła się słowami 
budzącymi entuzjazm okupanta Wreszcie koniec z tą polską karczmą. 
Autor zerwał współpracę z żydowskimi twórcami. Jednocześnie 
wśród środowisk Polaków mieszkających w Palestynie odbył się sąd 
koleżeński i Branstaettera oczyszczono z zarzutów, ale on sam czuł 
się odrzucony przez polskie, jak i żydowskie środowiska. Z pomocą 
przyszedł prof. Stanisław Kot, otrzymał pracę w Polskiej Agencji 

Prof.	Stanisław	Kot
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Telegraficznej, obok Władysława Broniewskiego. Dawid Lazer, 
który mieszkał razem z Broniewskim w jednym pokoju hotelowym, 
po latach napisze o nim esej Droga przez cmentarzysko idei. Na 
zaczepne pytanie jednej z kibucowych dziewczyn – Dlaczegoście 
właściwie wy, rewolucyjny poeta, opuścili Związek Radziecki? rzekł 
– Bo mnie wypuścili…19  

Broniewski przebywał w więzieniu na Łubiance, bowiem NKWD 
uznało poetę za niebezpiecznego „polskiego nacjonalistę”. Pisarz 
przeżywał kłopoty osobiste. Opuściła go żona. W Jerozolimie do-
wiedział się o śmierci rodziców w komorach gazowych obozu w 
Treblince. Po latach w Fauście zwyciężonym napisze:

To wszystko, co czynię,
Nie okupuje mojego życia
I ani o cal nie jest bardziej wartościowe
Od śmierci mojej matki
I od śmierci mojego ojca.
Nie wiem nawet, co myśleli
W godzinę pojednania z dymem20.

Błąkał się po Jerozolimie. Tamara w wyznaniach pisała: 
Były to lata hiobowych wieści z Polski. Roman bardzo boleśnie prze-

żył potwierdzenie wiadomości o zagładzie swoich rodziców. Był ner-
wowy trudny we współżyciu (nie mówię teraz o małżeńskim), skłócony 
z otoczeniem, coraz bardziej wyobcowany ze środowiska zarówno 
żydowskiego, jak i polskiego. Spokój znajdował w wędrówkach murami 
starej Jerozolimy, w zagłębianiu się w jej miejsca święte, a może nade 
wszystko w godzinnych spacerach Doliną Świętego Krzyża21. 

Aż wreszcie – jak pisał z Wiednia 12 stycznia 1960 roku do 
Józefa Wittlina:

Św. Franciszek wrócił do mnie w Jerozo-
limie, podczas wojny, w czasie  dla mnie bar-
dzo trudnym, gdy wszystkie wartości we mnie 
i dookoła mnie bankrutowały.  To było w roku 
1945, pewnej jesiennej nocy. Wstrząs był bardzo 
silny, choć nie zdawałem sobie wtedy sprawy z 
wszystkich dalszych konsekwencji. W grudniu 
1946 roku, w przeddzień Bożego Narodzenia, Poeta	i	prozaik	J.	Wittlin

48



Maciej	Żakiewicz

przyjąłem Chrzest Św. w Rzymie, w kościele O.O. Paulinów, z rąk 
niezwykle szlachetnego i  mądrego księdza22. 

Po pokonaniu Hitlera, w 1946 roku opuścił Palestynę, by przez 
Egipt przyjechać do Rzymu. W cztery dni po przyjęciu chrztu po-
ślubił Reginę z Brochwiczów Wiktorównę, pochodzącą ze starej, 
ziemiańskiej rodziny z okolic Sanoka, którą poznał w sekretariacie 
ambasadora prof. Stanisława Kota. I  dzięki życzliwości Stanisława 
Kota otrzymuje posadę attaché kulturalnego przy ambasadzie RP.  

Reforma rolna PKWN w 1944 roku odebrała ziemię i własność 
nieruchomą polskiemu ziemiaństwu, zabraniając osiedlać się wy-
właszczonym rodzinom bliżej niż 100 kilometrów od swoich siedlisk. 
Brat żony pisarza otrzymał pismo: 

Wzywa się JW Pana do opuszczenia dworu i udania się poza obręb 
gminy. Pozwala się zabrać tylko rzeczy najpotrzebniejsze.

Prof. Stanisław Kot, związany z ruchem ludowym, od lipca 1945 
roku z nominacji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej pełnił 
funkcję ambasadora w Rzymie. Po fałszerstwie wyborczym, dokona-
nym przez obóz PPR-owski w styczniu 1947, a następnie po ucieczce 
Stanisława Mikołajczyka z kraju w październiku tegoż roku, opuszcza 
ambasadę. W Krakowie jeszcze w 1947 wystawiono sztukę Brandsta-
ettera, napisaną w Jerozolimie – Powrót syna marnotrawnego, która 
stała się właściwym debiutem scenicznym. Ale podczas posiedzenia 
Miejskiej Rady Narodowej 20 grudnia 1947 roku, głosami działaczy 
PPR uznano, że taki syn marnotrawny w ogóle nie oddaje ideologii 
naszej współczesności i sztukę przestano grać23.

Roman Brandstaetter nie zerwał kontaktu z Ojczyzną. Po latach 
wojennej tułaczki stanął wczesnym zimowym rankiem roku 1947 
na stacji w Zebrzydowicach, w dworcowej 
restauracji usiadł za stołem i po ośmiu latach 
po raz pierwszy wziął do ręki polski chleb. 
W czasie kilkutygodniowego pobytu w War-
szawie spotyka się z Julianem Tuwimem w 
„Kopciuszku” w Alejach Jerozolimskich. Był 
zaproszony na Wiejską do mieszkania poety. 

Przychodzi rok 1948. W Rzymie Brand-
staetter organizuje jeszcze uroczyste obchody 
setnej rocznicy założenia Legionu Mickiewi-
cza. Po cyklu akademii, pod pretekstem, że Poeta	Julian	Tuwim
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autor źle odczytał Mickiewicza, nie potrafił mówić w duchu mark-
sistowskim, został odwołany z Ambasady PRL. W kraju nad Wisłą 
państwo zostało całkowicie wyzute z demokratycznych form, a ludzi 
rządzących z woli Moskwy cechował głęboki fałsz. Maria Dąbrowska 
w Dziennikach z 8 listopada 1948 notowała: 

Przyłbica została odsłonięta. Głos i władzę będą mieli tylko 
najzaufańsi ludzie Rosji, a właściwie Stalina. Jako człowiek Rosji 
przemówił też wreszcie zakamuflowany dotąd Bierut, a nawet zgoła 
jako obywatel sowiecki. Mówi się już tylko o marksizmie i leni-
nizmie-stalinizmie. Pogrzebano tyle propagowany „polski model 
demokratyczny”24.

Włochy, a później Wiedeń, staną się ulubionym miejscem podróży, 
głównie ze względu na piękno Asyżu i przywiązanie Brandstaettera 
do postaci św. Franciszka, o którym pisał w Kronikach Asyżu (1948), 
23 stycznia 1953 roku z polecenia Ministra Oświaty nakład zostanie 
przekazany do Centrali Odpadków Użytkowych, celem zniszczenia. 

Ówczesny wiceminister kultury i jednocześnie zastępca członka 
Komitetu Centralnego PZPR Włodzimierz Sokorski decyduje o tym, 
że pisarz Roman Brandstaetter ma jechać do Poznania. Pisarzowi nie 
wolno było się osiedlić w Krakowie, ani w Warszawie. W sezonie 
1948/1949 pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatrze Polskim, 
za dyrekcji Wilama Horzycy. W 1950 przeprowadził się na stałe do 
Zakopanego i do 1958 roku był przewodniczącym Rady Kultury przy 
Miejskiej Radzie Narodowej. Nie miał złudzeń. W 1950 do żony pisał: 

W tych czasach pogardy człowiek zagubiony jest w młynie co-
dziennych spraw – mielony jest na pył. Aby istnieć – trzeba być w 
ciągłym pogotowiu ducha...25

W Warszawie zimą 1951 roku, przed ostateczną decyzją pozo-
stania na Zachodzie, podobnie oceniał sytuację Czesław Miłosz: 

Atmosfera jest bardzo ciężka. Aura przypomina mi lata wojny. 
Chłopi szaleją z rozpaczy, a w świecie intelektualnym reglamentacja 
jest bardzo daleko posunięta i trzeba albo być stalinistą na 100%, 
albo nie być. […] Po prostu tej atmosfery totalitarnej do kwadratu i 
tego strachu wszystkich przed wszystkimi nie mogę znieść26.

Czerwcowo-październikowa rewolta 1956 roku była bardzo emo-
cjonująca, ale będzie musiało minąć dwadzieścia lat, aby rozwinął się 
z niego twórczy ruch opozycji demokratycznej 1976 i ruchu Solidar-
ności 1980. W 1956 roku pisarz opublikował w „Dialogu” dramat psy-

KAWIARNIA	LITERACKA

50



chologiczny Milczenie, który 
poruszał kwestie związane z 
polskim stalinizmem. A został 
napisany w ciągu trzech dni w 
1951 roku. W Polsce sztukę 
wystawiono w prowincjonal-
nym wtedy Sopocie 2 kwiet-
nia 1957 roku, po pierwszym 
spektaklu władze ściągnęły ją 
z afisza. W Sopocie świętowa-
no radość Jerzego Afanasjewa, 
urodzonego w Wilnie w 1932 
roku, twórcy legendarnego te-
atru studenckiego „Bim-Bom” 
i „Cyrku Rodziny Afanasjeff”, 
w tym teatrzyku „Cyrku Trala-
bomba”. Do dzisiaj w domu rodzinnym Żakiewiczów znajduje się 
olejny obraz Aliny Afanasjew, urodzonej w Wilnie, który przestawia 
na czerwonym tle portret jej męża. W Sopocie też miał miejsce 
pierwszy ogólnopolski Festiwal Jazzowy, który trwał od 6 do 12 
sierpnia 1956 i okazał się wielkim sukcesem. Leopold Tyrmand był 
jego konferansjerem. W ZSRR jazz zaczęto zwalczać dopiero po 1945 
roku pod hasłem Siegodnia ty igrajesz dżaz, a zawtra rodinu prodasz. 

Sztuka opowiada o rodzinie, która poddawana jest jakże charak-
terystycznemu dla stalinizmu paraliżującemu strachowi. Ksawery, 
pisarz, prowadzi rozrachunek sam z sobą, widzi jak bardzo stalinow-
ska praktyka jest sprzeczna z ideałami, które kiedyś wyznawał. Zmu-
szony do podjęcia decyzji, nie potrafi jednoznacznie rozstrzygnąć, 
jak się zachować. Wybiera więc milczenie, które okazuje się być 
oportunizmem i indyferentyzmem moralnym, które nie zapobiegło 
ideologizacji pokolenia powojennego, w tym córki Wandy. Jeszcze 
w 1956 roku powstał niemiecki przekład dramatu, a utwór został na-
grodzony przez Jury w Bregencji – Bregenzer Festspiele. W dniu 10 
października 1958 roku miała miejsce premiera dramatu w Wiedniu. 
Grano jego następnie na osiemdziesięciu scenach, w Szwecji było to 
blisko 60 scen miejskich. Jeden z krytyków tam pisał: 

Jeśli nie jest to arcydzieło, w każdym razie jest to wstrząsający 
dokument, jest to ściszony krzyk z tamtej strony. 

Maciej	Żakiewicz

Alina	i	Jerzy	Afanasjew–	twórcy	studenc-
kiego	teatru	„Bim-Bom”	i	„Cyrku	rodzi-
ny	Afanasjew”.	Sopot,	lata	60.	XX	wieku
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W teatrze krakowskim zaczęto próby, ale 
przerwano je na skutek interwencji władz. Mil-
czenie dla ekipy Gomułki było ołowiem27. W 
1960 roku pisarz powrócił do Poznania. Nie-
liczni Żydzi, którzy w tych latach odwiedzali 
Polskę, widzieli, że po żydowskim życiu w War-
szawie, Krakowie, Łodzi i wielu miasteczkach 
nie pozostało śladu. Wielu przytłaczała pustka 
i ponury klimat ówczesnej rzeczywistości. 

Niewątpliwie najwybitniejszym dziełem 
Brandstaettera pozostanie wydany w latach 1967-1973 Jezus z Na-
zarethu. Powieść jest podsumowaniem tradycji literackiej i drogi 
duchowej autora. Jej niezwykłość polega na tym, że w literaturze 
polskiej właściwie jest to jedyne dzieło poświęcone Jezusowi Chry-
stusowi. W 1986 roku, kiedy w ZSRR rozpoczynała się pierestrojka, 
z okazji 80.  rocznicy urodzin, poeta doctus miał piękną inaugurację 
jubileuszu u Dominikanów w Poznaniu, następne uroczystości miały 
miejsce w kościele Mariackim w Krakowie pod protektoratem i z 
udziałem kardynała Franciszka Macharskiego oraz w katedrze w 
Gdańsku-Oliwie, zorganizowane staraniem ordynariusza gdańskiego, 
biskupa Tadeusza Gocłowskiego. Ostatnim radosnym akcentem w 
życiu Romana Brandstaettera była nagroda Johanna Gottfrieda Her-
dera, którą osobiście odebrał w Wiedniu z rąk rektora tamtejszego 
uniwersytetu w maju 1987 roku28. Na krótko przed śmiercią wyznał: 

Wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom upewnia 
mnie w przekonaniu, że moje „odejście” od judaizmu, moja „zdrada”, jak 
to chcieliby widzieć niektórzy, nie jest odejściem w znaczeniu dosłownym. 
Ja dotykam obu krańców łuku. Ja czekam na ten Wielki Most29. 

                                                                             
Maciej	Żakiewicz,	Gdańsk, 22 marca 2021
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SYLWETKI GODNE PRZYPOMNIENIA

JULIAN	KORSAK	–	POETA	ZE	STRZAŁY	
SPOD	NOWOGRÓDKA

Mieczysław Jackiewicz

Korsakowie herbu własnego Korsak, jak 
dowodzą historycy, pochodzili z bojarów po-
łockich. Najstarszy z nich – Fiodor (Teodor), 
wzmiankowany w 1385 roku, gdy od kniazia 
połockiego Andrieja Olgierdowicza otrzymał 
nadział ziemi koło Berezwecza i osiadł w oko-
licach Głębokiego. Jego syn – Dymitr miał z 
kolei synów Sawę, Jakuba (Jaszkę) i Wasyla, 
którzy służyli u księcia Świdrygajły (1430-
1432). Od Sawy poszła gałąź Sawiczów-Korsaków herbu Lis. Po-
tomkowie Sawy Korsaka mieli majątek Uzda w powiecie mińskim, 
a także ziemie w województwie nowogródzkim i mińskim. Część 
Korsaków poszła na Ruś i tam są znani pod nazwiskiem Korsakow. 
Jednym z potomków rodu Korsaków był znany rosyjski kompozytor 
Nikołaj Rimskij-Korsakow (1844-1908).

Korsakowie, jako obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
pełnili ważne urzędy w Rzeczypospolitej i walczyli o zachowanie 
jej granic. Tak na przykład, Józef Korsak Głębocki, herbu własne-

go (zm. 7 lipca 1643), syn Lwa Korsaka 
i Marianny Podbipięcianki, brał udział w 
walkach o Smoleńsk w 1610, uczestniczył 
w wyprawie Władysława IV na Moskwę. 
W nagrodę otrzymał w 1616 roku staro-
stwo dziśnieńskie oraz konsens królewski 
na wykupienie starostwa kuryłowskiego od 
Sapiechy, a w 1623 – starostwo filipowskie 
od Morsztyna. W 1626 roku za zasługi wo-
jenne otrzymał prawem lennym Antonowo 
w powiecie mozyrskim. W 1628 ufundował 
kościół katolicki w Głębokiem. W 1632 
roku otrzymał starostwo radomlskie w wo-

Jednym	 z	 potomków	
rodu	Korsaków	był	ro-
syjski	kompozytor	Niko-
łaj	Rimskij-Korsakow	
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jewództwie mścisław-
skim. W czasie wojny 
polsko-rosyjskiej w 
1633 na czele zacią-
gniętych na własny 
koszt żołnierzy bronił 
zamku w Dziśnie. 30 
kwietnia 1638 roku w 
Berezweczu (obecnie w 
granicach Głębokiego) 
ufundował monaster 
bazyliański pod we-
zwaniem św. Piotra i 
Pawła i z gestem magnata nadał mu dobra Berezwecz z sześcioma 
wsiami oraz Wierzbołów na Suwalszczyźnie. Portrety fundatora 
Józefa Korsaka w uhonorowaniu jego wybitnych zasług zostały 
umieszczone w kościele parafialnym i karmelickim w Głębokiem, 
a 2 września 2012 roku podczas obchodów święta piśmiennictwa 
i druku w Głębokiem od-
słonięto popiersie Józefa 
Korsaka.

Samuel  Korsak, her-
bu Lis (ok. 1745-1794), 
był posłem na sejm 1773 
roku, członkiem Rady 
Najwyższej Litewskiej w 
1794. Pochodził z licz-
nie rozrodzonej, średnio 
zamożnej rodziny szla-
checkiej, osiadłej w wo-
jewództwie nowogrodz-
kim. Syn Kazimierza 
Ignacego, posła na sejm 
1766 roku i Elżbiety z 
Zagórskich. Podpisał – 
obok ojca – elekcję Sta-
nisława Augusta, jako 
obożnic, sędzic i poseł 

Józef	Korsak	Głębocki	i	jego	współczesne	
upamiętnienie	z	popiersiem	w	Głębokim	

Głębokie	–	panorama	z	kościołem	Trójcy	
Przenajświętszej	oraz	monaster	bazyliański	
pod	wezwaniem	św.	Piotra	i	Pawła	w	Be-
rezweczu	na	starych	pocztówkach	z	lat	30.	
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województwa nowogrodzkiego. Z tegoż wo-
jewództwa posłował – wspólnie z Tadeuszem 
Rejtanem (Reytan) na sejm w 1773 roku. Dzia-
łając zgodnie z instrukcją swego województwa 
przeciwko zawiązaniu konfederacji, wspólnie 
z Rejtanem podpisał znany manifest z 21 (23) 
kwietnia 1773 przeciw Adamowi Ponińskie-
mu. Gdy manifest nie został przyjęty do obrad, 
nie brał już udziału w dalszym ciągu sejmu. 
Później należał do stronnictwa królewskiego, 

kierowanego w Wielkim Księstwie Litewskim przez podskarbie-
go Antoniego Tyzenhauza. Otrzymał stopień 
pułkownika husarii, w latach 1784-1788 był 
członkiem Komisji Skarbu WKL (dwie kaden-
cje). W roku 1789 otrzymał Order Świętego 
Stanisława. Posiadał też majątek pojezuicki 
Daaniusze w powiecie zawilejskim   (świę-
ciańskim). W lutym 1792 został członkiem 
Komisji Skarbu Obojga Narodów. Należał do 
sprzysiężenia przedinsurekcyjnego na Litwie. 
Podpisał akt powstania w Wilnie 24 kwietnia 
1794 i został powołany na członka Rady Narodowej WKL. Po upadku 
insurekcji był poszukiwany na rozkaz Katarzyny II jako odpowie-
dzialny za wyrok na Szymona Kossakowskiego. Zginął w Warszawie 

na Pradze w 1794 roku, walcząc przeciw-
ko wojskom rosyjskim.

Tadeusz Korsak, herbu  Korsak, syn 
Karola i Franciszki z Pakoszów, urodzony 
w 1741 roku w Daniewie, zmarł 4 listopada 
1974 w Warszawie. Był podczaszym po-
łockim w latach 1775-17785, skarbnikiem 
połockim od 1767, sędzią ziemskim wileń-
skim od roku 1787. Dowodził w insurekcji 
kościuszkowskiej pospolitym ruszeniem 
ziemi wileńskiej. Podczas insurekcji jeden 
z generałów powstania na Litwie. Zginął 
podczas Rzezi Pragi. O nim wzmiankuje 
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu:

Poseł	Tadeusz	Rejtan	

Antoni	Tyzenhauz	

Tadeusz	Korsak	został	po-
chowany	obok	Jakuba	Ja-
sińskiego	na	cmentarzu	Ka-
mionkowskim	w	Warszawie

56



Mieczysław	Jackiewicz				

Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny,
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów – a Praga już się wkoło pali.

Był jeszcze godzien upamiętnienia Rajmund 
Korsak (1768-1817), poeta i pisarz, uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej. O jego życiu i dzia-
łalności poetyckiej i pisarskiej będzie osobny 
artykuł. Najbardziej znanym jako poeta był Julian Korsak. Niektórzy 
badacze sądzą, że  pochodził on z linii nowogródzkiej Korsaków. A 
zatem podaję nieco informacji o życiu i działalności Juliana Korsaka, 
herbu Lis z przydomkiem Sawa vel Sawicz.

Był synem Jana i Katarzyny Ordzianki, urodził się 13 lutego 1806 
roku w Słonimie w guberni grodzieńskiej. Kształcił się w podwydzia-
łowej szkole pijarów w Szczuczynie i, jak podają źródła białoruskie, 
uczył się też w szkole bazylianów w Borunach. Następnie od 1823 
do 1826 roku studiował na Wydziale Literatury i Sztuk Wyzwolonych 
Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie poznał Adama Mickiewicza, Tomasza 
Zana, Juliusza Słowackiego. Zaprzyjaźnił się z Ignacym i Aleksandrem 
Chodźkami oraz z Antonim Odyńcem. Lata 1827-1828 spędził przy 
ojcu, zaś w 1829 wyjechał do Petersburga, gdzie aktywnie uczestniczył 
w życiu kulturalnym tamtejszych Polaków. Julian Korsak bywał w 
salonie Marii Szymanowskiej, spotykał się z Adamem Mickiewiczem, 
Stanisławem Morawskim, Józefem Oleszkiewiczem. W 1830 wyjechał 
do Warszawy, gdzie przebywał krótko, ponieważ w tymże roku zmarł 
ojciec i z powodu  jego śmierci  powrócił w Nowogródzkie i osiadł 
na stałe w majątku rodzinnym Strzała (Strała) około 9 kilometrów od 
Zdzięcioła (Dziatława). Ożenił się z Józefą Mackiewiczówną, dzieci 
nie mieli. Do końca życia mieszkał i gospodarzył w Strzale, tamże 
zajmował się także działalnością literacką.

Ojciec Juliana, Jan Korsak, wybudował około jednego kilometra 
od wsi Strzała na początku XIX wieku dwór, który później był roz-
budowany. Napoleon Orda narysował go w 1871 roku. Był to wtedy 
drewniany, parterowy dom z dwoma, skierowanymi do tyłu skrzydłami, 
kryty wysokim, gontowym, czterospadowym dachem. Na osi budynku 
znajdował się ganek, którego trójkątny szczyt był wsparty na czterech 
drewnianych filarach. Po prawej stronie domu stała również parterowa 

Rajmund	Korsak		
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oficyna, zaś po lewej – inne zabudowania. Dom był otoczony ogrodem 
porośniętym drzewami liściastymi, w tym topolami. Majątek w Strzale 
został opisany w 2 tomie Dziejów rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej Romana Aftanazego, który w swojej pracy wyjaśnia, 
że Strzała w XVIII wieku była dziedzictwem Hipolita Korsaka herbu 
Lis, z przydomkiem Sawa lub Sawicz, stolnika nowogródzkiego. Po 
śmierci Hipolita Korsaka Strzała dostała się w spadku Janowi, szam-
belanowi polskiego dworu królewskiego.

A zatem Julian Korsak po śmierci ojca osiedlił się w Strzale i 
mieszkał tu, jak wspomniano, prawie do śmierci, a zmarł 30 sierpnia 
1855 roku w Nowogródku, dokąd pojechał na leczenie. 

Wprawdzie działalność literacką rozpoczął jeszcze w Wilnie, lecz 
dojrzał jako poeta i tłumacz właśnie w Strzale. Jego biograf pisze, że 
wśród okolicznych ziemian Julian Korsak wyróżniał się humanitar-
nym stosunkiem do chłopów, zyskał także opinię doskonałego rolnika. 
Wybrany prezydentem powiatowego granicznego sądu słonimskiego 
(1830-1831), obowiązki swe wykonywał nienagannie, ale po upływie 
kadencji wycofał swą kandydaturę przy ponownych wyborach, aby 
całkowicie oddać się gospodarstwu, pogłębianiu wiedzy, twórczości 
poetyckiej i przede wszystkim przekładom z języków obcych, czemu 
sprzyjała gruntowna znajomość języków klasycznych nowożytnych 
(francuskiego, niemieckiego, angielskiego, pod koniec życia włoskiego).

Jako poeta debiutował w 1823 w „Dzienniku Wileńskim” wier-
szem Anakreontyk, tamże do roku 1828 umieszczał wiersze własne i 
tłumaczenia z Horacego: Pochwała życia wiejskiego, Do Torkwata, Do 
Arista Fuska, Do sługi, a także dalsze przekłady z Pindara, Horacego, 

Wergiliusza, La-
martine’a i Fry-
deryka Schillera. 
Ponadto utwory 
oryginalne i tłu-
maczenia Korsaka 
drukowały m.in. 
„Dziennik War-
szawski” (1826-
1828), „Melite-
le” (1829, 1837), 
„Motyl” (1828, Dwór	w	Strzale	uwiecznił	w	1871	roku	Napoleon	Orda
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1830), „Niezapomi-
najki” (1839,1847), 
„Pamiętnik Nauko-
wo-Literacki” (Wil-
no 1850), „Przyjaciel 
Ludu” (1837/1838), 
„ R o z m a i t o ś c i ” 
(Lwów, 1827, 1833), 
„Rozmaitości War-
szawskie” (1825-1827), „Tygodnik Petersburski” (1830, 1833), „Wize-
runki i roztrząsania naukowe” (1837). Biograf podaje, że przeważna część 
rozproszonej po czasopismach twórczości Korsaka weszła do zbiorów: 
„Poezje” (Petersburg, 1830), nakładem autora, „Poezje” (Petersburg, 
1836), dedykowane Weronice Korsakównie, „Nowe poezje” (Wilno 1840, 
2 tomy). Pierwszy zbiór zawierał liryki, elegie i listy poetyckie, m.in. do 
Mickiewicza, oraz przekłady: z Byrona, Goethego, Horacego, Moore, 
Pindara i Schillera. W zbiorze drugim przeważały wiersze oryginalne, w 
„Nowych poezjach” prócz elegii i wierszy różnych znalazły się pisane pod 
wpływem Byrona poematy „Twardowski czarnoksiężnik” i  „Kamoens 
w szpitalu” oraz tłumaczenie „Romea i Julii” Szekspira. W roku 1833 
w Wilnie ukazał się nadto osobno przekład poematu Byrona „Laura”. 

Ostatnie dziesięciolecie życia poświęcił pracy nad przekładem 
Boskiej komedii. Nauczył się w tym celu języka włoskiego i zapoznał 
się z obszerną literaturą o Dantem. Przekład całości, pierwszy w 
Polsce, poprzedzony wstępem i zaopatrzony w komentarze, stanowi, 
jak podają historycy literatury, największą zasługą Juliana Korsaka. 
Dzieło ukazało się drukiem już po jego śmierci w 1860 roku.

Twórczość Korsaka, początkowo utrzymana w manierze pseu-
doklasycznej, kształtowała się następnie pod wpływem poetów ro-
mantycznych, zwłaszcza Adama Mickiewicza. Zbieżność była tak 
wyraźna, że niektóre utwory Korsaka, jak Dumanie do Laury czy 
przekład Melodii irlandzkich Moore, bywały przez krytyków przy-
pisywane Mickiewiczowi. 

Poeta z nowogródzkiej Strzały niewątpliwie wzbogacił swoją 
twórczością poezję polską, pochodzącą znad Wilii i Niemna, a sam 
wszedł do plejady najlepszych twórców Ziemi Nowogródzkiej.

Mieczysław	Jackiewicz				
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POEZJA

DWA	WIERSZE

TADEUSZ	MATULEWICZ

Podróż

Najlepiej podróżować u nas to balonem:
Miejsca ewangeliczne wszystkie wyznaczone,
Gdzie się zatrzymać, a gdzie płynąć dalej
W naszym wspaniałym siedemnastym wieku.
Przystanek pierwszy: Przy złocistej barwie
Cuchną godziny utopione w chmielu,
Rzecz pospolita czule obśliniona
Nosy ziemiste podchodzą do krwi.
Dym się unosi na przystanku drugim.
Języki zaplątane w nitki wodorostów
Wiją się w zwojach pewności lub lęku,
Roznosząc formaliny i kadzidła woń.
Przystanek trzeci, kruczków rozmaitych,
Gubi się kosa w labiryncie biurek,
Racja jest muchą czarną na suficie,
Uśmiech na wierzchu, w domu znajdziesz żal.
Przystanek któryś, kolejność nieważna,
Tutaj modliszki tęsknią do pierwszego,
Mając w zanadrzu trochę pieścidełek,
Do światła wystawiają sacharynę ust.
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Płyniemy dalej. Ileż tu krów świętych,
Różnych proroków nadmuchanych żółcią,
Raf, co wciąż stoją jak hasło epoki:
My podróżnicy, lubimy obłoki!

(Wiersz w 1971 roku został zdjęty przez 
cenzurę i jest drukowany jest po 40 latach)

Ostatni walc

Bakalejnikow to czy Gapon
jednakowo dziś nastrój tworzą,
melancholią podobnie ich walce brzmią
– szumią wierzbą płaczącą lub brzozą.

Wciąż ulegam taktowi na trzy, na trzy pa,
                        walc unosi mnie ponad drzewa,
z marzeń lub ze strun płynie piosnka ta,
                        ciągle w sercu mym śpiewa i śpiewa.

Rozsypały się nutki wśród drzew,
wypełniły dźwiękami sad wokół,
a ja cieszę się nimi, unosi ten śpiew,
nim rozpłynę się w srebrnym obłoku.

Z dala pieści mnie zapach bzów,
kiedy kiście wachlują nad ziemią,
by wyrazić mój zachwyt – brak słów,
w kroplach rosy rzęsiście się mienią.

Ogród mieni się tęczą barw,
pełnia kwiatów raduje oczy,
rzeczywistość zmieniła się w baśń,
co potrafi olśnieniem zaskoczyć.

Rosłe lilie rozkwitły już,
dumne bratki mrugają na grzędzie,
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wciąż się cieszę urodą róż,
nim odpłynę w dal białym łabędziem.

W gąszczu krzewów ukryty kos
rozśpiewał się w kantylenie,
swej wybrance przekazać chce coś,
cudnym trelem wprawia w zdumienie

Na jabłoni zadumał się szpak,
dwie sikorki tańczą na trawie
na ostach szczygieł – barwny ptak
przygląda się im ciekawie.
Zauroczył mnie ptasi świat,
zachwycam się nim prawdziwie,
nim uniesie mnie z sobą wiatr
i rozpłynę się w mgle mlecznosiwej.

Ile jeszcze przed tobą dni?
biegną one wartkim strumieniem,
Nie wiesz o nich i nie myśl, gdy
masz przed sobą swe przeznaczenie.

Bo dopóki to wszystko jest,
a pojawia się aura ponura,
nie daj się i zrób ten gest,
sięgnij znów do rad Epikura.

Myśl podobnie jak Guillevic,
nie zostawiaj nic na jutro, na potem,
Co masz zrobić, to zrób to dziś,
Przed os-ta-tecz-nym odlotem.

Tadeusz	Matulewicz

_____________ 
Nikołaj Bakalejnikow, Piotr Gapon – rosyjscy kompozytorzy popularnych walców (Stracone 
marzenia, Smutek, Zerwane struny).
Epikur – filozof starożytnej Grecji.
Eugéne Guillevic – francuski, a ściślej bretoński poeta, autor licznych tomów poezji, w tym 
poematu Starzeć się.
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PRZECZYTANE

WILEŃSCY	CHIRURDZY	W	OLSZTYNIE

Tadeusz Matulewicz

Pod koniec ubiegłego 
roku w olsztyńskich księgar-
niach pojawiła się książka, 
która zapewne zainteresuje 
zarówno mieszkańców War-
mii i Mazur, jak i Wileńsz-
czyzny. Jej tytuł brzmi Wi-
leńskie tradycje olsztyńskiej 
chirurgii, a autorem jest 
urodzony w Trokach Jan 
Zygmunt Trusewicz, znany 
olsztyński lekarz, ortopeda i specjalista chirurgii dziecięcej, członek 
Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych. Do sięgnięcia po nią 
zachęca kolorowa okładka zaprojektowana przez Andrzeja Mierzyń-
skiego, przedstawiająca dwie bramy – Ostrą w Wilnie i Wysoką w 
Olsztynie. A gdy weźmiemy do ręki i zaczniemy czytać, tak wciąga 
swą treścią, że trudno się od niej oderwać. Co prawda, jest to praca 
naukowa, doktorska rozprawa, ale napisana w sposób przystępny, 
ciekawy, z bogatą faktografią, przez co dostępna dla przeciętnego 
czytelnika. Autor skupił uwagę na czterech osobach – pionierach 
olsztyńskiej medycyny – chirurgach, którzy tuż po wojnie przyje-
chali z Wilna do Olsztyna ratować ludzkie życie, zapoczątkowali w 
mieście służbę zdrowia.  

Nim jednak zacznie o nich opowiadać, na podstawie zebranych 
materiałów w archiwach Wilna, Olsztyna, Warszawy oraz zbiorów 
prywatnych przedstawia autor w poszczególnych rozdziałach historię 
medycyny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, sytuację 
społeczno-polityczną po wojnie w tym mieście i wyjazd ludności z 
Wileńszczyzny do Polski, stan lecznictwa przed drugą wojną świato-
wą w mieście nad Łyną, a także warunki sanitarne i epidemiologiczne 
oraz sytuację służb medycznych w powojennym Olsztynie.

Mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny podejmowali dramatyczne decy-

Autorem	omawianej	książki	jest	urodzo-
ny	w	Trokach	lekarz	Jan	Z.	Trusewicz
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zje. Nie chcąc być oby-
watelami Litewskiej So-
cjalistycznej Republiki 
Radzieckiej, wyjeżdżali 
do Polski, nie znając 
miejsca przeznaczenia. 
Pozostawiali za sobą zie-
mię, domy, mieszkania, 
część dobytku. Wielu z 
nich osiadło w Okręgu 
Mazurskim, jak nazywa-
no wówczas wojewódz-
two olsztyńskie. Ludzie 
różnych zawodów: leka-

rze, aptekarze, nauczyciele, drukarze, działacze kultury.
Warto zwrócić uwagę, że służbę zdrowia w miastach powiatowych 

obsadzali przede wszystkim absolwenci wydziału Lekarskiego Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Byli nimi: Irena Brzozowska 
i Jan Chilmanowicz w Bartoszycach, Czesław Płaktakis w Giżycku, 
Zygmunt Kozłowski w Kętrzynie, Konstanty Muraszko w Nidzicy, 
Eugenia Ejnik w Lidzbarku Warmińskim, Janina Andrzejewska-
-Lewandowska i Wacław Snarski w Ostródzie, Adam Tubis w Piszu, 
Wilhelm Berecki w Pasłęku. Wszyscy oni czekają na swojego Tru-
sewicza, który opisze ich losy w rzetelnej dysertacji.

Najwcześniej z Wilna do Olsztyna, bo już 19 lutego 1945 roku, 

Czesław	Płaktakis	–	pierwszy	od	lewej	w	hono-
rowym	prezydium	Leonidanii	–	korporacji	stu-
denckiej	z	wydziału	medycyny	USB	w	Wilnie

Absolwent	USB	Konstanty	Muraszko	po	przybyciu	do	Nidzicy	był	pierw-
szym	powojennym	dyrektorem	miejskiego	szpitala,	który	zastał	w	ruinach
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gdy jeszcze trwały walki w Ornecie i Morągu, z grupą kolejarzy z 
Białegostoku przybył doktor Florian Piotrowski. W niewyobrażal-
nie trudnych warunkach rozpoczął swą niełatwą służbę ratowania 
życia i zdrowia mieszkańców. Po nim zjawili się następni wileńscy 
lekarze: Jan Janowicz, Jan Rymian, Mieczysław Pimpicki, Zygmunt 
Kanigowski, Alina Erdmanowa, Alojzy Tyllo, Jan Stypniewski i inni.

Autor poświęca swą książkę czterem pierw-
szym lekarzom, chirurgom pionierom olsztyń-
skiej medycyny. Bowiem to ich los połączył i 
to oni w najtrudniejszych okolicznościach bu-
dowali podwaliny służby zdrowia w mieście.

Początkowe etapy ich życia układały się 
różnie. Florian Piotrowski urodził się w Peters-
burgu, tam też uzyskał świadectwo maturalne, 
Jan Janowicz – na ziemi kowieńskiej, maturę 
uzyskał w Szawlach, Jan Rymian przyszedł na 
świat na Łotwie, szkołę średnią ukończył w 
Dyneburgu. Mieczysław Pimpicki urodził się w Wilnie i tu ukończył 
Gimnazjum Adama Mickiewicza. Janowicz studia skończył w Dorpa-
cie, a stopień lekarza uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, nauki 
medyczne pogłębiał w Austrii, Francji, w Niemczech, pozostali – na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po studiach jako lekarze 
rozpoczynali pracę w Wilnie lub różnych miasteczkach Wileńszczyzny.

Podczas okupacji niemieckiej Janowicz pracował w Szpitalu Ko-
lejowym i Szpitalu „Sawicz” w Wilnie, Florian Piotrowski w Szpitalu 
św. Józefa i w II Poliklinice w Wilnie Jan Rymian –w Edynburgu i 
Druji, Mieczysław Pimpicki – w Oszmianie, a potem w Holszanach. 
W tym czasie wszyscy czterej działali w konspiracji, udzielając pomo-

Tadeusz	Matulewicz

Wilhelm	Berecki	–	w	środku	–	był	lekarzem	w	AK,	obok	–	na	zdjęciu	na	latach	

Zygmunt	 Kanigow-
ski,	zdjęcie	z	lat	30.	
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cy polskim i radzieckim 
partyzantom, operowali 
rannych w prywatnych 
mieszkaniach, narażając 
życie własne i bliskich. 
W 1944 roku zostali włą-
czeni do Armii Krajowej, 
Jan Rymian aktywnie 
działał w szpitalu polo-
wym w I Brygadzie „Ju-
randa”, a Pimpicki – w III 
Zgrupowaniu „Jaremy”. 
Obaj uczestniczyli w ak-
cji „Ostra Brama” przy 
wyzwalaniu Wilna i obaj 
po odmówieniu wstąpie-

nia do Armii Czerwonej wraz z około pięcioma tysiącami żołnierzy 
zostali wywiezieni do Kaługi i zmuszeni do pracy przy wyrębie lasu. 
W grudniu 1945 roku wrócili do kraju.

Po przybyciu do Olsztyna wszyscy czterej w trudnych do znie-
sienia warunkach rozpoczęli od podstaw proces budowania służby 
zdrowia. Autor na podstawie zebranych dokumentów przedstawia, 
jak dzień po dniu walczyli z trudnościami, jak zdobywali narzędzia, 
leki, łóżka, pościel itd.

Doktor Piotrowski po przyjeździe do Olsztyna w lutym 1945 
rozpoczął pracę w dramatycznej sytuacji: przy braku żywności, wody 
pitnej, leków, narzędzi. W prywatnym mieszkaniu urządził gabinet i 
przyjmował chorych. Podczas epidemii duru brzusznego organizował 
szpital w budynku przy ulicy Wyspiańskiego i tam leczył zarażonych.

Gdy w maju 1945 roku przybył dr Jan Janowicz, urządził Szpital 
Kolejowy i w nim oddział chirurgiczny. Trzeci szpital, Mariacki, otwo-
rzył Stanisław Dorantt. W Olsztynie zjawili się też dwaj przyjaciele 
ze studiów, chirurdzy – Mieczysław Pimpicki i Jan Rymian. Obaj 
zostali asystentami Jana Janowicza. 20 stycznia 1946 roku Piotrowski 
w asyście Janowicza przeprowadził pierwszą operację chirurgiczną.

Każdy miesiąc przynosił zmiany na lepsze. W szpitalach powsta-
wały nowe oddziały i poradnie, z chirurgii wydzielono chirurgię 
dziecięcą i urologię, olsztyńscy chirurdzy przekazywali swą wiedzę i 

Florian	Piotrowski	z	żoną	Władysławą,	pielę-
gniarką,	podczas	wyprawy	kajakiem,	lata	60.
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doświadczenie następcom, 
kształcili kadrę specja-
listów. Wychowali kilka 
pokoleń lekarzy. To oni w 
codziennym trudzie i po-
święceniu odbudowywali 
Polskę.

W ich życiu był to bar-
dzo pracowity, ale także 
najbardziej stabilny okres. 
Poza codzienną pracą zawodową prowadzili szkolenia, wygłaszali 
referaty, działali w różnych organizacjach i towarzystwach, publi-
kowali prace w specjalistycznych czasopismach, zdobywali tytuły 
naukowe, zakładali rodziny, wychowywali i kształcili dzieci. Wolny 
czas poświęcali na sport i turystykę. Uprawiali żeglarstwo i wioślar-
stwo. Uczestniczyli w spływach kajakowych, rajdach, wycieczkach. 
Łączyła ich głęboka przyjaźń, pasja i poświęcenie.

Swymi umiejętnościami, sprawnością organizacyjną, zasadami i 
empatią zdobyli uznanie i szacunek współpracowników i pacjentów. 
Mieszkańcy Olsztyna docenili ich zasługi. Doktorowi Janowi Jano-
wiczowi poświęcono tablice pamiątkowe w Szpitalu Wojewódzkim 
i Kolejowym, w Miejskim jego imieniem nazwano jedną z sal, jego 
nazwisko nosi też ulica w Olsztynie. Uchwałą Prezydium WRN 
w 1956 w dowód jego zasług w dziedzinie lecznictwa przyznano 
mu samochód. Za ratowanie Żydów w czasie niemieckiej okupacji 
Instytut Yad Vashem zaliczył go w poczet Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Doktor Mieczysław Pimpicki został Honorowym 
Obywatelem Olsztyna, Jan Rymian otrzymał tablicę pamiątkową w 
bloku operacyjnym w Szpitalu Dziecięcym, jest również patronem 
sali wykładowej w Izbie Lekarskiej, natomiast Florian Piotrowski 
ma swe ulice w Olsztynie i Barcianach.

Tadeusz	Matulewicz

__________________
Jan Zygmunt Trusewicz, Wileńskie tradycje olsztyńskiej chirurgii, Pracownia Wydawnicza ElSet 
2020, s.272.                                                                                                                                                   

Dwóch	Janów	–	Janowicz	i	Rymian
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MIASTO	K.,	MIASTO	B.?	
BAJKOWY	KALININGRAD	PAULINY	SIEGIEŃ

Tomasz Otocki

To miasto mogło nazywać się inaczej. 
Gdyby nie śmierć Michaiła Kalinina w 1946 
roku, prawdopodobnie nazwano by je Bałtyj-
skiem, tak samo jak później wschodniopruską 
Piławę. Dla Pauliny Siegień jest miastem-baj-
ką (także na B.). Choć chyba nie taką słodką 
Märchen, jak przedwojenny królewiecki mar-
cepan, zresztą recenzentka książki Ludwika 
Włodek pisze wprost, że to miasto brzydkie 
i że sztuką jest je pokochać. Dyskursów o 
Kaliningradzie może być wiele. Dla polskich sentymentalistów to 
miasto Kanta, siedziba Albertyny i stolica podległych Rzeczypo-
spolitej Prus Książęcych. Dla powojennych komunistów (obojętne, 
polskich czy sowieckich) – gniazdo faszystów. Dla współczesnych 
gdańszczan – miasto, w którym niekoniecznie się bywało, choć do 
2016 roku między obwodem istniał mały ruch graniczny. Paulina 
Siegień przedstawia Kaliningrad, w którym każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Potwierdzenie swoich wyobrażeń o Rosji, ale o wiele 
częściej wręcz przeciwnie, zaprzeczenie. To drugie jest chyba o 
wiele bardziej fascynujące, choć żyjemy w okresie pokrymskim, 
gdzie na Rosję modnie jest patrzeć jeszcze bardziej schematycznie 
niż przed 2014 rokiem. 
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Smak czebureków zamiast królewieckich klopsów

Gdyby tę książkę 
pisała germanistka, 
miała by ona zupeł-
nie inny kształt – na-
pisałem do jednego 
ze swoich znajo-
mych. Niemieckie 
media lubią przypo-
minać przedwojenny 
Królewiec, choć jak 
na złość, mało który 
z młodych obywa-
teli Bundesrepubliki 
mógłby powiedzieć o 
nim coś konkretnego 
(a który młody Polak 
coś wie o przedwo-
jennym Lwowie?). 
Paulina Siegień, z wy-
kształcenia etnografka 
i rusycystka, z zawodu 
dziennikarka, zapra-
sza w podróż po mie-
ście współczesnym, 
od którego zaczęła się 
zresztą jej fascynacja 
Rosją. Symbolem tej 
współczesności, choć 
jednocześnie już także historii, jest Dom Sowietów (Rad), którego 
zdjęcie znajduje się na okładce. Wydaje się, że autorka ma do tego 
miejsca sentyment i gdyby to od niej zależało, nigdy nie zgodziłaby się 
na odbudowę zamku. Zresztą, inaczej niż planowana odbudowa Pałacu 
Saskiego w Warszawie, to tylko taka kaliningradzka mrzonka, która 
nigdy się nie ziści, nawet jeśli śnił o niej gubernator Nikołaj Cukanow. 
Podobnie jak autonomia dla obwodu, o której marzą napotkani przez 
dziennikarkę działacze Bałtyckiej Partii Republikańskiej. 

Ponad	półwiecze	temu	Królewiec-Kaliningrad	
wyglądał	żałośnie	–	z	daleka	widoczne	były	ruiny	
XIV-wiecznej	katedry	Matki	Bożej	i	św.	Wojciecha	
w	Knipawie	nad	Pregołą	–	dawnej	historycznej	
części	miasta.	Chcący	mogli	odnaleźć	nawet	wtedy		
miejsce	pochówku	Immanuela	Kanta	w	mauzo-
leum	przy	katedrze	i	pomnik	Schillera	z	podpisem	
cyrylicą…	Zdjęcia	pochodzą	z	połowy	lat	70.
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Miasto na K. powstało od podstaw w 1945 roku jako miasto ludzi 
wykorzenionych. O ile Polacy pieczołowicie odbudowali Gdańsk, bo 
miał on dla nich znaczenie historyczne, dla Rosjan i rosyjskojęzycz-
nych, którzy pojawili się w mieście, niemiecka kultura była czymś 
zupełnie obcym, abstrakcyjnym. Do 1989 roku przeciętny mieszkaniec 
obwodu nie wiedział o historii nic ponadto, że do II wojny światowej 
mieszkali tu „źli faszyści”. Po 1989 roku nastąpiła eksplozja zaintere-
sowania niemiecką przeszłością, czego symbolem stała się odbudowa 
katedry, a także dyskusja, czy przypadkiem nie warto by przywrócić 
miastu nazwy Königsberg, pisanej oczywiście cyrylicą. 

Lubimow pisze list

Historia Königsbergu na łamach książki Pauliny Siegień gości 
wielokrotnie, choćby wtedy, gdy autorka opisuje pierwsze rosyjskie 
rządy w Królewcu za czasów carycy Elżbiety, czy przywraca naszej 
pamięci Królewiec żydowski, poświęcając zresztą mu cały rozdział 
pod tytułem Synagoga. Wydaje się jednak, że o wiele ciekawsze są 
wątki powojenne, gdy miasto stało się już stolicą obwodu Federacji 
Rosyjskiej, odciętego od „matki” – terytorium Litewskiej i Białoru-
skiej SRR. Założę się, że mało który z Polaków zna historię jednego 
z pierwszych przywódców KPZR w obwodzie kaliningradzkim Piotra 
Iwanowa, który przeżywszy blokadę Leningradu, został przeniesiony 
w 1947 roku do dawnych Prus. Nie mogąc znieść wschodniopruskiej 
apokalipsy i napisawszy list do Stalina, popełnia samobójstwo. Rów-
nie ciekawa jest historia zachowania w powojennym mieście katedry 
z grobowcem Immanuela Kanta. Tutaj autorka książki przywołuje 
postać obywatela Lubimowa, który w tej sprawie napisał specjalny 
list do „Izwiestii”. Takich szczegółów znajdziemy w książce więcej. 

W rozdziale Synagoga informacji o żydowskim Kaliningradzie 
dostarcza nam lokalny zawodowy Żyd – Wiktor Szapiro. Jednak 
opisanie historii odbudowy żydowskiej świątyni, położonej na 
Królewskiej Górze, staje się także pretekstem, by opowiedzieć 
o Hannie Arendt, która w Königsbergu, przy ulicy Zoologicznej, 
spędziła dzieciństwo. Przy okazji wzmianki o królewieckim ZOO 
i pysznej anegdoty o hipopotamie, pojawia się pewna ogólna re-
fleksja, którą można zastosować także do Polski: 

Często można przeczytać lub usłyszeć od miejskich przewodników, 
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że w Kaliningradzie 
pewne rzeczy są 
najstarsze w Rosji. 
Najstarszy w Rosji 
ogród zoologiczny 
[...], najstarszy ro-
syjski stadion piłkar-
ski [...], najstarsza w 
Rosji sieć tramwajo-
wa i tak dalej. 

Wydaje się, że może to i lepiej, że lokalni Rosjanie anektowali 
lokalną, niemiecką przeszłość, zamiast ją zupełnie odrzucić, tak jak do 
1989 roku. Czy nie inaczej jest we Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku?

Bohaterem rozdziału Synagoga oprócz Hanny Arendt został Mi-
chael Wieck, skarbnica wiedzy o żydowskim Królewcu, niemiecki 
skrzypek i publicysta. Autorka odwiedza go w Stuttgarcie. Niestety 
Wieck nie dostał zaproszenia na uroczyste otwarcie odbudowanej 
synagogi. Kaliningrad wciąż się boi swojej niemieckiej przeszłości? 
A może to strach władzy przed Zachodem?

Zupa wegańska lepsza od rewolucji

Mimo wątków historycznych, książka Pauliny Siegień osadzona 
jest tak naprawdę we współczesności. Poznajemy takich Rosjan jak 
Dienis Osnacz, zwolennik subkultury ostra krawędź, członek Partii 
Narodowo-Bolszewickiej Limonowa, który lubił składać kwiaty pod 
pomnikiem Lenina. Za działalność antypaństwową spędził parę lat 
w kolonii karnej w Gwardiejsku. Dziś jest pokojowo nastawionym 
do świata wegetarianinem, który częstuje wegańską zupą krem i 
opowiada o tym, że rewolucja to niekoniecznie sympatyczna rzecz. 
Żenia Mowsijenko oprowadza Paulinę po Domu Sowietów, Misza 
Nikonienko pokazuje tatuaż z tą nowoczesną, brutalistyczną budowlą. 
Zresztą Domowi Sowietów autorka poświęca osobny rozdział, to 
przecież symbol współczesnego Kaliningradu, bez którego trudno 
sobie wyobrazić miasto. Choć są także pomysły urzędników, które 
Paulina wyśmiewa: rozebranie Domu Sowietów, by złożyć go po-
nownie. To już przechodzi ludzkie pojęcie...

Książka była pisana po 2014 roku, więc znalazły się w niej wątki 

Skrzypek	Michael	Wieck	i	publicystka	Hanna	Arendt
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związane ze strachem władz rosyjskich przed separatyzmem. Dzienni-
karka opisuje happening dokonany przez kilku śmiałków, którzy flagę 
rosyjską na budynku FSB zamienili na flagę Bundesrepubliki. W Kali-
ningradzie powstało wówczas wzmożenie patriotyczne, flagę niemiecką 
zaczęto traktować prawie jak nazistowską, choć przecież Niemcy Angeli 
Merkel robią wspólnie z Putinem wielki projekt biznesowy Nordstream. 
Na tym przykładzie idealnie widać kaliningradzką schizofrenię: zachwyt 
krajem nad Renem i niemiecką przeszłością z jednej strony, z drugiej 
zaś strony Niemcy traktowane są nadal jako państwo niepewne, może 
nawet siedlisko faszystów, podobnie jak w napisanej w czasach ZSRR 
powieści Willa Edit, której akcja toczy się w Kaliningradzie. 

Skoro mowa o separatyzmie, którym straszą putinowskie wła-
dze, jednocześnie wspierające taki sam ruch na Donbasie. Jednym 
z bohaterów książki jest Wadim Pietrow, działacz Bałtyckiej Partii 
Republikańskiej, ugrupowania-widma, założonego jeszcze w czasach 
jelcynowskich. Obecnie Pietrow twierdzi, że wciąż trzyma sztandar 
regionalizmu, ale po prawdzie partię rozwiązano mu jakieś paręnaście 
lat temu. Mimo to nie traci animuszu. Wierzy, że Kaliningrad stanie 
się w końcu jedną z rosyjskich republik, zamiast obwodem o numerze 
39. Marzyciel, a może po troszku prowokator, skoro autorka, pół 
żartem, pół serio, podejrzewa go o współpracę z FSB. 

Polskie wątki

Autorka sama twierdzi, że nie czuje się dobrze w tematach polo-
nijnych, więc nie wspomniała o polskim środowisku, związanym z 
czasopismem „Znad Pregoły”. Na ostatnich stronach książki pojawia 
się jednak Polak, skądinąd pochodzący z rodziny o ciekawej przeszło-
ści kryminalnej, Aleksandr Arestowicz. Polak, ale miłośnik Putina, 
czemu dziwi się autorka, której „nie współgra” to z polskością. Ja, 
nauczony doświadczeniem litewskim czy łotewskim, wiem, że to 
wcale nie musi się wykluczać. Arestowicz twierdzi, że jest potomkiem 
bohatera powieści Henryka Sienkiewicza...

Podróż do obwodu Paulina Siegień rozpoczyna od Braniewa, star-
szego brata Kaliningradu. Ale uwaga, to tylko historia, bo jak zauważa 
Paulina: Na mentalnej mapie oba miasta są bardzo daleko, z Braniewa 
prawie nikt nie jeździ do Rosji. Gdy w 2018 roku zostanie na krótko uru-
chomione połączenie na linii Gdańsk-Kaliningrad, Siegień będzie chyba 
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jedyną pasażerką, któ-
ra odbędzie podróż na 
wschód. Z kolei linia 
Kaliningrad-Gdańsk 
pełna jest rosyjskich 
turystów, ciekawych 
Polski. To symbol 
ogromnej dyspropor-
cji we wzajemnym 
zainteresowaniem. 
O ile większość ka-
liningradczyków 
odwiedziła polskie 
Pomorze, a w książce poznajemy historię Wani, który w Gdańsku 
podjął studia, to wśród mieszkańców Trójmiasta, zainteresowanych 
zachodnią Rosją jest wciąż niewielu. Przeważają stereotypy na temat 
kaliningradzkich Rosjan. I te pozytywne, i te negatywne. 

Miasto bajka

W 2016 roku zniesiono mały ruch graniczny, jednak dwa lata 
później władze rosyjskie wprowadziły wizy elektroniczne, które 
ułatwiają poruszanie się po obwodzie. Skoro pandemia już powoli 
mija, warto się udać do Kaliningradu, śladami sugerowanymi przez 
Paulinę Siegień. To już nie jest niemiecka Märchen, z kolorową 
starówką, knajpkami nad Pregołą, w której podaje się królewieckie 
klopsy. To już nie miasto Kanta, ani Hanny Arendt. Kaliningrad 
wciąż szuka, wciąż zastanawia się, jakim miastem ma być. Miał 
trochę mniej szczęścia niż Gdańsk, którego dzisiejsza pomyślność 
bierze się nie z tego, że powojenni mieszkańcy przywrócili mu jego 
historię, ale z tego, że napisali w nim zupełnie nową, swoją. Histo-
rię stoczni gdańskiej, strajku, Solidarności, Lecha Wałęsy. Gdańsk 
odegrał dużą rolę w najnowszej historii Polski, zrzucił z siebie odium 
miejsca prowincjonalnego [...]. Sądzę, że współczesny Kaliningrad 
tak mocno pogrążony jest w pytaniach o swoją przeszłość, bo ucieka 
w ten sposób od niezbyt satysfakcjonującej teraźniejszości. Od go-
spodarczego zastoju, od regionalnej polityki, w której nie ma miejsca 
na samorządność, od niespełnionych marzeń [...].
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Życzę miastu na K., żeby odnalazło sposób 
na siebie. Choć nie jest „miastem-bajką” w tym 
pierwotnym rozumieniu słodkiego, starego Kró-
lewca, to wciąż może nas zaskoczyć. Może 
spełnią się kiedyś marzenia Wadima Pietrowa o 
autonomii? Może Rosja się kiedyś zdemokraty-
zuje? Może obwód odejdzie od paranoi zbrojeń 
i zwróci się w kierunku Unii Europejskiej?

To marzenia, ktoś złośliwy powiedziałby, 
że to jakieś bajki. W końcu jednak w tridie-
wiatym carstwie, tridiesiatom gosudarstwie... 
Nie takie historie przeżywało już miasto K. 

Tomasz	Otocki
___________
Paulina Siegień, Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu, Wyd. Czarne 2021, s.320.

Autorka	książki	o	Kró-
lewcu	Paulina	Siegień		

Nasz stały konkurs 
„POLACY WIELU KULTUR”

skierowany jest do Polaków na Wschodzie 
i na całym świecie, mieszkających wśród innych nacji, 

jak też do Polaków w Polsce oraz ludzi innych narodowości, 
mających styczność z polskością – rodzinnie, zawodowo, 

bądź w inny sposób. W dobie otwarcia się w Europie zanikają 
granice,  większa jest migracja i przenikanie kultur, 

zachodzą przemiany tożsamościowe. 
Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoimi 

doświadczeniami  i refleksjami, zaś szczególnie chodzi nam 
o przemyślenia ludzi młodych. Prosimy o nadsyłanie 

swych prac na adres:  znadwilii@wp.pl
Najlepsze będą drukowane w kwartalniku „Znad Wilii”,

zostaną wyróżnione nagrodami. Z satysfakcją informujemy,
iż zainteresowanie konkursem upoważnia nas 

do jego kontynuacji, a najciekawsze prace planujemy 
umieścić w wydaniu książkowym. 
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Dzięki Miłosierdziu powstało w Wilnie to hospicjum.
Obecnie uruchomiono jego oddział dla dzieci, chorych na raka.

Sprawmy razem, by Miłosierdzie mogło roztaczać szerszą opiekę
nad potrzebującymi. To dzięki nam tak może się stać.

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

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

Tel. 370 5 219 57 62

MIŁOSIERDZIE

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

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

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



RATUJMY FRANCISZKAŃSKĄ ŚWIĄTYNIĘ!

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

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

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

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

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

 
Konto Bankowe / Account Infornation 

OFMConv, accound:
LT 077300010080655430 

73000 AB „Swedbank”
SWIFT: HABALT22 
albo Konto misyjne 

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

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

(na wpłaty walutowe)



Z HISTORII ULIC WILEŃSKICH                      

ULICA	MICKIEWICZA	W	1937	ROKU

Mieczysław Jackiewicz

Mój ojciec, Antoni Jackiewicz, zamieszkał w Wilnie w 1910 
roku, po odbyciu służby w wojsku carskim w Kownie i przebywał w 
tym mieście do wybuchu I wojny światowej, tam poznał późniejszą 
żonę i moją mamę… Losy jego i mojej mamy podczas wojny tak się 
potoczyły, że dopiero w 1935 roku powrócili do ukochanego miasta, 
już ze mną, i zamieszkali na Zarzeczu, przy ulicy Połockiej.

Ojciec bardzo wcześnie zaczął zapoznawać mnie z jego ulubio-
nym miastem. Zaczął od kościołów przed Wielkanocą 1937 roku. 
Zwiedzaliśmy groby Chrystusa w kilku świątyniach, poczynając o 
naszego parafialnego kościoła św. Franciszka i Bernarda, popularnie 
Bernardynów i kończąc tego dnia w kościele św. Jakuba i Filipa na 
Łukiszkach. Wracając do domu, szliśmy ulicą Adama Mickiewicza 
i tata opowiadał mi historię ulicy i wskazywał sklepy i restauracje, 
jakie istniały jeszcze po jego śmierci w 1938. Jesienią 1939 roku 
ulica Mickiewicza przestała istnieć, zmieniała kilka razy swą nazwę, 
by wreszcie, może na długo, zostać aleją Giedymina.

Aleja	Adama	Mickiewicza,	dziś	Gedimino	prospektas,	na	starej pocztówce
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Tego dnia po wyj-
ściu z kościoła św. 
Jakuba i Filipa we-
szliśmy na plac Łuki-
ski, wówczas mocno 
zabłocony i przeszli-
śmy na najpiękniej-
szą ulicę – Mickie-
wicza, o długości 1 
750 m. Ciągnącą się 

od placu Katedralnego do Wilii, do starego mostu Zwierzynieckie-
go. Aleję wytyczono w 1836 roku jako Georgijewskij prospiekt, a 
nazwę wzięto od znajdującego się przy nim kościoła św. Jerzego, 
zamienionego na cerkiew św. Georgija. 

Powstał wtedy projekt rozbudowy przedmieścia Łukiszki na 
potrzeby nowego centrum administracyjnego i handlowego rozrasta-
jącego się miasta. W 1922 roku nadano ulicy nazwę poety. Większość 
budynków przy niej powstała na przełomie XIX i XX wieku, dlatego 
styl całej ulicy nawiązuje do eklektyzmu. 

Idąc ulicą Mickiewicza w kierunku katedry, tata pokazywał mi 
najważniejsze budynki, sklepy, kawiarnie. Oczywiście nie wszystkie 
zapamiętałem, później na podstawie wspomnień dawnych wilnian, szcze-
gólnie na podstawie wspomnienia Krzysztofa Macieja Mianowskiego 
Dwadzieścia młodych lat w Wilnie oraz Księgi adresowej m. Wilna 1939 
obraz tej ulicy do 1939 roku odtworzyłem.

Naprzeciwko placu Łukiskiego stoją dwa budynki. Idąc w kie-
runku katedry, z prawej strony pod nr 38 – budynek Gimnazjum  
im. Elizy Orzeszkowej dla dziewcząt, dalej nr 36 – duży masywny 
budynek sądów, w okresie kolejnych okupacji mieściła się tam sie-
dziba NKWD i Gestapo. 

Przed placem Łukiskim była znana w Wilnie apteka Piotra Jundzi-
ła, obok niej, po lewej stronie idąc do katedry, pod nr 25 była restau-
racja „Zacisze” Macieja Kiełbucia, do której przeważnie przychodzili 
oficerowie, bo można było się napić tam dobrej polskiej wódki. Re-
staurację „Zacisze” bywalcy popularnie nazywali „U Macieja”. Cha-
dzało tam, jak wspomniałem, męskie towarzystwo na wódeczkę. Ale 
restaurację upodobała sobie też i wileńska palestra. Tu odbywały się 
„kiełbasy adwokackie”, organizowane tradycyjnie przez prawników 

Krzysztof	Maciej	Mianowski	–	jego	książka	i	Księ-
ga	adresowa	m.	Wilna	1939	pomogły	odtworzyć	
autorowi	wspomnień	obraz	głównej	ulicy	miasta	
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w dzień walnego ze-
brania Rady Adwo-
kackiej w Wilnie. 
Rady funkcjonujące 
przy Izbach Adwo-
kackich w między-
wojennej Polsce za-
łatwiały personalne 
sprawy adwokatów 
wraz ze szkoleniem 
i przyjmowaniem 
aplikantów oraz 
skreślaniem ich z 
listy. Kiełbasa, jak 
wspominał Stani-
sław Mianowski, była wspólną kolacją czy też późnym obiadem, 
na którym pośród zakąsek i gorących dań podawano gorącą kiełbasę 
z kiszoną kapustą. Potrawa miała symbolizować zapusty, wypadające 
zwykle w tym czasie. 

Kiełbasy swoją tradycją sięgały daleko w przeszłość, bodaj po-
chodziły od zebrań tzw. szubrawców wileńskich. Szubrawcy, jak 
wiadomo, to było grono osób, kwiat inteligencji, które w okresie 
dawnego Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1812-32 wydawało 
pisemko „Wiadomości Brukowe” – czytamy u Mianowskiego. Tu 
należy sprostować, bo Szubrawcy działali tylko w latach 1817-1822.

Alfred Kolator wspomina, że w „Zaciszu” podawano też befsztyki z 
cebulą, rumsztyki ze skrobanym chrzanem, albo boeuf a la Stroganoff, 
dania te podlewano doskonałą firmową „maciejówką” lub śliwowicą. A 
gdy się bywało w damskim towarzystwie – pisze Kolator – to podawano 
melbę z płonącą wisienką (lody z kremem – MJ), mazagran (napój chło-
dzący z czarnej kawy, cukru i koniaku – MJ) i zapewne likier do kawy. 
Między restauracją „Zacisze” a ulicą Wileńską, była restauracja „My-
śliwska”, gdzie podawano dania z dziczyzny, a na dużej sali wieczorami 
były potańcówki. Naprzeciwko w budynku nr 26 działała restauracja 
„Ustronie”. Na rogu ulicy Styczniowej znajdował się budynek Związku 
Rzemiosł. W tej okolicy była drogeria Kudrewicza, winno-owocowy 
sklep Banela oraz ekspozytura Fiata, gdzie sprzedawano samochody. 
W budynku pod nr 24 był sklep jubilerski Johanna Paka, obok jubi-

Mieczysław	Jackiewicz	
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lera Paka duże okna wystawowe miał sklep 
jubilerski Chaima Finna. 

Bolesław Sztrall po I wojnie światowej 
założył drugą cukiernię przy ulicy Mickie-
wicza, przed  hotelem „Bristol”. Tę cukier-
nię wilnianie nazwali „Zielony Sztrall”, 
ponieważ wnętrza pomalowane były na 
zielony kolor. Przychodzili tu głównie 
oficerowie wileńskiego garnizonu, bogaci 
kupcy i wyżsi urzędnicy. Męskiej kliente-
li, jak wspominał Kolator, przygrywała w 
połowie lat 30. damska orkiestra – siedem 

młodych i ładnych dziewcząt w białych sukniach, stojących w jed-
nym rzędzie. Lokal ten był mniej wytworny i poza luksusowymi 
córami Koryntu nie przyciągał eleganckich dam. Wśród bywalców 
przeważali panowie w średnim wieku, głównie handlowcy. Litwin 
Rafał Mackiewicz (Rapolas Mackonis) wspomina:

Jakoś nie lubiłem tego lokalu. Po pierwsze próg jego rzadko 
przekraczali przedstawiciele pióra lub pędzla, a tym bardziej – sceny, 
po drugie, kawa nie wyróżniła się tu szczególnym aromatem. Wstę-
powałem tu, gdy przechodząc, widziałem przez okno dwóch broda-
tych nierozłącznych przyjaciół: redaktora „Przeglądu Wileńskiego” 
Ludwika Abramowicza i adwokata Bolesława Szyszkowskiego, który 
niekiedy pisał do „Przeglądu”, a w razie potrzeby bronił w sądzie 
redaktora tego pisma. Ci dwaj nierozłączni przyjaciele nie popijali 
kawy – pociągali piwo z wielkich kufli.

Z	HISTORII	ULIC	WILEŃSKICH	 																					

Ludwik	Abramowicz	

„St.	Georges”	powstał	wg	projektu	hr.	Tadeusza	Marii	Rostworowskiego
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Obok z prawej strony pod nr 22 stoi budynek w stylu secesji, 
w którym mieścił się luksusowy hotel „Bristol” i tejże nazwy 
restauracja; obok tego budynku pod numerem 20 stoi okazały 
gmach hotelu „St. Georges” (św. Jerzy), zbudowany w latach 1893-
1895 według projektu architekta hr. Tadeusza Rostworowskiego, 
przez kilka lat właściciela, oraz inżyniera J. Parczewskiego. Na 
budynkiem dominował św. Jerzy na rumaku, i stąd, oraz od nazwy 
ulicy, jego nazwa. Pełnił rolę hotelu do 1940 roku. Został wysa-
dzony w lipcu 1944 roku przez Niemców w czasie prowadzonej 
przez AK operacji „Ostra Brama”. Odbudowany w 1950 roku 
mieścił hotel „Vilnius”. Od 2005 pełni funkcję apartamentowca 
jako Grand Duke Palace. 

Hotel „Georges” przeszedł do historii głównie dzięki eleganc-
kiej restauracji i sali balowej w stylu Ludwika XVII, które były 
miejscem wielu spektakularnych wydarzeń, bali itd. Na przykład, 
żagarysta Alfred Kolator wspomina, że była tam obszerna sala 
restauracyjna, meble stylowe z belle epoque, miękkie, pokryte 
jasno kremowym brokatem, części drewniane złocone, ściany 
zdobione złoconymi gzymsami, gości nie za wiele. Dania: zupa 
rakowa, udziec sarni, może być zając, cietrzew, bażant, przepiórka, 
jarząbek, zależnie od sezonu. 

Na rogu ulicy Śniadeckich i Mickiewicza, była kawiarnia Żyda 
Dormana. Tu można było napić się dobrej kawy, piwa z pianką 
i zjeść świetne parówki. Bywalcami tej kawiarni byli przeważ-
nie studenci Litwini i Białorusini, a także mniej zasobni w kasę 
urzędnicy. Kolator pisze: 

Jeżeli się nie jest Polonusem, tylko innym korporantem, to czy się 
lubi, czy nie lubi Żyda, pójdzie się na piwo do Dormana. Stolików i 
krzeseł tam prawie nie ma, są długie półki przy ścianach, umiesz-
czone na wysokości piersi, staje się przy nich i spożywa jedyne w 
Wilnie parówki i popija piwem okocimskim, może być żywieckie, 
ale z browaru arcyksięcia w Tychach, mocne. Ci z młodszych kor-
poracji piją haberbuscha, czyli piwo z warszawskiego browaru 
Błażeja Haberbuscha.

W budynku nr 19 działał hotel-pensjonat Cywińskiej, przy nim był 
Klub Szlachecki. W domu pod nr 17 był sklep z materiałami piśmien-
nymi A. Hellera, zaś w budynku nr 15 był sklep z konfekcją dziecięcą 
A. Kobylińskiej i obok, nieco w tyle, przy ulicy Śniadeckich, działała 

Mieczysław	Jackiewicz	
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wykwintna restauracja „Dworek Szlachecki”. Bliżej katedry, po tej 
samej stronie, pod nr 11 działało kino „Lux” i obok drugie – „Świato-
wid”.  Po tej samej stronie, bliżej kawiarni Rudnickiego, był sławny w 
Wilnie zakład mleczny pani Hejberowej. Kolator wspomina, że mleko 
i wszelkie wyroby mleczne były tam również doskonałe. 

Między ulicą Jagiellońską i Wileńską, w jednym dużym budynku, 
działał uniwersalny magazyn Braci Jabłkowskich, filia warszawskiej 
firmy z ulicy Brackiej. W tym magazynie sprzedawano dosłownie wszyst-
ko. Na rogu Jagiellońskiej była znana w Wilnie kwiaciarnia Wellera. Za 
ulicą Wileńską w kierunku katedry stoją dwa gmachy, wzniesione w 
okresie międzywojennym: budynek Najwyższej Izby Kontroli, w którym 
na parterze mieścił się Bank PKO, oraz gmach Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Obydwa budynki mają nowoczesną architekturę.

Z	HISTORII	ULIC	WILEŃSKICH	 																					

Na	Mickiewicza	działały	dwa	kina	–	„Lux”,	w	którym	z	wejściem	Sowietów	grano	
film	„Jesli	zawtra	wajna”	i	„Światowit”	(jeden	z	przedwojennych	programów)

Zamożniejsze	modnisie	ubierały	w	uniwersalnym	magazynie	Braci	Jabł-
kowskich,	będącym	filia	warszawskiej	firmy	z	ulicy	Brackiej	w	Warszawie
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©Romuald Mieczkowski
W	magazynie	Braci	Jabłkowskich	
i	dzisiaj	mieści	się	dom	towarowy



Na rogu ulicy Adama Mic-
kiewicza i Tatarskiej znajdo-
wała się cukiernia „Czerwony 
Sztrall”. Bolesław Sztrall w 
1912 roku założył cukiernię 
także na rogu ulicy Świętojer-
skiej, później Adama Mickie-
wicza i Tatarskiej w budynku  
wzniesionym w 1876 roku. 
Cukiernię tę wilnianie nazwa-
li „Czerwonym Sztrallem”, 
ponieważ krzesła obite były 
czerwonym pluszem. Chęt-
nie przychodzili tu na kawę i 
czekoladę aktorzy z pobliskiej 
„Lutni” oraz urzędnicy z ban-
ków na Mickiewicza.

W tej kawiarni bywali też 
przedsiębiorcy, urzędnicy 
NIKu, a także damy z wyższych 
wileńskich sfer. „Czerwony 
Sztrall” uchodził za najbardziej 
elegancką kawiarnię między-
wojennego Wilna. Przed wojną 
kawiarnię prowadził Jan Sztrall 
z matką. O tej kawiarni pisał 
Rapolas Mackonis: 

Przychodziły tu elity wi-
leńskie. Piękne damy, arystokratki szukające miłosnych przygód, 
oficerowie, wszyscy, którzy w Wilnie uważali się za kogoś z pozy-
cją, przychodzili tutaj. Było tłoczno w dzień i wieczorem, także w 
niedzielne popołudnie, gdy tłum inteligentów po nabożeństwie w 
kościele św. Jerzego kierował się do tej kawiarni. Przychodzili tu 
także dziennikarze, którzy wymieniali się między sobą najświeższymi 
wiadomościami. 

Latem działała kawiarnia letnia w ogródku, który ciągnął się aż 
do ulicy Wileńskiej i był odgrodzony od ulicy płotkiem. Stały tam 
drewniane stoliki, a przy nich wykonane z wikliny foteliki. Między 

Z	HISTORII	ULIC	WILEŃSKICH	 																					

Na	parterze,	w	sali	operacyjnej	moder-
nistycznej	siedziby	banku	PKO,	umiesz-
czony	 był	 tryptyk	Ludomira	 Slendziń-
skiego,	symbolizujący	Pracę	–	Fortunę	–	
Oszczędność	(na	zdjęciach	Jana	Bułhaka)	
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Mieczysław	Jackiewicz	

drzewami zawieszone były kolorowe latarnie, które późnym wie-
czorem tworzyły romantyczny nastrój.

Za ulicą Tatarską, w stronę katedry, były jeszcze w 1938 roku dwa 
sklepy z drogim obuwiem – Koleśnika i Czaplickiego. W sklepie Ko-
leśnika, jak wspomina Mianowski, para pantofli damskich kosztowała 
40-50 złotych, natomiast miesięczne pobory dozorcy na Zarzeczu 
wynosiły 30-60 złotych. Między sklepami obuwniczymi znajdowała 
się znana wileńska apteka Witolda Augustowskiego, który w Wilnie 
miał cztery apteki. Był tam też sklep masarski Żytkiewicza. W ma-
sywnym budynku nr 8 mieścił się Wileński Bank Ziemski, za  apteką 
Augustowskiego i sklepem masarskim Żytkiewicza znajdował się teatr 
muzyczny „Lutnia” – operetka wileńska. Obok niej była cukiernia o 
nazwie „Jugosławia”, prowadzona przez rodzinę serbską. Mianowski 
wspomina, że podawano tam lody z bitą śmietaną oraz bardzo dobrą 
chałwę, a także napój pod nazwą „buza”. Napój ten wywodzący się 
chyba z Turcji, stał się w Wilnie popularny. Mówiło się nawet „nabu-
zować komuś oczy”, co oznaczało podbić oczy. W czasach litewskich 
w „Jugosławii” przygrywała orkiestra mandolinistów. Ubrani byli w 
jedwabne rubaszki, zaś na ich repertuar składały się romanse rosyjskie. 

W budynku nr 4 była kawiarnia „Fromboli”. Do niej, jak wspo-
mina Kolator, uczęszczali żacy wileńscy:

Była to niby cukiernia, gdzie sprzedawano czekoladę, kawę, herbatę. 
Lokal wyglądał jak staroświecka apteka, prawie nikogo tam nie widać, 
kupujących mało, a sklep świetnie zaopatrzony (szepczą, że to lokal 
masonów). Jest dwa czy trzy stoliki, kilka krzeseł i można poprosić 
o filiżankę kawy. Miła pani odmierzy miareczkę, wsypie do młynka, 
następnie do maszynki, po sali rozejdzie się wspaniały aromat, poda 
filigranową filiżaneczkę z ciemnym napojem. Serce od tego nie będzie 
pikać, drzemka popołudniowa się nie uda, a w umyśle będzie jakoś 
jasno, świeżo. […] Przed egzaminem dobrze jest zajść do „Fromboli”, 
egzamin pójdzie jak z płatka, pod warunkiem, że się przedtem przynaj-
mniej do skryptu zajrzało.

W budynku nr 1, na rogu ulicy 
Arsenalskiej była znana w Wilnie 
i uczęszczana przez inteligencję 
wileńską  kawiarnia Rudnickie-
go. Rafał Mackiewicz, po 1945 
roku – Rapolas Mackonis, ów-
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czesny dziennikarz gazety litewskiej „Vilniaus rytojus” wspominał: 
Zimą wejście do kawiarni było tylko od strony ulicy, latem można 

było wejść również przez rogowe drzwi (teraz zamurowane – MJ). 
Wchodząc od strony ulicy, napotykało się kontuar, za którym od rana 
do wieczora stał nieco otyły, nierozmowny właściciel Rudnicki. Nikt 
nie wyobrażał go inaczej jak ze szczypczykami w prawej dłoni. Po 
lewej stały talerzyki, na które na zamówienie pana Karola lub Pana 
Emila (kelnerzy – MJ) szczypczykami z pewnym rytuałem kładł jed-
no lub kilka ciastek. Rzecz charakterystyczna, że właściciel nic nie 
notował, nie miał kasjerki do wydawania żetonów […].

Po wejściu przez skromne i mocno już sfatygowane drzwi, idziemy 
w prawo. Stając na chwilę, rozglądamy się za wolnym stolikiem lub 
chociażby krzesłem. Szczęście uśmiechało się nie zawsze. W sali o 
kształcie litery „U” szumiało niczym w ulu, a pod sufitem tyle dymu, 
niczym pary w rosyjskiej łaźni. Dookoła tylko słychać: „Panie Emilu, 
pół czarnej”, „Panie Karolu, małą czarną”. Obaj kelnerzy po prostu 
nurkowali między ciasno ustawionymi stolikami.

Goście wszystko otrzymują w czas. Nie trzeba czekać i denerwować 
się. Nie wiedzieliśmy nawet, co oznacza nowy nurt literacki „Księga 
zażaleń”. Paruje gorąca pachnąca kawa, prawie nad wszystkimi 
stolikami kłębi się dym papierosowy, szeleszczą gazety i czasopisma, 
wszystko zagłusza zlewający się w jedno gwar. Niczym z rogu obfitości 
sypią się anegdoty, dowcipy, toczą się gorące dyskusje o tym lub innym 
opublikowanym w tym dniu ciekawszym artykule, o nowej premierze, 

Z	HISTORII	ULIC	WILEŃSKICH	 																					

Dziennikarz	Rafał	Mackiewicz	(Rapolas	Mackonis).	Na	drugim	zdjęciu	–	na	
dalszym	planie,	w	środku	modnej	kawiarni	Rudnickiego	na	Mickiewicza
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o nowej, z rzad-
ka pojawiającej 
się książce […]. 
W polskiej termi-
nologii od dawna 
jest pojęcie „poli-
tyk kawiarniany”. 
Tak określano sta-
łych bywalców 
kawiarń, którzy przy filiżance kawy „rozstrzygali” najbardziej za-
gmatwane kwestie polityczne. Gdy słucha się takich komentarzy, można 
odnieść wrażenie, że autentyczni dyplomaci – politycy w porównaniu 
z kawiarnianymi „mędrcami” są największymi ignorantami […].

Przez długie lata na Olimpie prasowym Wilna występowali dwaj 
Mackiewiczowie: redaktor naczelny dziennika „Słowo” Stanisław 
Mackiewicz i jego brat Józef, współpracownik tejże gazety. Pierwszy 
pisywał tylko artykuły wstępne na tematy polityczne, drugi natomiast 
zdobywał już rozgłos jako reportażysta. Dwaj rodzeni bracia, jak 
trzeba sądzić, dzieci tej samej matki i tego samego ojca, ale różnili się 
od siebie jak niebo i ziemia. Stanisław gruby niczym beczka kroczył 
dumnie, ustawiając brzuch i z zadartą głową. Wydawało się, że na 
ulicy nikogo nie dostrzega (ile razy spotykam Venclovę, przypominam 
Cata, niedostępnego szaremu człowiekowi).

Mając zawsze zawieszony na brzuchu aparat fotograficz-
ny, chociaż nigdy nikogo nie fotografował, z rzadka zaglą-
dał do kawiarni Rudnickiego. Jeśli znajdował pod oknem wol-
ny stolik, siadał na krótko, zawsze sam. Gdy zaś nie znajdował 
wolnego miejsca, obrzucał salę złym spojrzeniem i kiwając się, 
wysuwał się na ulicę. Nie miałem okazji poznania tej osoby. 
Obaj Mackiewiczowie byli bliskimi krewnymi Stasysa Lozoraitisa. 
– Jesteśmy kuzynami – opowiadał Józef. – Dziećmi sióstr. Jak się 
stało, że dzieci jednej siostry uważają się za Litwinów, drugiej na-
tomiast – za Polaków, tego nie potrafiłby wyjaśnić nawet mądry 
Salomon. Jeden Stasys jest Litwinem, drugi zaś Polakiem. Prawdziwa 
mieszanka litewsko-polska […]. 

Ulica Mickiewicza sławną była też z istniejących przy niej jadło-
dajni i restauracji. Kolator pisze o jednej takiej jadłodajni: 

Zakład cioci Dmochowskiej nie był restauracją, jadalnią czy 

Stanisław	i	Józef	Mackiewiczowie,	Stasys	Lozoraitis	
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stołówką, był lokalem cioci Dmochowskiej. Produkty podawane do 
stołu nie pochodziły z rynku, lecz z własnego majątku. Stołownicy 
byli gośćmi po prostu, a nie stołownikami i tak ich też traktowano. 
Ceny były umiarkowane, jakość produktów doskonała. Każdy, kto 
miał apetyt na barszcz buraczkowy, prawdziwy kapuśniak wiejski, 
czy jakąś zupę jarzynową, dostawał pachnącą, smaczną, ze świeżych 
produktów wiejskich, można było zjeść kotlet wieprzowy z przysma-
żonymi kartofelkami, ale najsłynniejsze bodaj u cioci zsiadłe mleko, 
ściśle chłodne, na poły ze śmietaną.

Taka była ulica Mickiewicza w Wilnie. Była też ona swego ro-
dzaju „deptakiem” miejskim, tutaj młodzież umawiała się na randki 
i wzdłuż tej ulicy tam i z powrotem przechadzali się zakochani. I 
tak żyła ta wileńska elegancka ulica do 18 września 1939 roku. I 
nagle wszystko zamarło, wiele się zmieniło na tej ulicy, podobnie 
jak zmieniały się jej nazwy. 

Z ulicy Mickiewicza szliśmy do domu przez plac Katedralny, 
ulicą Królewską, św. Anny do mostu nad Wilenką, przeszliśmy przez 
most na ulicę Młynową i wyszliśmy na Zarzeczną. Przed kapliczką 
zdjęliśmy czapki, tata przeżegnał się i obok ryneczku poszliśmy na 
Połocką, do naszej skromnej izdebki w suterenie. Mama czekała z 
obiadem…

Mieczysław	Jackiewicz	
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„LITEWSKIE” OKRĘTY 
POD BIAŁO-CZERWONĄ BANDERĄ

PIERWSZY	„FRANCUZ”	W	GDYNI	–	S/S	„WILNO”

Andrzej Kotecki

W „Znad Wilii” (3 i 4/2017) ukazały się dwa artykuły poświęcone 
polskim okrętom noszącym „wileńskie” nazwy. Tym razem pozwalam 
sobie czytelników zainteresować polską flotą handlową z czasów II 
RP. Pod polską banderą pływało również kilka statków, które nosiły 
nazwy związane z Wilnem i Litwą. Na początek proponuję historię 
masowca s/s „Wilno”.

Tworzona po 1920 roku polska gospodarka morska w oparciu 
o budowany port i miasto Gdynia obejmowało również zakładanie 
firm żeglugowych. To z kolei powodowało, że na  potrzeby spółek 
armatorskich dokonywano zakupów zarówno statków używanych, 
jak też zamawiano, a ra-
czej kupowano jednostki 
jeszcze w trakcie ich bu-
dowy. Otrzymywały one 
różne nazwy, które naj-
częściej nawiązywały do 
nazw miejscowości, rzek 
lub jezior. Taką jednostką 
był parowiec „Wilno”. 

Nie był to jednak 
pierwszy statek w tej 
nazwie. Pierwszym był 
zakupiony w roku 1922 
przez inż. Antoniego Du-
nina-Ślepścia1. Zgodnie z 
zapisami w Lloyd Regi-
ster of Book, do I wojny 
światowej właścicielem 
statku o nazwie „Socie-
te” była firma Societe de 
Commerce & Commision 
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z Rostowa nad Donem2, powiązana z największym tamtejszym arma-
torem – Synowie E. T. Paramonowa. Od tego nazwiska statki te, w 
tym również „Wilno”, były nazywane „Paramoniny”. Specyfiką jego 
żeglugi był transport rzeczno-morski po Donie, Limanie Dniepru, 
Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. Głównym ładunkiem było zboże. 
Płaskodenna konstrukcja kadłuba umożliwiała załadunek w naturalnych 
warunkach, czyli w przystaniach pozbawionych urządzeń portowych 
do za- i wyładunku towarów.

Po wybuchu I wojny światowej statek został zmobilizowany i 
wcielony do Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Po niezbędnej adapta-
cji stał się poławiaczem min (trałowcem) o mianie „T-232” a później 
„T-332”. Po zakończeniu wojny zdemobilizowany i wraz z trzema 
innymi zakupiony przez wspomnianego powyżej Dunina-Ślepscia, 
który był mieszkańcem Warszawy lub… Gałacza3. Wówczas statek 
otrzymał nazwę „Wilno”, z portem macierzystym w Gdańsku. Statek 
został bowiem zarejestrowany w Wydziale Rejestrowym Urzędu 
Marynarki Handlowej w Gdańsku. Informację o ich planowanym 
przybyciu do Gdańska zamieścił wówczas „Żeglarz Polski” w nr 12: 

Statki znajdujące się w Grecji, skąd niebawem zostaną przepro-
wadzone do Gdańska. Szczęść Boże!4

Jednak żaden z nich nigdy nie dotarł na Bałtyk – chyba raczej 
z racji swej płaskodennej konstrukcji. Jak się wydaje, wspomniany 
inżynier był jedynie figurantem. Faktycznym ich właścicielem była 
nadal rodzina Paramonowych. Były one nadal eksploatowane w 
rejonie Morza Czarnego i Śródziemnego. Pracowały na nich rów-
nież załogi rosyjskie. Wiązał się z tym problem, który niewątpliwie 
rzutował na dalsze losy statków. 

W 1925 roku wygasły postanowienia ustawy sprzed pięciu lat 
dopuszczającej pracę obcych marynarzy na statkach, pływających pod 
polską banderą. Kwestię tę poruszył w liście, a w zasadzie rzec by 
można, że był to donos skierowany przez kpt. mar. handl. Władysława 
Suskiego, który pływał po dolnym Dunaju na statkach rumuńskich, 
do Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie:

Niniejszym mam zaszczyt najuprzejmiej przypomnieć, iż dnia 
28-go maja r.b. [1925 – AK] upływa termin wyjątkowego uchyle-
nia się od ustawy o polskich statkach handlowych, […] dotyczącej 
utrzymywania załogi polskiej oraz używania przy prowadzeniu ksiąg 
okrętowych i kierownictwie statku języka polskiego. Komunikując 
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o powyższym, mam na myśli następujące statki, które posiadają 
całkowitą załogę rosyjską, lecz pływające pod banderą polską i ko-
rzystające z dobrodziejstw i przywilejów, takowe mianowicie „Ville 
de Toulon”, „Wilno” i „Ville de Nice”, należące do Paramonina, a 
które są wniesione do rejestru statków portu gdańskiego i wszystkie 
papiery okrętowe są wydane przez Główny Urząd Rejestracyjny 
w Gdańsku na imię inżyniera Dunina-Ślepścia, mieszkającego w 
Warszawie. Moim zdaniem o powyższym winne być powiadomione 
konsulaty polskie w Gdańsku, Konstantynopolu, Atenach i inne ma-
jące siedzibę w miastach portowych5. 

Autor nie doczekał się odpowiedzi na powyższy list. Dlatego też 
na łamach „Żeglarza Polskiego” opublikował go, opatrując dodat-
kowym komentarzem: 

[…] Wspomniane statki kursują sobie po dziś dzień z załogą 
całkowicie rosyjską, lecz pod banderą polską, a polscy marynarze, 
których jest przeszło kilkaset, siedzą bez posady, na lądzie, lub pra-
cują po różnych biurach6.

Jednak reakcja urzędowa nastąpiła. Już w listopadzie 1925 Wy-
dział Rejestracyjny Urzędu Marynarki Handlowej skreślił parowiec 
„Wilno” ze swojej ewidencji. Wówczas też prawdopodobnie statek 
został sprzedany. Dowodzić tego może w rejestrze Lloyd’sa zapis 
Carrying Petroleum in Bulk. Jak wynika z niego, musiał zostać prze-
budowany na tankowiec i pod nazwą „Petrolina” pływał do roku 1936 
pod banderą Persji (Iran). Następnym armatorem była grecka firma z 
Pireusu. Wówczas to otrzymał on nazwę „Theodol 2”. W rejestrach 
Lloyd’sa statek jest wymieniany jeszcze w latach 1945-1946.

Historię drugiego frachtowca noszącego nazwę „Wilno”, należy 
rozpocząć od zaprezentowania jego armatora. W odniesieniu do przeło-
mowego roku 1926, można sparafrazować dwa pierwsze wersy autorstwa 
Adama Mickiewicza, a rozpoczynające Księgę XII Pana Tadeusza:

O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju7.

Wówczas powstaje pierwsze przedsiębiorstwo żeglugowe – arma-
torskie, z prawdziwego zdarzenia – „Żegluga Polska”, które po 6 latach 
zostało przekształcone w spółkę akcyjną. To był zasiew. A o urodzaj-
nym plonie – rezultacie tych działań, czytelnik przekona się po dal-
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szej lekturze artykułu. 
Atutem tej inicjatywy 
było oparcie przedsię-
biorstwa na kapitale 
państwowym. Solidne 
podstawy ekonomicz-
ne umożliwiły już na 
wstępie dokonania za-
kupu we Francji pię-
ciu masowców. Dlate-
go też do wszystkich 
przylgnął przymiotnik 
„francuzy”8. 

Pierwszym statkiem, który przybył do Gdyni, był właśnie parowiec 
s/s „Wilno”9. Wprost ze stoczni i z niepełną jeszcze załogą, a także 
pod balastem, czyli bez ładunku, w dniu 4 stycznia 1927 roku rzucił 
cumy w porcie macierzystym. Z uwagi na wagę wydarzenia, warto 
podać skład pierwszej załogi. Kapitanem w tym rejsie był pochodzący 
z Wileńszczyzny kpt. ż.w. Mamert Stankiewicz o przydomku „Zna-
czy kapitan”, którego postać barwnie opisał Karol Olgierd Borchard 
w swojej książce pod takim właśnie tytułem. Pozostali członkowie 
załogi to st. oficer – kmdr Włodzimierz Steyer, urlopowany na jeden 
rok z Marynarki Wojennej; II oficer – Stefan Ciundziewicki; II ofi-
cer – Jan Ćwikliński; st. mechanik – Józef 
Gaworowski; II mechanik – Jan Miękus; III 
mechanik – Władysław Milewski; bosman – 
Paweł Lewiński; kucharz – Sagan; steward – 
Topolski; marynarze – Hohn, Czapa, Konkel; 
palacze – Preuss, Hajdas, Jałowski.

Nabrzeże, do którego dobił statek, nie 
było jeszcze ukończone. Ponadto przybyciu 
pierwszego polskiego statku towarzyszył 
podniosły nastrój i ogromne wzruszenie. 
Trudno się zatem dziwić, że wydarzenie to 
zostało tak skrupulatnie opisane. Jednym z 
tych, który je zrelacjonował w swoich wspo-
mnieniach był Julian Rummel:

To molo było jeszcze niewykończone, na-

„LITEWSKIE”	OKRĘTY	POD	BIAŁO-CZERWONĄ	BANDERĄ

Związany	z	Wilnem	w	młodości	kapitan	Karol	Ol-
gierd	Borchard	opisał	w	swej	książce	pochodzącego	
z	Wileńszczyzny	kapitana	Mamerta	Stankiewicza.

Ur.w	 Lipawie	 Julian	
Rummel	–	twórca	potęgi	
Gdyni	i	Żeglugi	Polskiej
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brzeża puste, choć doprowadzono już do nich wtedy tor kolejowy. Gdy 
statek przycumował, zebrała się przy nim grupa ludzi, przeważnie 
robotników i zaintonowała „Jeszcze Polska nie zginęła”. Niewiele 
rzeczy zrobiło na mnie takie głębokie wrażenie. Zdawało mi się, że 
ludzie czuli instynktownie, że z przyjściem tego skromnego statku 
rozpoczyna się nowa stronica w historii Polski10.

Uroczystości powitania zostały zaplanowane na dwa kolejne dni. 
5 stycznia miały one charakter lokalny, a ich przebieg relacjonowała 
prasa krajowa:

O 930 zebrały się pod ratuszem towarzystwa miejscowe ze sztanda-
rami i uformowano pochód, na którego czele szła orkiestra marynarki 
wojennej. Pochód udał się pod statek „Wilno”, celem powitania załogi 
okrętu. Wszystka publiczność, biorąca udział w pochodzie, udała się 
na statek, na którym odbyło się oficjalne przyjęcie go przez przedsta-
wicieli władz i dyrektora „Żeglugi Polskiej”, pana inżyniera Rummla. 
W imieniu wojewody witał załogę pan starosta Ossowski, w imieniu 
miasta burmistrz Krauze. Po przemówieniach publiczność rozeszła 
się po statku, celem zwiedzenia go. Następnie znowu uformowano 
pochód i udano się do kościoła. Mszę dziękczynną odprawił ksiądz 
Jesionowski, przywitał również załogę od ołtarza. Mimo oczekiwań, 
nie przyjechał ani pan wojewoda, ani minister Kwiatkowski11.

Piszący te słowa dziennikarz, nie orientował się chyba w progra-
mie dwudniowych uroczystości. Na kolejny dzień – 6 stycznia, w 
Święto Trzech Króli – przewidziano właśnie wizytę przedstawicieli 
władz państwowych z min. Kwiatkowskim na czele. Wiązała się 
ona z poświęceniem statku i uroczystym pierwszym podniesie-
niem bandery12. Aby 
goście z Warszawy 
mogli dotrzeć pocią-
giem do portu, na nie-
wykończonym molu, 
przy którym cumował 
statek, na potrzeby 
tej uroczystości uło-
żono tory kolejowe. 
Na statku podniesio-
no galę banderową 
(jeszcze bez bandery 

Andrzej	Kotecki

Masowiec	„Wilno”	do	portu	w	Gdyni	wprowadził	
kpt.	Mamert	Stankiewicz	rodem	z	Ziemi	Wileńskiej
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państwowej). Na kominie brakowało również wymalowanego 
znaku armatorskiego „Żeglugi Polskiej” – na czerwonym pasie 
biała litera Ż13. W godzinach porannych przybył pociąg z Warszawy 
wiozący min. Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z osobami mu 
towarzyszącymi. Z uwagi na prowizoryczne ułożenie torów, wa-
gony ze stacji Gdynia ostrożnie przetoczono na nabrzeże portowe. 

O godzinie 1130 zebrani na pokładzie statku 
goście uczestniczyli w nabożeństwie odpra-
wionym przy ołtarzu polowym przez księdza 
Ernesta Jesionowskiego – proboszcza nowo 
erygowanej parafii Gdyńskiej14. Dokonał 
on wówczas poświęcenia statku oraz pięciu 
bander dla wszystkich zakupionych „fran-
cuzów”. Następnie przy dźwiękach Hymnu 
Państwowego, odegranego przez orkiestrę 
Marynarki Wojennej, po raz pierwszy została 
uroczyście wciągnięta polska bandera. Po tej 
części uroczystości goście zwiedzili statek, 

po czym dyrekcja „Żeglugi Polskiej” podejmowała ich uroczystym 
śniadaniem. W jego trakcie wygłoszone zostały przemówienia. Jako 
pierwszy zabrał głos min. Eugeniusz Kwiatkowski, który rozpoczął 
je od następującego stwierdzenia:

Dzień dzisiejszy zmaga się z wielką uroczystością nie tylko lokal-
ną, uroczystością obchodzącą nie tylko Gdynię i polskie Wybrzeże, 
uroczystość ta bowiem przejmować musi żywą radością wszystkie 
serca w całej Polsce, a dalej dzień dzisiejszy zbiega się z chwilą 
zamknięcia bilansu za rok ubiegły15.

W dalszej części swego wystąpienia wskazał na dwa najważniejsze 
aspekty tego wydarzenia – gospodarczy i patriotyczny:

Nie można zaprzeczyć, że 30-milionowy naród, rozporządzający 
tylu surowcami, nie posiadając własnej floty, traci na rzecz obcych 
tysiące, które powinien zachować dla siebie, toteż z tego względu 
należy zapoczątkowane dzieło doprowadzić do końca. Nie wolno ogra-
niczać się tylko do wydobywania surowca, trzeba go umieć wywieść 
i sprzedać, inaczej bowiem naród nie będzie w stanie się rozwijać.

Dalszym względem, który w decydujący sposób zaważy na szali i który 
zaciążyć musi na całym narodzie, jest silne przywiązanie tego ukocha-
nego Pomorza do macierzy polskiej. Nie może pozostawać najmniej-
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szej wątpliwości co 
do tego, że ziemia 
pomorska mogłaby 
kiedykolwiek i w ja-
kichkolwiek okolicz-
nościach przestać 
być ziemią polską16.

Wykorzystując 
słoneczną pogodę, 
która panowała 
tego dnia, goście 
wsiedli na pokład 
nowo zbudowanego holownika „Ursus” i odbyli rejs po budującym 
się porcie, a także udali się na redę, gdzie stał kolejny „francuz” 
przybyły z Cherbourga do Gdyni – s/s „Katowice”17. Po obiedzie 
dla uczestników uroczystości przygotowanym w sali restauracji 
na dworcu gdyńskim, trasą przez Gdańsk goście udali się w drogę 
powrotną do Warszawy18.

Już następnego dnia, 7 stycznia 1927 roku, rozpoczęła się żmudna 
praca statku na morzu, który przeszedł do portu gdańskiego i po za-
ładunku drewna udał się w swój pierwszy rejs komercyjny do Hull w 
Wielkiej Brytanii. Jak wykazały pierwsze rejsy eksploatacyjne, tak na 
„Wilnie”, jak i na pozostałych „francuzach”, należało dokonać pewnych 
poprawek. Pisze o tym Juliusz Rummel w swoich wspomnieniach:

Dokładnie obejrzałem statki. Okazało się, że były budowane dla 
innych warunków klimatycznych – bez uwzględniania mrozów, z 
którymi u nas trzeba się było liczyć w czasie surowej zimy. Niektóre 
pompy stały na pokładzie, więc zamarzały na mrozie. Ogrzewanie 
pomieszczeń oficerskich i załogowych było niedostateczne. Budki 
sterowe były odkryte, a więc oficer wachtowy i sternik musieliby 
stać na mrozie i wietrze, co niewątpliwie męczyło by ich, a tym sa-
mym zmniejszało zdolność do obserwacji. Należało więc zająć się 
adaptacją statków do nowych warunków pracy. Przyszłość wykazała 
przydatność tych prac. Nawet w czasie ostrej zimy 1929 nie było żad-
nych trudności z eksploatacją statków pod względem technicznym19.

Z uwagi na brak własnej stoczni niezbędne prace wykonywane 
były pomiędzy rejsami w Stoczni Gdańskiej. Statek miał szczęście 
do „tworzenia” historii. W lutym 1929 roku jego kapitanem został 
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Leon Rusiecki. Był to pierwszy oficer, który uzyskał patent kapitański 
spośród pierwszego rocznika absolwentów tczewskiej Szkoły Mor-
skiej. W liście do swego szkolnego kolegi Stanisława Koski opisał 
warunki, jakie panowały na tym statku:

Może nie wiesz, że od 10 lutego jestem kapitanem s/s „Wilno”. 
Funkcja zaszczytna, ale nerwy naprężone. Przyjąłem ship bez bunkru, 
z przeciekiem w bardzo niedogodnej pozycji lodowej. Otóż 19 lutego 
przy ostatniej tonie czarnego bunkru zaryzykowałem, przedzierając 
się przez lody do stacji węglowej. Oj, co to zdrowia kosztowało – ale 
Bóg raczył mnie mieć w swojej opiece i 92 tony wprost cudem dosta-
łem, zakotwiczyłem się znowu, prowiantu nabrałem no i pozwoliłem 
sobie na wybryk komendancki – szalupę spuścić jadąc na ląd, by w 
„Valencji” przetańczyć dziś to bardzo modne tango „Ich küsse Ihre 
Hand, Madamme”20.

W kwietniu, a dokładnie 1 kwietnia 1930 roku, na pokładzie statku 
znów odbyła się szczególna uroczystość. Kapitanem był wówczas 
Karol Ryncki. W tym dniu mijało 50 lat jego pracy na morzu. Na 
pokład stawili się kapitanowie i oficerowie statków polskich statków. 
Przybył również dyrektor „Żeglugi Polskiej” Juliusz Rummel. Ta 
„cicha i koleżeńska” uroczystość była również pożegnaniem tego 
zasłużonego, 70-letniego „Wilka Morskiego” z morzem. S/s „Wilno” 
był ostatnim statkiem, na którym pływał i którym dowodził.

Pierwsza połowa lat 30. XX wieku to lata kryzysu. Statki „Żeglugi 
Polskiej” zawiesiły swoją działalność i stanęły na przysłowiowym 
sznurku. Dopiero wiosną 1935 udało się przywrócić je do żeglugi. 
Jednak wymagało to porozumienia pracowników, czyli załóg stat-
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ków z armatorem w sprawie obniżenia dotychczasowych poborów 
o prawie 11 procent. Dzięki takiej postawie statki ponownie mo-
gły wyruszyć na szlaki żeglugowe, a marynarze nie stracili swoich 
miejsc pracy. Armator wykonał jeszcze jedną zmianę w zakresie 
swojej dotychczasowej działalności, poszerzając ją o żeglugę tram-
pową21. O tym trudnym okresie i pracy w warunkach oszczędzania 
na wszystkim mówi relacja z jednego z takich rejsów na „Wilnie”. 
Jej autorem jest M. Umiński, który był wówczas drugim oficerem 
(dowodził kpt. Bohdan Gawęcki). Rzecz działa się w pierwszej 
połowie 1937 w Cannes:

Po wyładunku węgla w tym małym, pełnym jachtów porcie, z 
zachowaniem wszelkich ostrożności, aby nie zakurzyć pięknej miej-
scowości Lazurowego Wybrzeża, otrzymałem specjalne polecenie od 
kapitana: zorganizować przeładunek 250 ton węgla bunkrowego z 
drugiej ładowni do bunkra w tylnej części drugiego luku22. Wzięliśmy 
bowiem ten dodatkowy bunkier na spód ładowni, odseparowując 
go troskliwie od właściwego ładunku, aby uniknąć bunkrowania za 
granicą. Od 6 rano cała załoga pokładowa, maszynowa i hotelowa, 
nie wyłączając kucharza, wzięła się za łopaty i dalej napełniać wiel-
kie „kible” w ładowni. Była to sztuka dla windziarza, aby hiwować 
na pojedynczym renerze w ten sposób, że kibel jak wahadło mógł 
wylądować na progu szersztoka graniczącego ładownię i bunkier23. 
Tomasz Orzechowski, trzeci mechanik i ja łapaliśmy ten kibel, stojąc 
na kilku krótkich deskach lukowych i wypróżnialiśmy go w przestrzeń 
bunkrową. Pogoda była dobra, zapał niesamowity i pracowaliśmy 
tak długo, jak długo było można, do zmierzchu. Przerwa na posiłek 
(jakaś zupa z mięsem w jednym garnku) była krótka, bo chcieliśmy jak 
najwięcej przeładować tego dnia. Większość z nas, poza palaczami, 
ledwo mogła się ruszać następnego rana24.

W dniu wybuchu wojny „francuzy”, jak i inne polskie statki, roz-
poczęły nowy rozdział swojej pracy na morzu. Był to czas trudnej, 
niebezpiecznej, aczkolwiek bohaterskiej działalności transportowej25. 
Ostatnim statkiem, który opuścił Gdynię, było właśnie „Wilno”. W jego 
ładowniach znajdował się węgiel przeznaczony dla szwedzkiego portu 
Sundsvall. Już na pełnym morzu kapitan Kazimierz Lipski otworzył ko-
pertę z tajną instrukcją, która nakazywała skierowanie statku do Göte-
borga. Jak się okazało, były już tam inne jednostki polskie26. Z wszyst-
kich, oprócz żaglomotorowca, sformowano konwój, który w eskorcie 
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okrętów szwedz-
kich, idąc woda-
mi terytorialnymi 
Szwecji, przeszedł 
do Norwegii i wo-
dami terytorialny-
mi tego państwa 
do Bergen. Na ich 
pokłady zaokrę-
towano również 
załogę i słuchaczy 
Szkoły Morskiej, 
którzy przybyli do 
Szwecji na „Darze 
Pomorza”27. W ten 
sposób na „Wilno” 
trafiło 36 osób. 

Przez kolejne dwa tygodnie statki przebywały w Norwegii, przygo-
towując się do „skoku” przez Morze Północne do Wielkiej Brytanii. 
14 października, pod osłoną okrętów Royal Navy wyruszyły na zachód 
i po dwóch dniach spokojnej żeglugi dotarły na redę portu Methil w 
Szkocji. Relację z tego rejsu zawdzięczamy kapitanowi ż.w., który w 
tym rejsie pełnił obowiązki I oficera, Rościsławowi Choynowskiemu:

Przejście z Göteborga przez Bergen na redę szkockiego porciku 
Methil było naszym pierwszym zetknięciem się z wojną. Był to również 
pierwszy konwój, choć daleki od późniejszych doskonałych organizacji, 
gdyż nie umieliśmy jeszcze trzymać porządku konwojowego, co wymagało 
nieustannej dobrej obserwacji i szybkiego manewrowania, brakowało 
umiejętności utrzymania łączności wzrokowej i słuchowej, no i także 
opanowania języka angielskiego. Wszystko to przyszło z czasem28.

Przejście do Wielkiej Brytanii było początkiem służby trans-
portowej na potrzeby wojny. Z jednej strony była to działalność 
o charakterze komercyjnym pod auspicjami dotychczasowego ar-
matora „Żeglugi Polskiej”. Z drugiej było to wykonywanie zadań 
transportowych, mających na celu zaopatrzenie Wysp Brytyjskich w 
niezbędne artykuły do życia ich mieszkańców i przebywających tam 
emigrantów. Chodziło również o dostawy materiałów niezbędnych do 
prowadzenia działań wojennych. W czerwcu 1940 statek dowodzony 
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przez kpt. ż.w. Kazimierza 
Lipskiego przewiózł psze-
nicę z Francji do Londynu, 
a następnie pobrał ładunek 
smoły dla francuskiego 
portu Sete nad Morzem 
Śródziemnym. Statek do-
tarł do celu 3 czerwca, a 
jego rozładunek zakoń-
czono dopiero 17 czerwca. 
Sytuacja na froncie francu-
sko-niemieckim zapowia-
dała kapitulację Francji. Dlatego też niezwłocznie następnego dnia, 
czyli 18 czerwca, statek opuścił port, zabierając na swój pokład 
polskich uchodźców i po czterech dniach żeglugi dotarł do Gibraltaru 
(22 czerwca). A był to dzień kapitulacji Francji. Wydarzenia te dosko-
nale zrelacjonował kpt. Bohdan Korodziejewski. W dniu 18 czerwca 
w Marsylii, gdzie oczekiwał na transatlantyk „Pułaski”, wysłuchał 
przemówienia kapitulacyjnego marszałka Petaina. Zrozumiał, że 
możliwie najszybciej należy ewakuować się z Francji. Od polskiego 
maklera Mieczysława Cedry dowiedział się, że w Sete stoi jeszcze 
polski masowiec „Wilno”. Aby przebyć 180 kilometrów, wynajął 
taksówkę i wraz z dwoma mechanikami PMH oraz żoną elektryka z 
„Batorego”, panią Kołodziejską i dwójką jej dzieci, dotarli do Sete:

Nigdy w życiu nie odczułem takiej radości, jak wtedy, gdy zbli-
żając się do portu, zobaczyliśmy polską banderę. Wtedy naprawdę 
odczuliśmy wszyscy znaczenie posiadania własnej floty. Kapitan, 
oficerowie i załoga „Wilna” byli wprost nadzwyczajni. Na zakrytej 
trzeciej ładowni, na opuszczonych bomach rozciągnęli brezent, two-
rząc wygodny i duży namiot dla swoich „pasażerów”. A zebrało się 
około 36 osób – polskich uciekinierów z Francji29.

Samo wyjście z portu nie było sprawą prostą, bowiem władze 
francuskie miały zamiar „aresztować” statki obcych bander. Trzeba 
było pokonać śluzę, znajdującą się u wejścia do portu. A nie można 
było tego dokonać bez pilota. Na mostku znajdował się francuski 
pilot, którego kapitan przekonywał, że statek musi opuścić port. Ale 
przy polerach stało jeszcze czterech żandarmów, którzy pilnowali, by 
statek nie rzucił cum. Do „zmiękczenia” tychże użyto butelki konia-
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ku. Wymagało to nieco „wysiłku” również językowego. Ostatecznie 
działania te były na tyle skuteczne, że Francuzi sami rzucili cumy 
z okrzykiem Vive la Pologne!, na co załoga polska odpowiedziała 
Vive la France!30. 

Sytuacja skomplikowała się na tyle, że problem zaopatrzenia 
Anglii mógł oprzeć się jedynie o Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej. Wymagało to jednak zorganizowania transportu niezbędnych 
towarów przez północny Atlantyk. W tym celu brytyjskie Ministry 
of War Transport wzięło w czarter polskie statki, w tym wszystkie 
sprawne, cztery „francuzy”. Jednak po pierwszych rejsach konwo-
jowych stwierdzono ich niewielką przydatność do tej akurat żeglu-
gi. Skierowano je zatem do transportu towarów wzdłuż wybrzeży 
brytyjskich, które wbrew pozorom wcale nie były bezpieczniejsze. 
Był to bowiem czas wzmożonej aktywności Luftwaffe, która miała 
osłabić Wielką Brytanię i przygotować inwazję niemiecką na wyspy. 

Zwieńczeniem działań w latach wojny było skierowanie statku 
do udziału w operacji lądowania w Normandii. „Wilno” zostało 
wyznaczone do zadań transportowych na odcinku „Gold” w sektorze 
angielskim. Statek przewoził zaopatrzenie dla batalionu saperów. 
Dowodził nim wówczas kpt. ż.w. Rościsław Choynowski, który tak 
wspomina ową pierwszą podróż w dniu 8 czerwca 1944 roku:

Głównym przedmiotem naszej troski było uniknięcie spotkania z 
którymś z sąsiadów. Tłok panował nieprawdopodobny i do tego ten 
pośpiech. Jak najszybciej i jak najbliżej brzegu. Uwijało się tam mnó-
stwo barek, pontonów holowanych przez amfibie, motorówek. Strzela 
artyleria z obu stron. Front przesunął się o kilka kilometrów w głąb 
lądu. Na plażach lądowało tysiące ton najróżniejszego sprzętu i zaopa-
trzenia. Szybko wyrzuciliśmy nasz ładunek i ruszyliśmy z powrotem31.

W kolejnych dniach inwazji, zmieniały się również kierunki rej-
sów. W drugiej podróży, 25 czerwca, „Wilno” zaopatrywało odcinek 
„Omaha”. Celem trzeciej podróży, w lipcu 1944, był odcinek „Utah”. 
Z kolei w sierpniu, dla rozpoznania możliwości nawigacyjnych, statek 
skierowano do niewielkiego „porciku” Saint Vaast-la Hougue. Ten 
rejs, a szczególnie wejście do niego było niezwykle dramatyczne:

Tak duży statek nigdy tutaj dotychczas nie wchodził. Była to 
pierwsza taka próba. Przy wysokiej, syzygijnej wodzie, mając wy-
pompowane resztki balastów, wszedłem do awanportu i tu straciłem 
możność manewrowania32. […] Awanport mieścił się poza wyspą, 
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która jakby zatykała wejście do portu, a silny prąd pływowy raz 
wynosił z niego na północ, drugi raz – na południe. Staliśmy tak 
„Wilnem” za tą wyspą, a woda powoli opadała. Przy niskiej wodzie 
okazało się, że statek stał jakby w suchym doku, o 2-3 stopy ponad 
dnem33. Zeszliśmy po spuszczonym sztormtrapie i widzimy, że statek 
prawie na całej długości kadłuba siedzi na murku ułożonym z ka-
mieni i stanowiącym… plantację ostryg. Właściciel „murku” czekał 
już na nas przy burcie i wymachując rękami żądał odszkodowania. 
Posłałem go do króla angielskiego, firmującego całą tę imprezę. […] 
Zaczęliśmy się zastanawiać, jak wybrnąć z tej sytuacji? Przypływ co-
dziennie malał i tak aż do nowiu. Zmitrężyliśmy prawie dwa tygodnie. 
Gdy już przyszła następna syzygijna woda, zaczęliśmy – niczym słoń 
w składzie porcelany – manewrować do wyjścia. Wpierw dziobem 
zaczepiliśmy małą latarnię w główkach awanportu. Równocześnie 
na śrubę nawinęliśmy jakąś boję na stalówce. Statek o mało nie wy-
wrócił się, bo nie mogliśmy napełnić balastów z powodu zapchania 
kingstonów błotem34. Próby zepchnięcia barkami inwazyjnymi nie 
dały rezultatu. Korzystając z tego, że barki były pod burtą, rozpoczę-
liśmy wyładunek. Nareszcie po paru dniach odładowywania udało 
się ściągnąć nas z tego przeklętego „murku”, którego nie było ani 
na mapie, ani w locji35. Po tych przygodach władze uznały, że już nie 
będzie kierować tak dużych statków do tego zakichanego porciku36

Ten rekonesans zlecony s/s „Wilno” przez amerykański Korpus 
Transportu Morskiego do tego raczej portu rybackiego, niż przezna-
czonego do obsługi jednostek pełnomorskich, zakończył się niepo-
wodzeniem. Dlatego też, po przygodach polskiego parowca, alianci 
zrezygnowali z wykorzystywania tej bazy dla celów militarnych. 

Po powrocie, przed kolejnym rejsem statek kotwiczył w Cowes. 
Stąd skierowano go do Hull po węgiel, który był przeznaczony dla 
wyzwolonego już Cherbourga. Tutaj do jego rozładunku skierowano 
jeńców niemieckich.

W listopadzie 1944 wobec przeniesienia się działań wojen-
nych w głąb kontynentu europejskiego, część floty pływającej 
na potrzeby Ministry of War Transport została zdemobilizowana. 
W tej grupie był również parowiec „Wilno”, który tym samym 
mógł powrócić do żeglugi typowo komercyjnej. Jednym z portów 
docelowych było Dieppe. I tu znów wydarzył się wypadek, który 
spowodował znaczne uszkodzenia kadłuba. Usprawiedliwieniem 
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dla kapitana statku był fakt, że statek wchodził do portu przy 
jednym czynnym kotle, co w znaczący sposób ograniczało moc 
maszyny głównej, a co za tym idzie – jego zdolności manewrowe. 
Przy wejściu do portu trzeba było ominąć usypisko gruzu powstałe 
po uderzeniu bomby w nabrzeże. Silny prąd na kanale wejściowym 
zepchnął statek na kamienną ostrogę. W wyniku uderzenia została 
rozbita stewa dziobowa37. Niestety, nie był to koniec nieszczęść 
towarzyszących tej jednostce. W dniu zakończenia wojny, 9 maja 
1945 roku, statek przebywał ponownie w Cherbourgu, gdzie 
podczas wyładunku węgla odpadła stewa rufowa. Wypadek ten 
był prawdopodobnie efektem jego intensywnego eksploatowania 
przez ostatnie lata bez możliwości choćby doraźnych remontów 
w stoczni. W tym przypadku z pomocą przyszli amerykańscy sa-
perzy. Pomogli prowizorycznie odbudować tą newralgiczną część 
konstrukcji kadłuba, wykorzystując w tym celu szyny kolejowe. 
Dzięki temu, statek przy pomocy holownika mógł powrócić do 
Wielkiej Brytanii. Od razu został skierowany do Barry Dock, gdzie 
został przeprowadzony remont generalny oraz zdjęte uzbrojenie38. 
O stanie technicznym kadłuba, po sześciu latach intensywnego 
pływania, niech świadczy fakt, że należało dokonać wymiany 44 
płyt poszycia kadłuba oraz wszystkich rurociągów. Prace te trwały 
do stycznia 1946. Zaraz po ich zakończeniu, statek dowodzony 
przez kapitana Choynowskiego obrał kurs powrotny z wojennej 
tułaczki do portu macierzystego – Gdyni.

Tu natychmiast rozpoczął się kolejny etap w historii jednost-
ki – powrót do pracy w oparciu o polski port. W 1949 roku z 
rejestru polskich statków znika nazwa „Wilno”. Ale fizycznie 
statek nadal istnieje, jednak pod zmienioną nazwą – s/s „Wie-
luń”. Przeprowadzenie tej zmiany wymusiły zapewne względy 
polityczne. Armatorowi lub innej osobie (instytucji) zależało, by 
„nie drażnić” ZSRR taką „rewizjonistyczną” nazwą. Wydarzenie 
to zbiegło się w czasie również z upaństwowieniem przedsię-
biorstw żeglugowych. Wszystkie dotychczas działające spółki 
armatorskie zostały połączone w dwa przedsiębiorstwa – Polskie 
Linie Oceaniczne z siedzibą w Gdyni i Polską Żeglugę Morską w 
Szczecinie. Pomiędzy tych dwóch armatorów podzielono również 
pływającą flotę. S/s „Wieluń” – eks „Wilno” trafiło do Szczecina. 
W barwach tego armatora statek pływał bez remontu do paździer-
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nika 1958 roku, kiedy to został spisany ze stanu floty i pocięty na 
przysłowiowe „żyletki”.

Przy ocenie działalności tego statku, warto zwrócić uwagę, że był 
to masowiec, który w znaczący sposób zaznaczył dążenia państwa 
polskiego i całego społeczeństwa do budowy polskiej gospodarki 
morskiej. Owe ambicje potwierdził również w latach II wojny świa-
towej, oddając swoje usługi na rzecz wysiłku zbrojnego aliantów.

Ocenę działalności załóg tych statków w latach II wojny światowej 
doskonale sformułował Jerzy Pertek, podsumowując ich działalność 
w roku 1940:

Jeżeli dodamy, że oficerowie floty handlowej wyprowadzili rów-
nież przebywające w Port Lyautey jednostki Marynarki Wojennej 
„Iskrę” i „Wilię” i że ze statków handlowych tylko jeden jedyny 
(„Oksywie”) nie wydostał się na wolność, to wówczas tym lepiej 
zrozumiemy podziw angielskiej admiralicji i całego wolnego świata 
dla niezłomnego ducha i wspaniałych zdolności nawigacyjnych pol-
skich marynarzy. Wystarczy dodać, że tego co powiodło się prawie 
wszystkim statkom polskim, nie próbował podjąć się żaden kapitan 
brytyjskich i innych alianckich statków, kotwiczących podówczas we 
francuskich portach Afryki39.

Oczywiście dotyczy to sytuacji po czerwcu 1940 roku. Ale jeśli 
prześledzimy choćby losy opisanego powyżej masowca s/s „Wilno”, 
przekonamy się, że ta opinia może odnosić się do całości lat 1939-1945. 
Wystarczy tu przytoczyć choćby zestawienie liczb, ilustrujących tonaż 
polskich jednostek handlowych. Na początku wojny łączny tonaż stat-
ków pod polską banderą wynosił 137.785 BRT. Tonaż na dzień 6 lipca 
1945 roku wynosił 138.000 BRT. A więc, pomimo strat wojennych, 
nastąpił wzrost tonażu, który pływał pod biało-czerwoną banderą40. 

Andrzej	Kotecki	

Bibliografia

Archiwum morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 90-lecie powrotu 
Polski nad Bałtyk. Wybór i opracowanie Marian M. Drozdowski, współpraca 
Piotr Dwojacki, Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka – Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Gdyni, Gdynia 2009.

Andrzej	Kotecki

105



Miciński Jerzy, Księga statków polskich 1918-1945, Polnord – Wydaw-
nictwo Oskar, t.1. Gdańsk 1996, t.2 Gdańsk 1997.

Miciński Jerzy, Huras Bogdan, Twardowski Marek, Księga Statków 
Polskich 1918-1945; Polnord – Wydawnictwo Oskar, t.3, Gdańsk 1999.

Pertek Jerzy, Druga mała flota, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1959.
Piwowoński Jan, Flota spod biało-czerwonej, Instytut Wydawniczy 

„Nasza Księgarnia”, Warszawa 1989.

Słowa kluczowe

Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska” – polska gospodarka morska – histo-
ria – Gdynia – s/s „Wilno” – „Wilno” (Paramonin) – s/s „Wieluń” – Polska 
Marynarka Handlowa – II wojna światowa.

Streszczenie

Tworzenie floty handlowej po roku 1920 wiązało się z różnymi 
inicjatywami gospodarczymi. Jedną z pierwszych był zakup przez inż. 
Antoniego Dunina-Ślepścia trzech rosyjskich statków, z których jed-
nemu nadano nazwę „Wilno”. Ich portem macierzystym w wyniku 
miejsca rejestracji był Gdańsk. Statki te pod polską banderą pływały w 
latach 1922-1925. W 1926 roku w oparciu o kapitał państwowy zostaje 
utworzone Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska”. Dokonało ono zakupu 
we Francji pięciu masowców – „Kraków”, „Toruń”, „Poznań” i „Ka-
towice”. Piąty z nich otrzymał nazwę „Wilno”. Był to pierwszy statek, 
który 4 stycznia 1927 roku wszedł do znajdującego się w budowie portu 
gdyńskiego. W dniu Święta Trzech Króli – 6 stycznia 1927 odbyła się 
uroczystość podniesienia bandery z udziałem delegacji państwowej z 
ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele. Już następnego dnia 
rozpoczęła się regularna służba statku na morzu. Najczęstszym ładun-
kiem były towary masowe, przewożone między portami bałtyckimi, 
a także do portów Wielkiej Brytanii. W czasie II wojny światowej 
statek brał udział w transportach z zaopatrzeniem Wysp Brytyjskich. 
W czerwcu – sierpniu 1944 uczestniczył w operacji normandzkiej, 
przewożąc materiały wojskowe. W 1945 roku ulega awarii i zostaje 
skierowany na remont. Po jego zakończeniu, w styczniu 1946 powraca 
do Gdyni. W 1949 zostaje zmieniona nazwa na s/s „Wieluń”. W związku 
z reorganizacją przedsiębiorstw żeglugowych trafia do Polskiej Żeglugi 
Morskiej. Odtąd przez kolejne dziewięć lat portem macierzystym jest 
Szczecin. Jesienią 1958 roku zostaje skreślony z listy statków i pocięty 
na przysłowiowe „żyletki”.
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Przypisy

1  S/s „Wilno” – „Societe”, zbudowany w Hawaldtswerke w Kilonii w 1910, o 
długości 57,3 m i szerokości 9,5 m. Napęd – 2-trójprężne, 3-cylindrowe maszyny 
o mocy 400 KM, co umożliwiało osiąganie prędkości 8 węzłów (ok. 20 km/h). 
Nośność statku wynosiła 578 BRT. Był to typ płaskodennej szalandy parowej o 
zanurzeniu na dziobie 1 m. Jerzy Miciński, Księga statków polskich 1918-1945, 
t.1, Polnord – Wyd. Oskar, Gdańsk 1996, s.33.
2 Lloyds Register of Shipping – brytyjskie towarzystwo klasyfikacyjne z siedzibą w 
Londynie, najstarsze (założone w XVII w.) i jedno z trzech największych na świecie. 
Od roku 1696 publikuje „Lloyds List” – wykazy statków. W 1932 w Polsce utworzono 
Polski Rejestr Statków (PRS), który ściśle współpracował z tym towarzystwem.
3 Oprócz „Societe” przemianowanego na „Wilno”, zakupił „Ville de Nice” i „Ville 
de Tulon”, którym pozostawiono te nazwy.
4 „Żeglarz Polski”. Czasopismo poświęcone sprawom żeglugi morskiej i rzecznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zadań żeglugi polskiej – pierwszy taki 
periodyk w jęz. polskim ukazujący się w latach 1922-1932 w Gdańsku jako dodatek 
do „Kuriera Gdańskiego”.
5 J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.31-32.
6 Ibidem, s.32.
7 Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Księga XII Rok 
1812 – ug.edu.pl – 16 VI 2021.
8 Jan Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej; Instytut Wydawniczy „Nasza Księ-
garnia”, Warszawa 1989, s.17.
9 Zbudowany w Chantiers Navals Francis, Blainville koło Caen. Długość 84,6 m, 
szer. 12,1 m, zanurzenie 5,4 m. Nośność 2850 DWT. Napęd – 1 maszyna parowa, 
3-cylindrowa, potrójnego sprężania o mocy 1200 KM, napędzająca 1 śrubę. Prędkość 
9 węzłów (ok. 20 km/h). Załoga liczyła 26 ludzi. Był to pierwszy polski statek, który 
wszedł do Gdyni. Pierwszym zagranicznym był francuski parowiec „Kentucky”. J. 
Miciński: Księga…, t.1, op. cit., s. 183.
10 J. Miciński, Księga…, T. 1., op. cit., s.181.
11 J. Milewski, Księga…, t.1, op. cit., s.181.
12 W historii każdej jednostki pływającej jest to historyczna data odnotowywana 
jako oficjalny początek pływania pod banderą danego państwa, w tym przypadku 
Polski. Na  uroczystość przybyli z Warszawy: minister przemysłu i handlu Eugeniusz 
Kwiatkowski, podsekretarz stanu tegoż – Doleżal, dyrektor Departamentu Organiza-
cyjnego – Kożuchowski, szef sekretariatu ministra – Peche, dyrektor Departamentu 
Marynarki – inż. Łęgowski, radcowie ministerialni – Jackowski i Rostkowski, 
sekretarz osobisty ministra – Barański. Ponadto uczestniczyli: komisarz generalny 
RP w W. M. Gdańsku – Strasburger, Wojewoda Pomorski – Młodzianowski, prezes 
Sejmowej Komisji – poseł Załuska, starosta Powiatu Morskiego – gen. Zaruski, 
prezes Dyrekcji PKP w M. Gdańsku – Tarnowski, członkowie polskiej delegacji do 
Rady Portu Gdańsk – adm. Borowski, konsul Grabski i inż. Zarzycki, prezes Rady 
Administracyjnej „Żeglugi Polskiej” – Cyryl Ratajski reprezentujący również jako 
urzędujący prezydent miasto Poznań, delegacja Izby Handlowo-Przemysłowej z 
Grudziądza, byli ministrowie – Klarner i Olszewski, d-ca Floty – kmdr Unrug, szef 
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sztabu Floty – kmdr Korytowski, generalny konsul Finlandii w Gdańsku – Noe. 
[za:] Archiwum morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 90-lecie powrotu Polski 
nad Bałtyk; Wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, współpraca Piotr Dwojacki; 
Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2009, s.108-109.
13 Zgodnie z tradycją morską są dwa równoległe sposoby na oznaczanie własności 
armatorskiej statku. Pierwsza to kolory burt i nadbudówek. Drugi – na kominie 
malowano symbol armatora. Dla przykładu, statki Polskich Linii Oceanicznych 
były malowane w jasne kolory – jasnoszare burty i białe nadbudówki. Na kominie 
znajdowała się pięciokątna tarcza herbowa o czerwonym tle z wymalowanym trój-
zębem Neptuna i wpisanymi literami PLO. Znak ten był kalką znaku armatorskiego 
przedwojennego armatora GAL – czyli Gdynia – Ameryka Line. W miejscu liter 
były wówczas litery GAL.
14 Do tej pory budowane miasto Gdynia podlegało parafii na Oksywiu.
15 Archiwum…, op. cit., s.109.
16 Ibidem, s.110.
17 Pod kapitanem ż.w. Tadeuszem Bramińskim.
18 Pełna relacja ukazała się na łamach „Monitora Polskiego” nr 4, 7 stycznia 1927, 
s.2-3 i przytoczona w Archiwum…, op. cit. s.108-112
19 J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.182.
20 Całuję twoją dłoń, madame. Zmiana na stanowisku kapitana, o której jest mowa, 
nastąpiła na uwięzionym w lodach statku koło Holtenau, u wylotu Kanału Kiloń-
skiego. Jest to dzielnica Kilonii. J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.189.
21 Żegluga trampowa – nieregularna – Tramp shipping, balk shipping. Ładunki 
są przewożone na podstawie umów czarterowych i kontraktów przewozowych. 
Statki nie są związane z obsługą konkretnych portów, ale podążają za ładunkiem. 
W Polsce po 1945 roku armatorem specjalizującym się w takich przewozach była 
Polska Żegluga Morska w Szczecinie.
22 Węgiel bunkrowy był przeznaczony do napędu maszyny parowej statku, nie 
wliczany do ładunku komercyjnego.
23 Rener – stalowa lina zakończona hakiem, na którym zawiesza się ładowane na 
statek towary. Szersztok – żelazne legary, które układa się w poprzek luku ładow-
ni, na nich – pokrywy zamykające luk, całość pokrywa się brezentem, dociska po 
bokach belkami i klinuje.
24 J. Miciński, Księga … t.1, op. cit. s.195.
25 Jeden z „francuzów” – s/s „Toruń” został zatopiony na wejściu do portu gdyńskiego 
w celu zablokowania toru wodnego.
26  S/s „Wilno dołączył do cumujących tam: „Robur IV”, „Chorzów”, „Narocz”, 
„Kromań” oraz żaglomotorowca rybackiego „Marie Alice”.
27 Żaglowiec szkolny „Dar Pomorza” wyszedł z Gdyni 18 sierpnia 1939. Na pokładzie 
znajdowało się 180 osób, w tym 31 członków załogi stałej, 112 uczniów PSM i 37 
jungów (kandydatów do PSM). 24 sierpnia w drodze powrotnej z Lipawy do Gdyni 
komendant fregaty otrzymał depeszę: Konstanty! [chodzi o komendanta Konstantego 
Kowalskiego – A.K.] Zawiń do najbliższego portu szwedzkiego. Czekaj na sygnał. 
Żaglowiec przez całą wojnę pozostawał w Szwecji jako jednostka internowana 
wraz z trzema okrętami podwodnymi OORP – „Sęp”, „Ryś” i „Żbik”. Na pokładzie 
pozostała jedynie 7-osobowa załoga, która miała dbać o stan zachowania statku. 
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Do kraju powrócił 24 października 1945.
28 J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.197.
29  Ibidem, s.199.
30 Ibidem.
31 J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.208.
32 Pływ syzygijny (pływ maksymalny) – zjawisko pływowe powstające, gdy Ziemia, 
Księżyc i Słońce znajdują się w linii prostej. Oddziaływania grawitacyjne Księżyca 
i Słońca działają wówczas na Ziemię w tym samym kierunku (choć ich zwrot może 
być ten sam lub przeciwny), skutkiem czego występujące na Ziemi pływy morskie 
są maksymalne. Zjawisko to występuje dwa razy w miesiącu synodycznym: pełni 
Księżyca (Ziemia jest wtedy pomiędzy Księżycem i Słońcem) oraz w nowiu (Księżyc 
jest wtedy pomiędzy Ziemią i Słońcem).
33 1 stopa = 30,48 cm, czyli tutaj niecały metr.
34 Zawór denny (kingston) – zawór na statku służący do czerpania wody zaburtowej. 
Znajduje się poniżej linii wodnej w burcie, dnie lub oble. Czerpana woda jest wyko-
rzystywana przez większość systemów okrętowych, m.in.: system przeciwpożarowy, 
chłodzenia silników, spłukiwania, do celów gospodarczych oraz na okrętach do 
zatapiania komór amunicyjnych.
35  Locja morska – wiadomości z zakresu locji morskiej wydawane są w postaci ksiąg 
(opisów tekstowych), uzupełniających wiadomości podane na mapach. Księgi opisują 
geografię akwenów (wraz z opisem dna, prądami morskimi, pływami), geografię 
widocznych fragmentów wybrzeża, znaki nawigacyjne, charakterystyczne elementy 
linii brzegowej, mogące pomóc w nawigacji, warunki pogodowe (np. wiatry, możliwe 
zalodzenia), sposoby komunikacji na danym obszarze, godziny funkcjonowania 
urządzeń i instytucji związanych z komunikacją wodną, obowiązujące przepisy 
miejscowe, miejscowe słownictwo ważnych z punktu widzenia żeglugi terminów, 
miejsca zaopatrzenia w różne rzeczy i materiały (np. źródła pozyskania paliwa, 
czystej wody) oraz inne ważne elementy otaczającej infrastruktury.
36 J. Miciński, Księga…, t.1, op. cit., s.209.
37 Stewa – część szkieletu statku lub łodzi. Przedłużenie stępki w kierunku dziobu 
(stewa dziobowa, dziobnica) albo rufy (stewa rufowa, tylnica). Stewa rufowa koń-
czy rufową część kadłuba statku, łącząc poszycie burt. Wykonana jest zwykle jako 
staliwny odlew lub stalowa konstrukcja spawana, zawierająca wyjście okrętowego 
wału napędowego i zawieszenie steru.
38 Barry Docks – miasto i port w Walii u wylotu Kanału Bristolskiego.
39 Jerzy Pertek: Druga mała flota; Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1959, s.21.
40 Ibidem, s.279-280.
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Wystawa z okazji 50-lecia urodzin. Czesław Połoński: Od malowideł ścien-
nych do sztalugi, rozmawiał Romuald Mieczkowski (dok. s.3).

s.3. Andrzej Pukszto, Marszałek Sejmu RP (Józef Zych) w naszej Galerii; 
Sylwester wśród obrazów; 10 lat dla „Harmonii” z Mariampola; Bronisława 
Kondratowicz, Kolędnicy na scenie bujwidziskiej.

s.4. Mieczysław Jackiewicz, Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie 
w latach 1939-1941; A.P., Śladami naszych publikacji. W Wilnie zawsze 
chwalono Boga w rozmaity sposób.

s.5. Romuald Mieczkowski, W kręgu ludzi z Wileńszczyzny. Henryk 
Kujawa: Kronika rodziny z brakującymi fragmentami (dok.); Leokadia 
Komaiszko, Szatan, w czepku urodzony (dok. na s.6).

s.6. Rodaków losy powikłane. Proletariuszami nas zrobili nie bolszewicy, 
a jeszcze car-batiuszka..., ze Zbigniewem Szeningem, członkiem Zarządu 
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Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Polonia” w Sankt Petersburgu 
ds. Kombatantów i Łączności z innymi Stowarzyszeniami Narodowościo-
wymi rozmawia Romuald Mieczkowski; Leokadia Komaiszko, Szatan, w 
czepku urodzony (dok.).

s.7. Nasze Małe Ojczyzny. Konkurs – trwa!; Andrzej Pukszto, Z dzie-
jów placówek naukowych w Wilnie. Studium Historii Prawa Litewskiego; 
Ogłoszenia.

s.8. Kurzawa, Znad Odry. Przystanek Alaska; Józef Rakowski i Maria 
Rakowska – wiersze.

Nr 3 (160), 1-15 lutego
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Andrzej Pukszto, Wileńscy „Włó-

czędzy” w fotografii. My z Lagą wszędzie, a nigdy sami.
s.2. Poczta: Szanowny Panie Redaktorze – Joanna Dettlaff – Kilonia, 

Niemcy; Głos z Syberii – Andrzej Kolaczeski – Omsk; *** – Edward Te-
rejkowicz – Warszawa, Jerzy Pitner – Katowice, Zofia Sępolińska – War-
szawa, Andrzej Popinigis – Białogard; Andrzej Pukszto, Kronika Polskiej 
Galerii Artystycznej: Luli, serdeńko, luli; Magia kolorów; Górnicze śpiewy; 
Teresa Krasowska: Droga do Polski szła przez Wilno...; Nasi goście – chór 
akademicki z Lublina; Kolejna wystawa – prac Eduardasa Urbanavičiusa 
i jego córki Saulė.

s.3. Leon Brodowski, U progu XXI wieku, Uniwersalizm czyli jedność w 
różnorodności; A.P., Dla wielu potrzebna jest pomoc; Wiktor Sobolewski, 
Propozycje. Kurs języków antycznych.

s.4-5. Waldemar Szełkowski – „Jeżyk”, Wileńscy „Włóczędzy” wczoraj – 
archiwalne zdjęcia z wystawy w PGA… i dzisiaj. Poznać świat i siebie samego.

s.6. Kurzawa, Znad Odry. Życie na niby; Romuald Mieczkowski, Notatki 
niemieckie. Spostrzeżenia przy okazji konferencji.

s.7. Mieczysław Jackiewicz, Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w 
latach 1939-1941 (2). Nasza ankieta – W stronę nauki; Ogłoszenia.

s.8. W.M.M, Nowości „Biblioteczki Wileńskiej”. Sennik i pogaduszki; 
Walentyna Baranowska, Chór „Lira” z Landwarowa. Wojaże minionego 
sezonu; Rober Kaszkiewicz, Poezja szkolna (wiersze).

Nr 4 (161), 16-29 lutego
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Henryk Dawnis, Lekarze z Kresów 

na Warmii i Mazurach (dok. s.5).
s.2. Poczta: Studiować w Cambridge – Wojciech Mierzejewski, Cam-

bridge; Romuald Mieczkowski, Kronika Polskiej Galerii Artystycznej. Do 
malarstwa – poprzez Syberię.

s.3. Aleksandra Niemczykowa, Paweł Jasienica (Lech Beynar): Prze-
mówienie wygłoszone podczas pogrzebu Stanisława Cata-Mackiewicza w 
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Warszawie, na Powązkach, 22 lutego 1966 roku; Na tropach historii naj-
nowszej. O teczkach w archiwum byłego KGB, z dyrektorem Specjalnego 
Archiwum Litwy, drem Arūnasem Bubnysem rozmawia Andrzej Pukszto. 

s.4. Andrzej Pukszto, Jaki los UPW (Uniwersytet Polski w Wilnie)? 
Problem czeka na rozwiązanie; Wspominając prof. Pranė Stukėnaitė-
Dundulienė. Uczennica polskich etnologów; Kronika PGA. Rzewnie i we-
soło; Z Uniwersytetu Warszawskiego. Przybywa nam doktorów nauk; Dwa 
tysiące występów Dominika Kuziniewicza. Wincuk gada – stronę przygotował 
Andrzej Pukszto.

s.5. Henryk Dawnis, Lekarze z Kresów na Warmii i Mazurach (dok.); 
Andrzej Pukszto, Dawne tradycje. Zapusty, kończy się karnawał...

s.6. Eugeniusz Kurzawa, Znad Odry. Zniszczone cmentarze; Romuald 
Mieczkowski, Niepospolici ludzie Wileńszczyzny. Pejzaże ze wspomnień i 
zza szyb okiennych malowane.

s.7. Weronika Jurjewa, Konkurs Nasze Małe ojczyzny. A ja Wilno w 
sercu mam…; Leokadia Komaiszko, Specjalnie dla „Znad Wilii”. Polacy 
w Belgii. Dom; Ogłoszenia.

s.8. Robert Traba, Wśród książek. Mój kawałek Europy; Roman Parylak, 
W kręgu kultury Orientu. Karaimski Poeta z Halicza; Zachariasz Abraha-
mowicz, Karaimem jestem (wiersz).

Nr 5 (162), 1-15 marca
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Leon Dobrowolski, Kaziukowe 

jarmarki. Smorgońskie obwarzanki, serca piernikowe.
s.2. Poczta: Głos z Brazylii – Anisio Oleksy, Curitiba; Słowa płynące z 

serca – Władysław Miller, Warszawa; Ile koncertów miał Wincuk – Henryka 
M., Wilno; Tomasz Bończa, Kronika PGA. Przyroda Litwy w obiektywie. 
Poezja śpiewana; W Polskim Klubie Dyskusyjnym. Rozmowa o mediach; 
L.D., 250-lecie urodzin Tadeusza Kościuszki. Wystawa w Bibliotece Uni-
wersyteckiej.

s.3. Romuald Mieczkowski, Notatki niemieckie. Spotkania z rodakami 
(dok. na s.6).

s.4. Animatorzy polskiej kultury na Wileńszczyźnie. Dzieci występowały 
po raz pierwszy. To było coś wspaniałego!, z Władysławem Korkuciem 
rozmawia Andrzej Pukszto; A.P., 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza 
nie za górami. Spotkanie w redakcji „Literatura ir Menas”.

s.5. Mieczysław Jackiewicz, Rodowody działaczy kultury. O początkach 
teatru litewskiego i jego twórcy Gabrielu Landsbergu; Irena Żilienė, Wsie, 
w których powstają palmy; Ludzie z Wilnem niegdyś związani. Wybitny 
finansista paryskich banków, opr. L.D.

s.6. Opowieść o jednej z ostatnich bernardynek w Wilnie. Siostra Maria: 
Postanowiłam zostać święta, zanotował Tomasz Bończa. 
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s.7. Leokadia Komaiszko, Polacy w Belgii. Pani Zakrystian; A.P., 
Na wspólnej drodze. Centrum Dokumentacji i Informacji Rady Europy; 
Ogłoszenia.

s.8. Maria Łotocka – Wiersze najnowsze.

Nr 6 (163), 16-31 marca
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, Po wizycie 

prezydenta RP na Litwie. Krok w kierunku integracji (dok. na s.3).
s.2. Poczta: Poszukuję danych o pułkowniku Stanisławie Kuźmińskim – 

Zbigniew Fijałkowski, Dęblin; T.B., Krótko o przebiegu wizyty (prezydenta); 
Pani Jolanta Kwaśniewska – w naszej galerii (dok. na s.3).

s.3. A.P., Jubileusz znanego duszpasterza. 90-lecie księdza prałata Jó-
zefa Obrębskiego; W.M., Romanse rosyjskie w PGA; Leon Dobrowolski, 
Wystawa w Bibliotece Narodowej M. Mažvydasa. Co widzi, słyszy, czyta 
świat o Litwie.

s.4. Andrzej Pukszto, Wspomnienia o Włodzimierzu Zonnie. W Wilnie 
odkrył swoją pierwszą gwiazdę; Artur Julian Kowzan, W świecie dawnych 
tradycji. Królestwo kontusza i żupana.

s.5. Sigitas Jagelevičius, Ze sprawy osobistej Henryka Hlebowicza. 
Trudna droga życiowa księdza i profesora (dok. nastąpi).

s.6. Mieczysław Jackiewicz, Rodowody miejscowości Wileńszczyzny. 
Rukojnie; Uroczystości w Szkole im. Szymona Konarskiego. Wyświęcono 
sztandar szkoły.

s.7. Ogłoszenia.
s.8. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Litwini w Fabianiszkach; 

Wincenty Jakubowski, Strofy poświęcone Litwie (wiersze).

Nr 7 (164), 1-15 kwietnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Tradycje Wielkanocne, opr. L.D.
s.2. Poczta: Dotrwać do lepszych czasów! – Anna Krepsztul, Taboryszki; 

Życie na niby – Paweł Matarewicz, Przyborów, Polska; Szanowni Państwo 
– Maria i Stefan Pollok, Niemcy; Radość z „Kalejdoskopu Wileńskiego” 
– Ryszarda Śliwowska, Birmingham; T.B., VI Zjazd Związku Polaków na 
Litwie; Romuald Mieczkowski, Obiektom kultury – na odsiecz! Wandalizm 
w Mejszagole.

s.3. Inicjatywy Wilnem inspirowane. Czwartkowe spotkania w Olsztynie; 
Dr Tadeusz Stefanowski: Mamy wiele pomysłów. Rozmawiał: Romuald 
Mieczkowski; Leokadia Miłasz, Kronika PGA. Spotkanie z Pięknem.

s.4. Sigitas Jagelevičius, Ze sprawy osobistej Henryka Hlebowicza. 
Trudna droga życiowa księdza i profesora (2); Andrzej Pukszto, Na tropach 
historii najnowszej. Tragedia ukryta w Tuskulańskim Parku.

s.5. Andrzej Pukszto, 200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za 
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górami. Dalia Matulaitė – autorka rzeźby „Grażyna”, Mieczysław Jackiewicz, 
Wybitni ludzie Małej Litwy. Martinas Mažvydas – twórca pierwszej książki.

s.6. Barbara Sidorowicz, Konkurs Masze Małe Ojczyzny, Ziemia trocka 
– ojczyzna ma (wiersz); Jan Wierbiel, Wzruszająca uroczystość w Olicie. 
Dzwony wracają do kościołów; Andrzej Pukszto, Seminarium międzynaro-
dowe o problemach mniejszości. Mieszkamy razem w państwie wielonaro-
dowym; A.P., Szansa dla absolwentów szkół polskich. Na studia do Polski.

s.7. Ogłoszenia.
s.8. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Pisarz; Tadeusz Pradzic Brze-

ski, Wiersze z cyklu „Wilno”; Romuald Mieczkowski, Literaci szukają 
sponsorów.

Nr 8 (165), 15-30 kwietnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, Promocje 

na łamach dwutygodnika. Suwalszczyzna – nasz sąsiad (dok. na s.6).
s.2. Poczta: *** – Marek Waszkiel, Warszawa; Wandalizm w Mejszagole 

– Kazimierz K., Wilno; Kochani – Andrzej Studecki – Otwock; Andrzej 
Pukszto, Teledialog Wilno-Waszyngton, Rola mass mediów podczas wy-
borów; T.B., Spotkanie w „Alinie”, W Celi Konrada. Mniej znane karty z 
życia wieszcza; Kronika PGA. Wiosenny happening.

s.3. W krainie przyrody i przygody, z0 Cezarym Cieślukowskim, woje-
wodą suwalskim rozmawia Romuald Mieczkowski; Animator kultury znad 
Czarnej Hańczy (o Andrzeju Strumile); Województwo suwalskie – rejon 
wileński. Jak się odbywa współpraca, rozmowę z Lucjaną Binkiewicz 
zanotował Andrzej Pukszto.

s.4. Nasz sąsiad – województwo suwalskie. Kraina tysiąca jezior. 
s.5. Przeszłość i dzień dzisiejszy miasta nad Czarną Hańczą. Suwałki – 

stolica województwa; Przydatne adresy dla przedsiębiorców.
s.6. Zabytek techniki ubiegłego stulecia. Kanał Augustowski; Jeśli na 

wczasy – to do Giżycka.  s.7. Suwalskie krajobrazy pogranicza. Łagodny 
klimat, plaża i żaglówki; Wokół Ogrodników i Łoździeji; Ogłoszenia.

s.8. Wielowymiarowa kultura Ziemi Suwalskiej. W muzealnych salach; 
Barbara Graziewicz-Chludzińska, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 
Eksponaty z północnej Polski i ... dawnych Kresów.

Nr 9 (166), 1-15 maja
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Wanda i Romuald Mieczkowscy, Rok 

temu powstała Galeria Polska. Działalność w pewnym kształcie (dok. na s.3).
s.2. Poczta: Niemiecko-rosyjsko-polskie korzenie p. Gebhardta i ukłon 

dla „Znad Wilii” – Grażyna Tatiana Szyszowa, Moskwa; Dla jazzmanów. 
XII Głowskie Spotkania Jazzowe – Arkadiusz Piotr Tomicki, Wrocław; O 
Suwalszczyźnie – Sławomir Kozłowski, Białystok; Kronika Polskiej Galerii 
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Artystycznej. Edward Aniszczenkow: Malarstwo jak rodzaj kuli bilardowej, 
rozmawiał Romuald Mieczkowski.

s.3. Witamy uczestników imprezy! III Spotkania Poetyckie „Maj nad 
Wilią”; Kronika PGA. Jan Pietrzak w Galerii; Jubileuszowy koncert. „Wi-
leńszczyźnie – 15 lat”; Wyróżnienia Fundacji Polcul.

s.4. Artur Julian Kowzan, 3 Maja – Dzień Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów. Witaj, Majowa Jutrzenko!; R.M., Adresy wileńskie. 
Instytut Polski – sztuka bez parytetów; A.P., Wykład w Instytucie Polskim. 
Między Berlinem a Moskwą.

s.5. Andrzej Pukszto, Animatorzy polskiej kultury. Zofia Gulewicz – wieloletni 
choreograf „Wilii”; Mieczysław Jackiewicz, Historia. Organizacje i stowarzy-
szenia polskie na tzw. Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1940 (dok. na s.6).

s.6. Danuta Piotrowiczowa, Ku przypomnieniu św. Stanisława Kostki. 
Freski w kościele świętojańskim; Andrzej Pukszto, Wystawa Fotograficzna 
w Sejmie RL. Litwa – Polska: dwa lata drogą przyjaźni i współpracy.

s.7. L.D., Muzea literackie przed sezonem. Mieszkanie Adama Mickie-
wicza; W dworku Syrokomli w Borejkowszczyźnie; Ogłoszenia.

s.8. Andrzej Konicki, Vilniana. Dzień szósty: tworzenie człowieka trwa 
nadal (o książce Vaidotasa Daunysa); Józef Szostakowski, Proza. Jesteś, 
abym ciebie nie miał.

Nr 10 (167), 15-31 maja
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Dainius Junevičius, Dzieje fotografii 

wileńskiej. Z życia Józefa Czechowicza i jego rodziny (dok. na s.4).
s.2. Poczta: Maj nad Wilią – Stanisław Sadowski, Bydgoszcz; O nas 

i Fabianiszkach znad Klaźmy – Weronika Jurjewa, Kowrow, Rosja; O 
„Wilii” i pani Gulewicz – Antoni Wiszniewski, Wilno; Iść obranym kierun-
kiem – Benedykt Jarmołowski – Kętrzyn; A.P, Jubileusz Sienkiewiczowski. 
W Bibliotece Narodowej M. Mažvydasa; Finansowanie polskich imprez. 
Departament Mniejszości Narodowych; Kronika PGA: Gościem Wacław 
Janas; Lekcja – w galerii, Konferencja prasowa wśród obrazów; Znad 
Solczy – zespół „Solczanka”.

s.3. Romuald Mieczkowski, Wystawa prac Eugeniusza Konowałowa. 
Sztuka jest ponadnarodowa (dok. na s. 4); Rimantas Dichavičius, Reflekcje 
o twórczości Eugeniusza Konowałowa.

s.4. Dainius Junevičius, Dzieje fotografii wileńskiej. Z życia Józefa 
Czechowicza i jego rodziny (dok.).

s.5. Mieczysław Jackiewicz, Historia. Organizacje i stowarzyszenia polskie 
na tzw. Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1940 (2), Elżbieta Iwańska, Organiza-
cje na Wschód ukierunkowane. Wybrałam Klub Miłośników Litwy (dok. na s.7).

s.6. A.P., Wspominając dawne Wilno. Muzeum Archeologiczne; Na 
drodze odnowy wiary.  Budowa kościoła w Kowalczukach; Wracając do 
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tematu.  W parku Tuskulańskim – memoriał pamiątkowy; R.M., Najlepsza 
szkoła, najlepsi nauczyciele. Konkurs – rozstrzygnięty.

s.7. Irena Ilnicka, Impreza w Lublinie. Spotkania rodzin muzykujących; 
Ogłoszenia.

s.8. Romuald Mieczkowski, „Mały człowiek z wielkiej ulicy”; Jan Ko-
zicz – Wiersze wileńskiej ulicy.

Nr 11 (168), 1-15 czerwiec
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, III Między-

narodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”. Goście poetów wileńskich 
(dok. na s. 4-6).

s.2. Poczta: W sprawie kolportażu – Krystyna Janowska, Wrocław; W 
przyszłości – artykuł z dziejów Ostrowca – Zbigniew Fijałkowski, Dęblin; 
Wrażenia z pobytu w Galerii – Jan Kowal, Chicago; Droga Redakcjo – Ja-
nusz Wiśniewski, Podłczyn-Zdr.; T.B., Nowe adresy. Obok kawiarni polskiej 
– sklep; Wanda Marcinkiewicz-Mieczkowska, Kronika PGA. Wystawa 
w Akwizgranie (Aachen); Andrzej Pukszto, Współpraca uczelni. Grupa 
Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; T.B., III Konkurs Polskiej Poezji 
Śpiewanej. Wyśpiewać głębie wiersza. 

s.3. Stefan Figlarowicz, Unikalna ekspozycja. Z Gdańska do Wilna: współ-
praca muzeów; Andrzej Pukszto, Muzea w Wilnie. W pałacu Radziwiłłów.

s.4. III Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”; Kalendarium; Myśli, 
refleksje, wrażenia – mówią goście imprezy, opr. Andrzej Pukszto.

s.5. „Maj nad Wilią” w obiektywie Bronisławy Kondratowicz.
s.6. Ilja Lempert, Z historii żydowskiego Wilna. Wileński Gaon.
s.7. Mieczysław Jackiewicz, Historia. Organizacje i stowarzyszenia 

polskie na tzw. Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1940 (3), A., Konferencja 
naukowa. Rozwój kultury we dworach na Litwie; Ogłoszenia.

s.8. Janusz M. Paluch, Poezja. Słowiańska Księga Tęsknot; Wanda 
Marcinkiewicz-Mieczkowska, Vilnania. Wszystko co mam to blask i cień 
...; Wiesław Szymański – wiersze.

Nr 11 (169), 15-30 czerwiec
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, Miejsce 

spotkań rodaków (dok. na s.4).
s.2. Poczta: Jeszcze o „Maju nad Wilią” – Antoni Siemaszko, Łódź; Pro-

pozycja do „Maja” – Henryk Wójcik, Toronto; Wileński Gaon – Bronisław 
Moroz, Wilno; Moje „korzenie litewskie” – Izabela Degen, Mayen, Niemcy; 
Wędrówki Pana Anatola – Anatol Kobyliński, Monachium; Interesuje mnie 
rodzina Rodziewiczów – Czesław Rodziewicz, Wrocław; R. M., Ludność 
podwileńska protestuje. W obronie ziemi i oświaty; T.B., Prasa. 100 numerów 
odrodzonej „Przyjaźni”. Bez „Słowa Wileńskiego”; Tomasz Bończa, 100 
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numerów odrodzonej „Przyjaźni”, Andrzej Pukszto, Oświata mniejszości 
narodowych; T.B., BI-BA-BO znowu u nas. W kabaretowym rozśpiewaniu.

s.3. Wernisaże PGA. Stanisław Zielonka: zostałem tym, kim kiedyś marzy-
łem być, rozmawiał: Romuald Mieczkowski; Wanda Marcinkiewicz-Miecz-
kowska, Tematem rozmów – wystawiennictwo. Na Suwalszczyźnie i w Wilnie.

s.4. Romuald Mieczkowski, IV Światowe Forum Mediów Polonijnych (dok.).
s.5. Andrzej Pukszto, Spotkania z Andrzejem Miłoszem. Odtworzyć histo-

rię z pamięci; Anna Pozniak, Miedniki-Tarnobrzeg. Zespół „Przepióreczka”.
s.6. Eugeniusz Kurzawa, Znad Odry. Ruszyć głową; A.P., Baltic-Sate-

lid’96. V Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży.
s.7. Mieczysław Jackiewicz, Historia. Organizacje i stowarzyszenia 

polskie na tzw. Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1940 (4); Ogłoszenia.
s.8. Mieczysław Jackiewicz, Stara tradycje wileńskie. „Wianki” na Wilii; 

Leokadia Komaiszko Poezja. Wiersze belgijskie.

Nr 13 (170), 1-15 lipca
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; A.P., Lato w Pełni.
s.2. Poczta: Ruszyć głową – Andrzej Sinicki. Wilno; W mojej gazecie 

– Jadwiga Wanda  Bielikowa, Zawołżsk, Rosja; Nie zmieniać koncepcji – 
Rajmund S., Wilno; *** – Krzysztof Malinowski, Sopot; Wanda Marcinkie-
wicz-Mieczkowska, Pierwsza wystawa zagraniczna PGA. W Akwizgranie, 
gdzie spotykają się trzy kraje.

s.3. Romuald Mieczkowski, Wernisaże PGA. Wilno w latach 1947-
1953; R.M., Agroekspo Polska’96; Andrzej Pukszto, W Centrum Sztuki 
Współczesnej. Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje; Paryska 
„Kultura” w „Znad Wilii”.

s.4. Mieczysław Jackiewicz, 200. Rocznica urodzin Adama Mickiewicza 
nie za górami. Synowie Pana Mikołaja.

s.5. Artur Julian Kowzan, 300. Rocznica śmierci Jana III Sobieskiego. Ry-
cerski Hetman i Król; Bogusława Jurewicz, Szkoła Pograniczna w Sejnach.

s.6. Zbigniew Fijałkowski, Z dziejów kresowych miejscowości. Wojenne 
realia Ostrowca; Janusz Bielski, Jakość życia i rola nauki w kształtowaniu ja-
kości; Z prośba zostawić proboszcza; VIII Złot Turystyczny Polaków na Litwie.

s.7. Eugeniusz Kurzawa, Polemiki. Po maju; T.B., Nasi goście; Ogłoszenia.
s.8. Alicja Rybałko, Mały reportaż z miejsc romantycznych; Friedrich 

G. Paff – wiersze;
R.M., O poezji ostrobramskiej.

Nr 14 (171), 15-31 lipca
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Zaplątanie w prawa człowieka – 

punkt widzenia. Sprzeczność interesów (dok. na s.8).
s.2. Poczta: Wielce Szanowna Redakcjo – Krystyna Jędras, sekretarz 
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Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, Kraków; Marek Krawczyk, 
Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w 
Paryżu; Andrzej Pukszto, 50 lat działalności Instytutu Literackiego… i 
90-te urodziny Jerzego Giedroycia; W Poznaniu zmarł Jerzy Ochmański.

s.3. Wernisaże PGA. Malarstwo w stylu „Salonowym”, rozmawiał (z 
Sergiuszem Masłowem) Romuald Mieczkowski; Echa Poloniady. Światowe 
spotkanie polskiej młodzieży, zanotował Andrzej Pukszto.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dar-
giewiczów (1); Mieczysław Jackiewicz, Z życia wileńskiego Białorusina. 
Pogmatwane losy Wiktora Jarmołkowicza (dok. na s.5).

s.5. Ks. Tadeusz Krahel, W 80. rocznicę śmierci. Ksiądz Prałat Jan 
Kurczewski.

s.6. Zbigniew Fijałkowski, Z dziejów kresowych miejscowości. Wojenne 
realia Ostrowca (2); Andrzej Pukszto, Inicjatywy polskiej młodzieży. K lub 
„Włóczęgów” Wileńskich.

s.7. Romuald Mieczkowski, Litewskie akcenty w Krakowie. Czemu 
zamknięta „Restauracja Wileńska”?; A.P., Przybywa doktorów nauk. W 
Akademii Medycznej w Białymstoku; Ogłoszenia.

s.8. Wanda Marcinkiewicz-Mieczkowska, Lektury. Mickiewicz; O „Po-
graniczu” słów kilka.

Nr 15 (172), 1-15 sierpnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Andrzej Pukszto, Zabytkom – na 

odsiecz! Dwory na Wileńszczyźnie (dok. na s.5).
s.2. Poczta: Ojciec Święty w Berlinie – ks. Henryk Paszek, Berlin; 

Wianki na Wilii – Zenona Paklewicz, Legnica; Raz jeszcze o „Restauracji 
Wileńskiej” – Karolina Ciesielska, Bytom; Mickiewicz – Marian Baranowski, 
Wilno; Irena Łatyszowicz, Szlakiem pielgrzymki. Aglona; Elżbieta Iwańska, 
Niewidomy wśród nas. Wędrówka dobrej wiedzy; Tomasz Bończa, Paradoksy 
dnia dzisiejszego. Życie z radiotoczką.

s.3. Wernisaże PGA. W królestwie kwiatów, rozmawiał (z Liviją) Ro-
muald Mieczkowski.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargiewi-
czów (2); Losy wileńskiej rodziny fotografów. Siemaszkowie – ze wspomnień.

s.5. Miejscowości na Wileńszczyźnie, gdzie pozostały dwory albo resztki za-
budowań dworskich; II Polonijny Konkurs Literacki „Na polonijnym szlaku”.

s.6. Dominika Jachimowicz, Sposób na wakacje. Międzynarodowy Plener 
Plastyczny; Mieczysław Jackiewicz, Z historii edukacji. Józefa Żukowska 
– pionierka oświaty wileńskiej.

s.7. Andrzej Wilczkowski, Zaplatanie w prawa człowieka – punkt wi-
dzenia. Prawo do życia, które się poczęło.

s.8. Michael (Mieczysław) Szporer – Wiersze inspirowane Wilnem.
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Nr 16 (173), 16-31 sierpnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Andrzej Pukszto, Przeniesienie 

prochów biskupa Władysława Bandurskiego. Apostoł Ducha Niepodległo-
ści, (dok. na s.2).

s.2. Poczta: Szanowni Państwo – Ilona Długa, Poznań; Wracając do 
tematu o dworach – dr Piotr Borysowicz, Kowno; Poszukują; Elżbieta 
Iwańska, Obyczaje. Niech mnie pani nie poucza; A.P., Spotkanie z Janiną 
Paradowską; Weronika Wojsznis, Animatorzy Kultury w Czeskim Cieszynie.

s.3. Anatolij Zielencow: początek drogi pełnej poszukiwań, rozmawiał: 
Romuald Mieczkowski.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia: Syberyjskim szlakiem Dargie-
wiczów (3); A.P, Z historii żydowskiego Wilna; Bogusława Jurewicz, Samo 
życie. Zgryzoty podwileńskiego rolnika.

s.5. Mieczysław Jackiewicz, W kręgu kultury białoruskiej. Jan Ole-
szewski – zapomniany pisarz unicki; Skansenowi w Rumszyszkach – 30 lat.

s.6. Tomasz Bończa, Weekend nad morzem. Połąga’96; A.P., U sąsiadów 
na Mazurach. Jarmark folkloru w Węgorzewie.

s.7. Eugeniusz Kurzawa, Znad Odry. Tętno małych ojczyzn; Ogłoszenia.
s.8. Czesław Miłosz, Zadra; Andrzej Pukszto, Nasi goście. Z dalekiej 

Japonii (Keiichi Nakao); Józef Szostakowski, Na łamach „Prawdy Wileń-
skiej”. Wiersze, które nie stały się literaturą.

Nr 17 (174), 1-15 września
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, Festiwal 

w Mrągowie. Nie jedno imię kultury kresowej (dok. na s.3).
s.2. Poczta: Znałam Siemaszków – Ryszarda Śliwowska, Birmingham; 

Jeszcze raz o Połądze – Elżbieta Iwańska, Laski k/Warszawy; Andrzej 
Pukszto, Żegnaj, lato, na rok; R.M., Wernisaże PGA. Druga wystawa ma-
larstwa Jana Jankowskiego.

s.3. Romuald Mieczkowski, Festiwal w Mrągowie. Nie jedno imię 
kultury kresowej (dok.).

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargie-
wiczów (4); Mieczysław Jackiewicz, Litwini w przedwojennej Warszawie. 
Ksawery Sokołowski i Litewskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy.

s.5. Leokadia Komaiszko, Specjalnie dla „Znad Wilii” – Polacy w 
Belgii. Energiczny zakonnik.

s.6. Ks. Tadeusz Krahel, Martyrologia archidiecezji wileńskiej. Kapłani-
-męczennicy z Berezwecza; A.P., Jan Nowak Jeziorański w naszej redakcji.

s.7. Edward Trusewicz, Zachować spuściznę kulturową. Droga Baroku na Litwie; 
Walentyna Baranowska, Spotkania Chórów Polonijnych. „Lira” z Landwarowa w 
Koszalinie; Tomasz Bończa, Zapiski z podróży. Śrubka... na pamiątkę; Ogłoszenia.

s.8. Wanda Marcinkiewicz-Mieczkowska, Lektury. Wędrówki Pana 

ZW

119



Anatola; Na poddaszu piekieł cię mam – poezja Swietłany Owczarskiej; Sła-
womir Andruszkiewicz, Nasze Małe ojczyzny o Łosiówka wczoraj. Koszary; 

Nr 18 (175), 15-30 września
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Dr Grzegorz Strauchold, Powojenne 

migracje ludów. Przesiedleńcy z utraconych ziem wschodnich ma Dolnym 
Śląsku (dok. na s.5).

s.2. Poczta: Po pobycie na Białorusi – Grzegorz Samsonow-Tomasik, Ticho-
reck, Rosja; Szanowni Państwo – Małgorzata Runiewicz, Wrocław; *** – Jerzy 
Pittner, Katowice; Romuald Mieczkowski, Pamięci Kolegi. Odszedł Władysław 
Strumiło; Bronisława Kondratowicz, Letnia Szkoła w Cieszynie; Andrzej Pukszto, 
Znany polityk Jan Nowaj Jeziorański; Z Uniwersytetu Notre Dame.

s.3. Wernisaże w PGA. I szarzyzna ma wiele odcieni..., rozmawiał (z 
Raisą Cwietkową): Romuald Mieczkowski; Andrzej Pukszto, Wystawa 
prac studentów z Torunia.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dar-
giewiczów (5); Aleksandra Niemczykowa, Wspomnienia o tolerancji z lat 
dzieciństwa. Dziwię się do tej pory...

s.5. Dr Grzegorz Strauchold, Powojenne migracje ludów. Przesiedleńcy 
z utraconych ziem wschodnich ma Dolnym Śląsku (dok.).

s.6. Henryk Witkowski, W 80. rocznicę śmierci ks. Jana Karczewkiego. 
Kaznodzieja i badacz.

s.7. Polacy na Ukrainie. Lwowskie powroty do korzeni. Z Stanisławem 
Czerkasem, prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
rozmawia Romuald Mieczkowski: Ogłoszenia.

s.8. Mieczysław Jackiewicz, Zwolennicy odrodzenia Litwy. Poetycka 
twórczość Stefanii Jabłońskiej.

Nr 19 (176), 1-15 października
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Andrzej Kierulis, W Wilnie odsło-

nięto pomnik Giedymina.
s.2. Poczta: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich – inż. 

Wincenty Suchowiej; Pielgrzymka z Francji – Irena Łatyszowicz, Wilno; 
Andrzej Pukszto, 20 października – wybory do Sejmu i referendum; Romuald 
Mieczkowski, Podróże. W Szwajcarii; Elżbieta Iwańska, Specjalnie dla 
„Znad Wilii” z Warszawy. Sztuka krajów bałtyckich. Wystawa Čiurlionisa. 

s.3. Andrzej Kierulis, Dialog polsko-litewski. Krok ku jedności; Notatki 
ze spotkania młodzieży; Andrzej Kierulis, Notatki ze spotkania młodzieży. 
W poszukiwaniu dróg integracji; Kronika PGA.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargie-
wiczów (6); Andrzej Wilczkowski, Punkt widzenia. Zaplątanie w prawa 
człowieka. Życie: obowiązek czy prawo?

s.5. Zachować polską spuściznę kulturalną. O inicjatywach wrocławskiej 
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Fundacji. Z Donatą Nowak rozmawia Andrzej Pukszto; Zbigniew Szym-
borski, Uwaga, konkurs – Człowiek, któremu nie pomogłem.

s.6. S.A., Imprezy. Dni Kultury Polskiej w Ejszyszkach; Polacy na 
Białorusi. Polskość w Mińsku będzie trwała i rozwijała się. Z Jerzym Wasz-
kiewiczem rozmawia Mieczysław Jackiewicz; R.M., Prasa. Przestawły się 
ukazywać „Kresy Literaxkie”; Ogłoszenia 

s.7. Bronisława Kondratowicz, Dawne tradycje. Dożynki; Eugeniusz 
Kurzawa, Znad Odry. Dość folkloru; R.M., Przestały się ukazywać „Kresy 
Literackie”; Nasi goście. Studenci z Niemiec; Ogłoszenia.

s.8. Andrzej Kempfi, Wśród książek. O krainie nad Górnym Niemnem; 
Józef Szostakowski, Mała proza. Gwiazdy.

Nr 20 (177), 16-31 października
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Andrzej Kierulis, Studia wyższe. 

Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim (dok. na s.5).
s.2. Poczta: Podziękowanie – Krystyna Jędras, Kraków; Harcerskie 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Morda” – Warszawa; Romuald 
Mieczkowski, Kto z Polaków zasiądzie w Sejmie litewskim? Galimatias 
przedwyborczy; A.P., Wernisaże PGA; Wanda Roman, Z inicjatywy sztaby 
generalnego WP. Poszukiwania w wileńskich archiwach (s.2-3).

s.3. Romuald Mieczkowski, Sławni artyści z Wileńszczyzny. W Trokien-
nikach będzie Galeria im. M. Bohusza-Szyszki.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargiewiczów 
(7); Mieczysław Jackiewicz, Sylwetki. Mikołaja Akielewicza „Opisanie Litwy”.

s.5. Tomasz Bończa, Pod Pegazem. Jesienne wojaże poetów wileńskich; 
Andrzej Kierulis, Polonistyka na UW (dok).

s.6. Wśród wilnian. Ciągnie jakaś niewypowiedziana tęsknota. Z Wacła-
wem Karpowiczem z Kanady rozmawia Andrzej Kierulis; Andrzej Pukszto, 
Konferencje, spotkania.

s.7. Halina Linda, Konkurs Nasze Małe Ojczyzny. Trzy miłości; 60-lecie Mu-
zeum Kościuszki w Solurze. Tam, gdzie zmarł Naczelnik, opr. R.M.; Ogłoszenia.

s.8. Debiuty’96 Regina Pszczołowska – wiersze, o autorce.

Nr 21 (178), 1-15 listopada
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Romuald Mieczkowski, Wspomi-

nając Tych, co odeszli. Ostatnie chwile życia Ity Kozakiewicz (dok. na s.5); 
Romuald Gieczewski, Słowo do wyborców.

s.2. Poczta: Wspominając Łosiówkę – Ryszarda Śliwowska, Birmingham; 
Gdzie są pochowani lotnicy polscy? – Zbigniew Fijałkowski, Dęblin; Ro-
muald Mieczkowski, Wybory do Sejmu RL. Mniej Polaków w Parlamencie; 
T.B., Nowe inicjatywy. Pierwsza Polska Unia Kredytowa; A.P, Autobalt’96.

s.3. Wernisaże w PGA. Wystawa prac plastyków z „Elipsy”; Redaktor, 
Prenumerata ’97. Słowo do czytelnika; Polscy wojskowi w wileńskich 
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archiwach. Wyjaśnić historię i los każdego człowieka. Andrzej Pukszto 
rozmawia z płk. prof. dr. hab. inż. Janem Piętą.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargiewi-
czów (8); Andrzej Kierulis, Zaduszki. Symboliczna przestrzeń pamięci; Elż-
bieta Iwańska, Odnowa w Duchu Świętym. Jak przed dwoma tysiącami lat.

s.5. Romuald Mieczkowski, Wspominając Tych, co odeszli. Ostatnie 
chwile życia Ity Kozakiewicz (dok.); 600-lecie osadnictwa Tatarów na zie-
miach WKL. Asymilacja i wpływy wzajemne, z Joanną Kulwicką rozmawia 
Andrzej Kierulis (dok. na s.6). 

s.6. Jan Zieliński, Artyści rodem z Wilna. Gruszki i Pionki. Samuel Bak, 
malarz z Wilna.

s.7. Romuald Mieczkowski, Muzea polskie na świecie. Rapperswil; 
Ogłoszenia.

s.8. Mieczysław Jackiewicz, Wpływy polskie na twórczość Martynasa 
Mažvydasa i innych litewskich pisarzy protestanckich XVI i XVII wieku.

Nr 22 (179), 16-30 listopada
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Greta Rudzianskytė, Sylwetki. 

Marian Zdziechowski jako slawista (dok. na s.3).
s.2. Poczta: IV Zjazd TPGiW – dr Józef Maroszek, Grodno; *** – Zbi-

gniew Lutyk, Waszyngton; Szanowna Pani Wando – Anatol Kobyliński, 
Monachium; Głos z Londynu – Bolesław Pogorzelski, Londyn; Andrzej 
Kierulis, Wernisaże w PGA. Wystawa prac niepełnosprawnych plastyków; 
A.P., Święci wracają na katedrę; A.P., Nagrody i wyróżnienia.

s.3. Greta Rudzianskytė, Sylwetki. Marian Zdziechowski jako slawista, 
(dok.); A.P., Wystawy w Gdańsku. Litewska Armia podziemna 1944-1953; 
T.B., Wileńska Rossa – Miasto Umarłych.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargie-
wiczów (9); A.K., Wojaże młodych. „Włóczędzy” zawędrowali do Pułtuska.

s.5. Romuald Mieczkowski, Śladami Młynarskich i Hryncewiczów. Dzień w 
Iłgowie; Andrzej Kierulis, Inicjatywy młodych. W poszukiwaniu tego, co łączy.

s.6. Polacy w Szwajcarii. Imprezy dla grona wybranych, z Barbarą 
Ahrens-Młynarską, prezesem Klubu Żywego Słowa rozmawia Romuald 
Mieczkowski, Sławomir Andruszkiewicz, Powroty. Zapomniany czas.

s.7. Andrzej Pukszto, Wśród książek. Po raz pierwszy o Čiurlionisie po 
polsku; Ogłoszenia.

s.8. Mieczysław Jackiewicz, Na tropie badań literackich. Przyroda 
białoruska w powieściach Elizy Orzeszkowej; Poezja. Wiesław Szymański 
– wiersze wileńskie.

Nr 23 (180), 1-15 grudnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Mieczysław Jackiewicz, Białoruś. 

Podróże jesienią, (dok. na s.5).
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s.2. Andrzej Pukszto, Nowy Sejm wyraźnie prawicowy; Wernisaże w 
PGA. Tysiąc i jedno oblicze kobiety, Romuald Mieczkowski rozmawia z 
Lechem Abłażejem. 

s.3. Romuald Mieczkowski, Spotkanie redaktorów. Jak wydawać gaze-
tę?; A.P., Spotkanie w Domu Nauczyciela; Nasi goście (Jan Milun); T.B., 
Jesienne dialogi. Słowo, wspieraj naszą nadzieję; T.B., Spotkania w PGA. 
Rozświetlanie „jądra ciemności”; Na polonijnym szlaku.

s.4. Romuald Mieczkowski, Linie życia. Syberyjskim szlakiem Dargiewiczów 
(10); Andrzej Pukszto, W stronę Małej Litwy. Šilutė; Marian M. Drozdowski, 
Hanna Szwankowska, Memorandum do organizacji polskich na Litwie. 

s.5. Mieczysław Jackiewicz, Białoruś. Podróże Jesienią (dok.).
s.6. A.K., O czym piszą inni. Wokół pomnika Jagiełły w Nowym Jorku; 

T.B., Wystawy. Rzeźby Wierzbickiego w Kownie; Andrzej Pukszto, Teatralne 
forum. Aktorzy zapoznali się z twórczością Grotowskiego; A.K., Pamięci 
św. Rafała Kalinowskiego.

s.7. T.B., Wystawa w Warszawie. Polski modernizm 1890-1914; Ogłoszenia
s.8. Leon Dobrowolski, Wśród książek. O Kowzanach Herbu Trąby; 

T.B., Recitale w PGA (Marii Krupowies). Ulicami mojego miasta; A.K., 
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką...; T.B., Viniana. Życie do 
żywych należy (o zbiorze wierszy Aleksego Aniszczyka, z wierszem Siostry.

Nr 24 (181), 16-31 grudnia
s.1. Z tygodnia na tydzień, opr. B.J.; Tomasz Bończa, Ciąg dalszy wy-

stawy. Ze „Znad Wilii” – do „Karoliny” (dok. na s.3).
s.2. Poczta: Szykując się do Świąt – Wanda Jasiulewicz, Wilno; *** – 

Wojciech Mierzejewski, Cambridge; Spotkania dzięki „Znad Wilii” – Bir-
mingham; Poszukiwanie swego wyrazu, Romuald Mieczkowski rozmawia 
z Wiktorem Szocikiem.

s.3. Andrzej Pukszto, Mikołaji w PGA. Nasi goście – wychowankowie 
domu dziecka; R.M., Wojaże poetyckie. Słońce w listopadzie; Aleksander 
Sokołowski, Aleksander Śnieżko, Wileńsko-Wiedeński most poetycki.

s.4. W dawnych murach bazyliańskich, Andrzej Pukszto rozmawia z 
Pawłem Jachymcem – proboszczem kościoła św. Trójcy. Specjaliści od roz-
wiązywania konfliktów, z prof. Juozasem Lakisem, dyrektorem Litewskiego 
Centrum i Stowarzyszenia Zapobiegania Konfliktom rozmawia Andrzej 
Kierulis; Bogdan Dobosz, Medal honorowy „Polonia Semper Fidelis”.

s.5. Białoruś. BFN w dążeniu do demokracji, Mieczysław Jackiewicz 
rozmawia z Jurasiem Bieleńskim i Stanisłauem Husakiem; T.B., Wilno Jana 
Bułhaka; Z okazji 400-lecia Puńska.

s.6. Anatol Kobyliński, Z dziejów harcerstwa w Wilnie. Byłem w dru-
żynie „Dziewiątki Zuchowatych”; T.B., Artyści rodem z Wileńszczyzny. 
Rzeźbiarz Piotr Hermanowicz; L.D., Świąteczne danie w „Alinie”; A.P., 
Współczesna książka polska.
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s.7. Weronika Jurjewa, Nasze Małe Ojczyzny. Mój kochany dom w 
Augustowie (dok. na s.8); Ogłoszenia.

s.8. Józef Szostakowski, Prasa polska na Litwie. Kowieńska „Chata 
Rodzinna”, D.M., W podzięce Ostrobramskiej Pani; Krzysztof Kołtun – 
wiersze; Świąteczna ankieta „Znad Wilii”.

Informujemy, że „Znad Wilii” 
można zaprenumerować na Litwie 

w każdym urzędzie pocztowym „Lietuvos Spauda” 
oraz drogą elektroniczną: 

https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx 
Indeks prenumeraty – 910, cena za rok – 15,68 EUR

NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM 
POSIADANIA CZASOPISMA JEST PRENUMERATA 

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

ul. Krakowskie Przedmieście 7; 
w księgarni Domu Spotkań z Historią 

w Warszawie – ul. Karowa 20. 
Bezpośrednio u redaktora – 48 508 764 030, 

e-mail: znadwilii@wp.pl

„Znad Wilii” w Wilnie – w księgarniach:
u W Polskiej Galerii Artystycznej "Znad Wilii", Išganytojo 2/4 
u „Elephas” – w Domu Kulltury Polskiej, Naugarduko 76
u „Akademinė knyga”, Universiteto 4 (niedaleko Uniwersytetu)
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LITWA POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC

WYDARZENIA,	POLACY	NA	LITWIE.	
WYDAWNICTWA,	OPINIE

Statystyka i rankingi

 ● Wg Eurostatu Litwa należy do najtańszych krajów w UE. Wy-
przedzają ją tylko Rumunia, Bułgaria, Polska i Węgry. Wydatki 
konsumpcyjne rodziny wynosiły 69% unijnej średniej, w Rumunii 
– 55, Bułgarii – 56, Polsce – 58 i na Węgrzech 62%. Najdrożej w 
Danii (141), Irlandii i Luksemburgu (po 136), Szwecji (130) oraz w 
Finlandii (126%).

 ● Pierwsze dziesięć dni lipca były najgorętsze od 1961, średnia 
temperatura sięgała 22,6º – poinformowała Litewska Służba Hy-
drometeorologiczna. Cieplej było tylko w 2010 – średnio 23,5ºC.

 ● Liczba turystów na Litwie w I półroczu była o 30% mniejsza 
niż w analogicznym okresie roku ub. Przybyło 14% osób z zagranicy, 
podczas gdy zazwyczaj ich liczba przekracza 70 tys. Najwięcej z 
Białorusi, Polski, Łotwy i Ukrainy.

 ● Połowa mieszkańców Litwy nie poparłaby obowiązkowych 
szczepień przeciw COVID-19 – podano 13 sierpnia w danych son-
dażu spółki badania opinii publicznej Vilmorus.

 ● W sierpniowym sondażu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – 
Związek Rodzin Chrześcijańskich (dalej: AWPL-ZCHR) zanotowała 
wzrost i osiągnęła 1,8%, zaś jeśli chodzi o popularność polityków, to 
jej przewodniczacy i jednocześnie prezes Związku Polaków na Litwie 
(dalej: ZPL), a także prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL 
Waldemar Tomaszewski, choć jego ranking wzrósł z 6,9 do 9,1%, 
to uplasował się na ostatnim miejscu.   

Lipiec

 ● 2 – Liderzy partii z sześciu państw, popierający Europę Ojczyzn 
opartą na tradycyjnych wartościach, które są podstawą tożsamości 
europejskiej, podpisali deklarację o współpracy Przyszłość Europy. 
Wśród sygnatariuszy są Jarosław Kaczyński, Viktor Orban, Walde-
mar Tomaszewski (AWPL-ZChR), Marine Le Pen ze Zjednoczenia 
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Narodowego we Francji oraz przedstawiciele ugrupowań prawico-
wych Włoch i Hiszpanii. Ich hasłem: Razem zreformujmy Unię dla 
przyszłości Europy!

 ● Neorenesansowy pałac w Wilkianach (lit. Vilkėnas), w 1993 
zwrócony mieszkającej zagranicą spadkobierczyni Platerów – Laimė 
Felicji Plater (1921-2015), na której koszt przeprowadzono zewnętrz-
ną renowację obiektu, szuka nowego właściciela. Zabytkowy obiekt 
wraz z 20 ha ziemi wyceniono na 400 tys. EUR.

 ● 20 mln PLN będzie kosztował remont Klasztoru Podomini-
kańskiego w Sejnach i utworzenie w nim Muzeum Kresów Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Projekt realizuje miejscowa parafia 
rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP.

 ● 6 – Na Litwie był obchodzony Dzień Koronacji Króla Mendoga, 
wieczorem na całym świecie odśpiewany został tradycyjnie hymn 
RL. Tego dnia miała rozpocząć się dwudniowa wizyta szefa MSZ 
Polski Zbigniewa Raua na Litwie, jednak samolot dolatując do Wilna 
zawrócił ze względu na warunki atmosferyczne. Minister wyruszył 
na Litwę w kolumnie samochodów, zaś swą wizytę rozpoczął od 
złożenia wieńca na placu Łukiskim.

 ● 7 – Szefowie MSZ Polski, Litwy i Ukrainy – Zbigniew Rau, 
Gabrielius Landsbergis i Dmytro Kułeba w Wilnie podpisali Mapę 
drogową Trójkąta Lubelskiego oraz Deklarację o wspólnym dziedzic-
twie. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w corocznej konferencji 
Ukraine Reform Conference, złożył wience na Cmentarzu na Rossie, 
spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej.

 ● 14 – W rej. łoździejskim, przy granicy z Polską, policja litew-
ska zatrzymała 6 nielegalnych migrantów, którzy opuścili miejsce 
zakwaterowania. Nastepnego dnia premier Ingrida Šimonytė udała 
się do Grecji w celu omówienia praktycznych działań przy rozwią-
zywaniu problemu migracyjnego. Grecja, Litwa, Polska, Łotwa, 
Estonia strzegą zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Dlatego 
należy dążyć do ujednolicenia procedur w walce z nielegalną mi-
gracją – powiedziała przed odlotem. Radni Samorządu Rejonu 
Solecznickiego jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko zamiarom 
rządu powołania w liczących ok. 500 mieszkańców Dziewienisz-
kach (głównie Polaków) ośrodka, w którym rozmieszczoby 500-
1 000 migrantów. O planach tych dowiedziano się z doniesień w 
mediach. 22 lipca Polska pomoc humanitarna przekazała stronie 
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litewskiej 20 namiotów, 300 łóżek, 1 200 koców, 6 generatorów 
prądu, 5 agregatów grzewczych do namiotów, 10 stołów, a także 
po 100 poduszek, taboretów i szafek o wartości ok. 162 tys. EUR 
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jako odpowiedź 
na zgłoszone przez Litwę w związku z zagrożeniem migracyj-
nym z terenu Białorusi zapotrzebowanie w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności (ang. UCPM). Wkrótce dotarła 
także dodatkowa pomoc od MON RP. 28 lipca po spotkaniu z 
merem rej. solecznickiego Zdzisławem Palewiczem min. spraw 
wewnętrznych Agnė Bilotaitė oświadczyła, że rząd rezygnuje z 
rozlokowywania migrantów w Dziewieniszkach, miejsce to jednak 
pozostaje jako rezerwowe, bo sytuacja może się zmienić każdego 
dnia. Przybył tu prezydent Gitanas Nausėda, który rozmawiał się 
z przedstawicielami lokalnej społeczności. 29 lipca ponad kilkaset 
osób protestowało przed gmachem rządu w Wilnie – modlono się 
i śpiewano po polsku i po litewsku. W Warszawie w tym czasie 
przed gmachem MSZ odbył się wiec poparcia dla Polaków z Wi-
leńszczyzny i Rodaków z Dziewieniszek, zorganizowany przez 
polskie środowiska narodowe i kresowe, w tym Zjednoczenie 
Chrześcijańskich Rodzin, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej oraz Konfederację Polski Niepodległej-Niezłomni. 30 
lipca w sejmie litewskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem 
przedstawicieli społeczności Rudnik i posłanki Beaty Pietkiewicz 
(AWPL-ZChR) z powodu rozlokowania na poligonie w Puszczy 
Rudnickiej 380 nielegalnych migrantów. Wnioskowano m.in. o po-
prawę oświetlenia ulicznego, usprawnienie łączności komórkowej, 
ogrodzenie terytorium zamieszkałego przez migrantów. Niestety 
doszło do przepychanek, z drogi na poligon policjanci siłą odsunęli 
protestujących, użyli gazu łzawiącego.

 ● 15 – Przedstawiciele Zjednoczenia Narodowego i AWPL-ZChR 
poinformowali, że liderzy partii otrzymali list od premiera Węgier 
Viktora Orbana, który podziękował Waldemarowi Tomaszewskiemu 
za wsparcie podczas debaty w PE w kwesti LGBT.

 ● 15 – W Ambasadzie RP w Wilnie dla 37 osób wręczono Karty 
Polaka. Do tej pory na Litwie zostało wydanych ich ponad 10 tys.  

 ● 16 – Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem Litwa 
przeszła z najłagodniejszej – zielonej strefy ryzyka – do żółtej.
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Sierpień

 ● 2 – W „zielonej” strefie epidemiologicznej pozostały trzy litew-
skie samorządy – pokrojski, jezioroski i orański. Pozostałe znalazły 
się w strefie żółtej lub czerwonej. Najgorzej w Połądze, gdzie na na 
100 tys. mieszkańców przypadło 420 zachorowań. Do czerwonej 
strefy włączono Kłajpedę, Kowno, Kretyngę i Szkudy (Skuodas).

 ● 3 – Państwowy Komitet Graniczny Białorusi poinformował, że 
w obwodzie grodzieńskim, graniczącym z Polską i Litwą, rozpoczęły 
się operacyjno-taktyczne manewry wojsk granicznych, które będą 
trwać do 12 sierpnia.

 ● 5 – W wniku wysiłków dyplomatycznych Litwy i UE Irak za-
wiesił loty do Mińska, zaś rzecznik jego MSZ zaapelował do Irakij-
czyków, aby nie stawali się oni ofiarami siatek przemytniczych. Do 
Mińska latały puste samoloty, by zabierać obywateli Iraku, chcących 
wrócić do kraju. Miało to przyczynić się do rozwiązania kryzysu mi-
gracyjnego rozpętanego przez Białoruś w celu destabilizacji sytuacji 
na Litwie, przy użyciu również dezinformacji i prowokacji. Ogólna 
liczba osób, które nielegalnie przekroczyły w tym roku litewsko-bia-
łoruską granicę wyniosła na 5 sierpnia 4 110 osób, 51-krotnie więcej 
niż w ciągu całego 2020 roku. Najwięcej z Iraku (2 797), następnie z 
Konga, Kamerunu, Syrii, Iranu, Rosji, Afganistanu, Gwinei, Białorusi 
i innych krajów. Najwięcej – 926 osób zatrzymano na terytorium rej. 
solecznickiego, zamieszkałego przez mniejszość polską. Litewscy po-
granicznicy zaczęli zawracać nielegalnych migrantów do Mińska. Rząd 
Litwy i Sejm podjęły decyzję ws. budowy 508 km płotu na granicy 
litewsko-białoruskiej, wartości ok. 152 mln EUR. Wraz z wprowa-
dzeniem przez Litwę zawracania migrantów z powrotem na Białoruś 
ich przepływ znacznie się zmniejszył, natomiast wzrost nielegalnych 
przejść nastąpił w Polsce i na Łotwie. Potępiamy wykorzystywanie 
przez reżim Łukaszenki nielegalnej migracji w celu wywieranie presji 
politycznej na UE i jej poszczególne państwa członkowskie – napisali 
na Twitterze Ingrida Šimonytė i Mateusz Morawiecki i wezwali in-
stytucje UE do wykorzystania wszelkich środków w celu przecięcia 
procederu. 9 sierpnia podczas rozmowy telefonicznej Andrzej Duda 
poinformował Gitanasa Nausėdę, że Litwa może liczyć na polską 
solidarność i pomoc. Tymczasem władze Mińska zażądały od sieci 
handlowych, by usunęły w supermarketach towary z krajów, które 
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wprowadziły sankcje wobec władz Białorusi, m.in. Polski, Litwy i 
Ukrainy. Litwa wystosowała Białorusi notę dyplomatyczną, w której 
wyraziła protest przeciwko naruszenia litewskiej granicy 12 sierpnia 
przez białoruskich żołnierzy, wypychających za nią 35 imigrantów z 
Iraku. Na Litwę przybył szef prezydenckiego Biura Polityki Między-
narodowej Jakub Kumoch, aby omówić zaistniałą sytuację. Odbyło 
się też zdalne spotkanie z udziałem ministrów i wiceministrów spraw 
wewnętrznych Litwy, Polski, Łotwy i Estonii. 

 ● 6-12 – Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN z wolon-
tariuszami Stowarzyszenia Odra-Niemen w miejscowości Drużyle 
w rej. święciańskim odnalazł mogiłę ze szczątkami trzech osób oraz 
szereg przedmiotów wskazujących na to, że są to polegli żołnierze 
AK. W prace wspierane przez Ambasadę RP zaangażowani są arche-
olodzy i antropolodzy z Litwy oraz specjaliści z Polski.

 ● 10 – W Wilnie zatrzymano 26 osób, ok. 10 funkcjonariuszy zo-
stało rannych w zamieszkach przed budynkiem sejmu, gdy ok. 5 tys. 
osób protestowało przeciwko obostrzeniom covidowym. Zamieszki 
trwały do godz. 2 w nocy. Ucierpieli dziennikarze, relacjonujący wy-
darzenie. Liczba osób podejrzanych w sprawie zamieszek zwiększyła 
się do 29, zaś poszkodowanych – do 21.

 ● 12 – W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimów 
totalitarnych, których szczątki odnaleziono i zidentyfikowano w 
ramach prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jedną z 26 ofiar 
jest żołnierz AK z Wilna – ppor. Apoloniusz Duszkiewicz ps. „Polza”.

 ● 17 – Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau w wywia-
dzie dla litewskiej agencji BNS zaapelował o zwrócenie uwagi na 
potrzeby uczniów polskiej mniejszości narodowej w trakcie trwają-
cych dyskusji w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu nt. przyszłej 
reorganizacji sieci szkół na Litwie.

 ● 21 – Z inicjatywy Mateusza Morawieckiego odbyła się telekon-
ferencja z udziałem szefów rządów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii dot. 
sytuacji na zewnętrznych ich granicach. Bieżący kryzys na granicach 
z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany 
przez reżim Alaksandra Łukaszenki – podkreślili premierzy w swo-
im oświadczeniu i wezwali też władze białoruskie do zaprzestania 
działań prowadzących do eskalacji napięć.

 ● 23-25 – Gitanas Nausėda w Kijowie wziął udział w szczycie 
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Platformy Krymskiej i obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy, 
spotkał się także z Wołodymyrem Zełenskim oraz Andrzejem Dudą 
i prezydentami państw bałtyckich.

 ● 25 – Podziękowania dla polskich przyjaciół na Twitterze wy-
stosował Arnoldas Pranckevičius, wiceszef litewskiego MSZ, dzię-
kując za ewakuację z Afganistanu osób, o które prosiła Litwa. Dzień 
wcześniej w Warszawie wylądował samolot z 50 Afgańczykami na 
pokładzie w drodze do Wilna, dokąd przedtem dotarło także 50 osób. 
Ogółem przybyło na Litwę 176 osób z Afganistanu, a na ich potrzeby 
przeznaczy się ok. 600 tys. EUR.

 ● 26 – Polska 30 lat temu uznała niepodległość odrodzonej Litwy.
 ● 26 – W 14 polskich samolotach przetransportowano z Afgani-

stanu prawie 1 300 osób, z czego ponad 200 osób na prośbę Litwy 
i innych państw oraz organizacji, ok. 1 100 osób trafiło do Polski. 

 ● 29 – Min. energetyki Dainius Kreivys uczestniczył w konferencji 
Gazterm, poświęconej polskiemu sektorowi gazowemu. Spotkał się 
także z pełnomocnikiem rządu RP ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej Piotrem Naimskim.

 ● W Polsce miało swe oddziały ok. 500 litewskich firm transpor-
towych. Szacuje się, że do końca roku będą one dysponowały ok. 
4-4,5 tys. ciężarówkami – ponformował Litewski Krajowy Związek 
Przewoźników Drogowych „Linava”.

 ● Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) rozpoczęła kam-
panię społeczną „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i na-
zwisk”. Nadszedł czas obrony swojego dziedzictwa, tradycji, kultury 
i języka. Pora sobie uświadomić, że godność człowieka zaczyna się 
również od imienia i nazwiska. Jeżeli pozwolimy na zniekształcanie 
imion i nazwisk, to tym samym pozwolimy na niszczenie całego 
polskiego dorobku kulturowego. Nie prowadźmy więc do sytuacji, w 
której mniejszość polska na Litwie obojętnieje wobec tego faktu, co 
jest również zaczątkiem zjawiska, które można nazwać przymusową 
asymilacją. Przypominamy, że taka przymusowa asymilacja jest także 
niezgodna z prawem międzynarodowym, w szczególności z Konwencją 
Ramową o ochronie mniejszości narodowych. Jesteśmy pełnoprawny-
mi obywatelami Litwy i mamy prawo do nazwiska naszych przodków 
i do poprawnej wersji naszych imion, które w obecnej formie nie są 
ani litewskie ani polskie. Polskie imię i nazwisko jest teraz w modzie 
i Ty też – napisano na: bądź#PolskieImię/NazwiskoToJestModne. 
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Fundacja wygrała już ponad 120 spraw w zakresie pisowni imion i 
nazwisk, ale tylko kilka z nich dotyczy przedstawicieli mniejszości 
narodowych na Litwie. Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za przyłączenie się do inicjatywy jest to, że według oficjalnych staty-
styk, aż kilka tysięcy obywateli ma litewskie dokumenty z imieniem 
bądź nazwiskiem, w którym występują „rz”, „nn”, „w”, „cz” oraz 
inne połączenia liter, niewystępujących w języku litewski. Zmiana 
nazwiska wywołuje obowiązek zmiany dokumentów – dowodu 
osobistego lub paszportu, prawa jazdy (koszty paszportu – 43 EUR, 
dowodu – 8,6, prawo jazdy – 14,19). Takie dokumenty jak akty chrztu, 
dyplomy, umowy, karty bankowe, akty notarialne itd., nie wymagają 
zmiany. Nieodpłatna pomoc prawna na: info@efhr.eu.

Wrzesień

 ● 1 – W inauguracji roku szkolnego w polskim Gimnazjum Jana 
Pawła II w Wilnie uczestniczyła premier Ingrida Šimonytė, która w 
języku polskim powitała społeczność szkolną. Naukę w szkołach z 
polskim językiem pobiera około 3,4 % ogółu uczniów Litwy.

 ● 1 – Na Litwę przybyło 53 polskich policjantów do pomocy w 
chronieniu granicy litewskiej przed migrantami przekraczającymi 
ją nielegalnie z Białorusi.

 ● 6 – Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się w 
Wilnie z prezydentem Gitanasem Nausėdą, przewodniczącą Sejmu 
PL Viktorią Čmilytė-Nielsen oraz premier Ingridą Šimonytė. Obok 
innych kwestii rozmowy dotyczyły sytuacji na granicy z Białoru-
sią. Rau ocenił, że stosunki między Polską a Litwą są najlepsze na 
przestrzeni ostatniego 30-lecia, choć zastrzegł, że pewne sprawy 
wymagają uregulowania, jak sytuacja mniejszości polskiej.

 ● 6-27 – W skwerze K. Sirvydasa nieopodal Ambasady RP 
zaprezentowano wystawę plenerową Polska i Litwa – razem w 
imię wolności, z osobnym modułem dot. aktywności społeczności 
polskiej na Litwie. Kilka fotografii sprzed 30 lat ukazało udział 
środowiska „Znad Wilii” w przełomowych latach zdobywania 
niepodległości. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie, Ambasada RP, scenariusz – Barbara Jundo-Kaliszewska. W 
otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. minister spraw zagranicznych 
RP Zbigniew Rau, Vutautas Landsbergis.
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 ● 7-9 – Na międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Karpaczu 
Polaków litewskich, jak i Litwę reprezentował, m.in. podczas panelu 
dyskusyjnego Nie bójmy się różnorodności! Ochrona mniejszości 
etnicznych i językowych prezes partii AWPL-ZChR oraz ZPL, euro-
poseł Waldemar Tomaszewski. Obecny był artysta malarz dr Robert 
Bluj. S. Michaela Rak podzieliła się doświadczeniem niesenia posługi 
osobom chorym na Ziemi Wileńskiej.

 ● 9 – Na Litwę dotarł kolejny transport z pomocą humanitarną z 
Polski, jako wsparcie w związku z kryzysem migracyjnym na granicy 
litewsko-białoruskiej. Konwój zawierał pomoc Rządowej Agencji Re-
zerw Strategicznych, m.in. 5 namiotów 6x6 m, 500 poduszek i 200 łóżek.

 ● 10 – Ok. 4,5 tys. osób uczestniczyło na placu Katedralnym 
w Wilnie w wiecu przeciwko obostrzeniom antycovidowym, jak 
również przeciwko ustawie o związkach partnerskich i konwencji 
stambulskiej. Podczas zamieszek zatrzymano 22 osoby.  

 ● 10 – W Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się uroczyste wrę-
czenie Kart Polaka członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” 
oraz nauczycielom i uczniom Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w 
Białej Wace.

 ● 14 – W ambasadzie RP w Wilnie odbyły się warsztaty dot. 
energii offshore współorganizowane razem z „Orlen Lietuva’, z 
udziałem m.in. wiceminister Energii RL Daivy Garbaliauskaitė oraz 
blisko 40 przedstawicieli polskich i litewskich firm energetycznych.

 ● 14 – Prezydent Nausėda wśród 37 osób, ratujących Żydów pod-
czas II wojny światowej, odznaczył Krzyżem Ratowania Ginących po-
śmiernie Polkę Jadwigę Dudziec, która zginęła w lipcu 1944 w Wilnie 
w wyniku postrzału w czasie akcji zbrojnej „Operacja Ostra Brama”. 

 ●  15 – Polski Klub Dyskusyjny (PDK) w Centrum Kultury w 
Solecznikach rozpoczął cykl dyskusji, organizowanych we współpra-
cy z Radą Brytyjską, pt. „Inni” w mediach. Jak mówić migrantach? 
z udziałem Renaty Kulesz, przedstawicielki wysokiego komisarza 
ONZ ds. uchodźców na Litwie, dziennikarki Ewy Wołkonowskiej-
-Kołodziej i antropolożki Agnieszka Awin, moderował dr Mariusz 
Antonowicz z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Wileńskiego. 

 ● 17 – Kwestie europejskie, bezpieczeństwa w regionie w kon-
tekście wschodniego sąsiedztwa, dot. współpracy gospodarczej, 
infrastrukturalnej i energetycznej omawiano w Warszawie na 
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wspólnym posiedzeniu rządów Litwy i Polski. Na czele z premier 
Šimonytė z Litwy przybyło 9 ministrów (w tym min. sprawie-
dliwości Ewelina Donrowolska) i 6 wiceministrów. Odbyły się 
spotkania z premierem Mateuszem Morawieckiem, marszałek 
Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. 
Rozmowy też dotyczyły sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i 
litewskiej w Polsce – min. edukacji i nauki Przemysław Czarnek 
wyraził zaniepokojenie brakiem postępów w realizacji harmono-
gramu wdrażania wcześniejszych deklaracji przez stronę litewską, 
rozmawiał ze swą odpowiedniczką Jurgitą Šiugždinienė m.in. nt. 
egzaminu maturalnego z jęz. polskiego, przekładów podręczników 
w szkołach polskich na Litwie. Polska jako jedno z pierwszych 
państw członkowskich przekazała wsparcie Litwie w ramach Unij-
nego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz działań operacyjnych 
agencji Frontex i EASO.

 ● 18 – Litwa pod względem nowych przypadków koronawirusa 
była na 4 m. w UE (po Słowenii, Irlandii i Estonii), wg wskaźnika 
zgonów – na 2 (po Bułgarii, przed Grecją) – poinformowało Euro-
pejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Najlepsze wskaźniki 
miała Polska i nienależąca do UE Islandia.

 ● 20 – Wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu Piotr Gliński odwiedził budowę nowego skrzydła Domu Kul-
tury Polskiej, uczestniczył w spotkaniach z okazji 20 lat działalności 
placówki i 2-lecia TVP Wilno. Towarzyszyli mu szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. 
Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak oraz Szymon Szyn-
kowski vel Sęk, sekretarz stanu w MSZ. Wicepremier spotkał się 
ze swoim litewskim odpowiednikiem Simonasem Kairysem oraz 
odwiedził Cmentarz na Rossie i kaplicę, w której są pochowani 
przywódcy Powstania Styczniowego.

 ● 21-26 – Odbyły się uroczystości, upamiętniające ofiary zbrodni 
ponarskiej na Litwie, których organizatorem było Stowarzyszenie 
„Rodzina Ponarska” z Gdańska, z udziałem jego delegacji. Składano 
kwiaty, wygłoszono odczyty, odbyły się nabożeństwa, odwiedzono 
organizacje polskie i miejscowości na Wileńszczyźnie 

 ● 21 – Prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausėda na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ oskarżyli Białoruś o prowadzenie 
ataku hybrydowego przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie oraz wezwali 

ZW

135



ONZ do udzielenia pomocy w rozwiązaniu kryzysu nielegalnej mi-
gracji, podsycanego przez reżim w Mińsku.

 ● 22 – Na cmentarzu w Piktokańcach w gminie mariampolskiej 
odbył się uroczysty pogrzeb wilnianina, żołnierza AK, ppor. Apolo-
niusza Duszkiewicza, ps. „Polza”, którego szczątki zostały odnale-
zione w 2019 w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez 
IPN w miejscowości Miguny.

 ● 22 – W międzynarodowym konkursie architektonicznym na 
przebudowę dworca kolejowego w Wilnie wśród 33 zgłoszonych 
projektów zwyciężyły firmy z Wielkiej Brytanii i Finlandii, na m.3 
– SBS Engineering Group z Krakowa.

 ● 23 – W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu, w 80. rocznicę jego 
początku na Litwie główne uroczystości odbyły się w Ponarach z 
udziałem m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej.

 ● 23 – Uniwersytet w Białymstoku rozstrzygnął przetarg na budo-
wę swojej filii w Wilnie – 4-kondygnacyjny obiekt z mansardą (3,1 
tys. m²) o wartości 8,5 mln EUR zaprojektuje i wybuduje litewska 
firma MOSTA.

 ● 24 – W Wilnie odbyło się 20. posiedzenie Litewsko-Polskiej 
Komisji ds. Współpracy Transgranicznej, z udziałem min. spraw 
wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė oraz wicemin. spraw wewnętrz-
nych i administracji Polski Bartosza Grodeckiego nt. pozyskania 
finansowego wsparcia ze strony UE na budowę ogrodzenia na granicy 
obu państw z Białorusią. 

 ● 24 – Na dziedzińcu Pałacu Chodkiewiczów w Wilnie odsłonięto 
pomnik z płaskorzeźbą Jana Karola Chodkiewicza – hetmana WKL, 
w 400. rocznicę jego śmierci. Ten rok na Litwie został ogłoszony 
Rokiem J.K. Chodkiewicza. 

 ● Prezes IPN dr Karol Nawrocki poinformował, że podczas prac 
poszukiwawczych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie od-
naleziono szczątki ppor. Henryka Wieliczki ps. „Lufa” z AK, ur. w 
Wilnie, zamordowanego w 1949 w więzieniu na Zamku w Lublinie 
w wieku 26 lat. 

 ● Wg danych z końca września, od początku pandemii na Litwie 
zaraziło się ok. 330 tys. jej mieszkańców, liczba ofiar śmiertelnych 
wyniosła ok. 5 tys. osób. W Polsce było zarażonych ok. 3 mln osób, 
zmarło – ponad 75,6 tys.
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W	KULTURZE	I	JEJ	OKOLICACH

Lipiec

 ● 1 – Młody wokalista o ps. Edvin zaprezentował singel pt. Wiatr.
 ● 3 – Zakończyły się kilkudniowe spotkania w Krasnogrudzie. 

Obchodzono jubileusz 30-lecia Fundacji Pogranicze, 110. rocznicę 
urodzin Czesława Miłosza, 10-lecie otwarcia tamże Centrum Dialo-
gu, odbyły się rozmowy Wokół publicystyki żagarystów. Wilno, lata 
trzydzieste z udziałem prof. Tadeusza Bujnickiego, prof. Krzysztofa 
Zajasa, dra Mindaugasa Kvietkauskasa i Michała Zająca. W Debacie 
Animatorów Kultury uczestniczyli m.in.: dr Ramūnas Čičelis z Uni-
wersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Birutė Jonuškaitė, prezes 
Związku Pisarzy na Litwie, Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, dyr. festiwalu 
poezji „Poetycka jesień w Druskienikach”, Donatas Puslys, kurator 
Programu Mediów i Demokracji w Wileńskim Instytucie Analiz 
Politycznych, prowadzili ją Łukasz Galusek i Laurynas Vaičiūnas. 
W Dedykacjach poetyckich wiersze dla Miłosza czytali poeci z pro-
gramu Wielkiego Xięstwa Poezji: Sigitas Birgielis (Puńsk), Vladas 
Braziūnas, Kornelijus Platelis, Birutė Jonuškaitė, Aušra Kaziliūnaitė 
i Tomas Venclova (Litwa), Andrej Chadanowicz (Mińsk), Wojciech 
Kass (Pranie), Krystyna Konecka i Teresa Radziewicz (Białystok), 
Janina Osewska (Augustów), Katarzyna Szweda (Nowy Żmigród), 
Urszula Zajączkowska (Warszawa) i Aleksandra Zińczuk (Lublin).

 ● 4 – TVP 1 wyemitowała film rosyjskiej produkcji pt. Matylda 
(2017) w reż. Aleksieja Uczitiela. W roli głównej wystąpiła Michalina 
Olszańska z Polski, zagrała też pochodząca z Litwy i zamieszkała 
w Londynie Ingeborga Dapkūnaitė. Jest to historia namiętnego ro-
mansu przyszłego cara Mikołaja II do Polki, primabaleriny Teatru 
Maryjskiego Matyldy Krzesińskiej.

 ● 6 – W Trokach odbył się festiwal Tu nasza ojczyzna, tu nasz 
dom, wspierany przez Dep. Mniejszości Narodowych przy rządzie 
RL, na którym wystąpiły zespoły amatorskie z Litwy, a także Zespół 
Pieśni i Tańca „Niegocin”.

 ● 7 – W kościele św. Filipa i Jakuba w Wilnie podczas otwarcia V 
Międzynarodowego Wileńskiego Festiwalu Carillonowego wystąpiła 
Katarzyna Takao-Piastowska (Polska) wraz z Toru Takao (Japonia).

 ● 8 – W celu upamiętnienia ofiar III Brygady AK Wileński Klub 
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Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka zaprosił na rajd 
pieszy jej szlakiem podczas operacji „Ostra Brama”.

 ● 8 – 500 lat temu na dzwonnicy katedralnej w Krakowie za-
wieszony został dzwon Zygmunt, odlany przez Hansa Behama z 
Norymbergi, o wadze 11 ton z Orłem Białym – godłem Korony i 
Pogonią – godłem Litwy.

 ● 10 – Polski Teatr w Wilnie przedstawił spektakl POP-EZJA Bo-
żeny Sosnowskiej i Romualda Ławrynowicza w warszawskim Teatrze 
Druga Strefa w ramach polonijnego festiwalu Polacy Robią Teatr. 

 ● 15 – Do Kaplicy Ostrobramskiej po czterech dniach i pokonaniu 
ponad 100 km dotarło ok. 200 uczestników XXXI Pieszej Pielgrzymki 
Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama.  

 ● 16 – Na terenie wsi Rajsze w rej. wileńskim znaleziono skarb 
z XIV w. – srebrne monety, wybite zanim Jagiełło został królem 
Polski, pierścień męski i stopy srebra. 

 ● 16 – Wileńscy i soleczniccy bajkerzy przekazali wychowankom 
Domu Dziecka w Solecznikach rowery, zakupione w ramach akcji 
charytatywnej Motocykliści – dzieciom.  

 ● 21 – W Muzeum Wilna (Vilniaus muziejus) otwarto wystawę 
Niezrealizowane projekty wileńskie XX wieku.

 ● 21 – W Muzeum A. Mickiewicza spotkanie Książę Adam Jerzy 
Czartoryski i Adam Mickiewicz – powikłane losy prowadził Rimantas 
Šalna. 18 sierpnia tamże z odczytem Obrazy malowane światłem – po-
czątki wileńskiej fotografii wystąpił dr Waldemar Wołkanowski, 
zaś 22 września dr Irena Fedorowicz – z tematem Cyprian Kamil 
Norwid – poeta artysta, filozof. 

 ● 24 – W Geograficznym Centrum Europy w ramach projektu 
Polski Jazz odbył się koncert Rafał Jackiewicz Quartet. Obok lidera 
– saksofonisty z Wileńszczyzny wystąpili muzycy z Polski – Piotr 
Dziadkowiec, Maciej Kitajewski i Michał Dziewiński.

 ● 25 – W dworku Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie (dziś mu-
zeum) odbyła się prezentacja antologii poezji Odkroję sobie kawałek 
nieba Starostwa Powiatowego w Słupsku, do której swe wiersze 
przekazali Wojciech Piotrowicz, Władysława Kursevičienė, Tamara 
Justycka, Agnieszka Masalytė, Daniel Dowejko, Albert Bogdanowicz, 
Teresa Markiewicz oraz Józef Szostakowski (prowadził spotkanie) z 
Litwy. Zaprezentowano także książkę Ireny Fedorowicz-Wasilewskiej 
z Rudomina Dom przy drodze oraz publikację z wierszami po polsku 

138



ZW

i litewsku Przez pryzmat czasu/Pro laiko prizmę Kursevičienė. Na 
skrzypcach zagrał Daniel Gancewski.

 ● 27 – Tradycyjnego poloneza na Placu Katedralnym w liczbie 
108 par zatańczyli maturzyści z Liceum im. A. Mickiewicza oraz 
gimnazjów w Wilnie – im. J.I. Kraszewskiego, Wł. Syrokomli, Sz. 
Konarskiego, Jana Pawła II i Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela.

 ● 28 – Z okazji 115-lecia urodzin Jerzego Giedroycia na fa-
sadzie Pałacu Prezydenckiego w Wilnie wyświetlono okoliczno-
ściową iluminację.

 ● 29 – Dyplomy Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uni-
wersytetu w Białymstoku w Wilnie wręczono absolwentom 12 promocji 
studiów licencjackich. W tym roku uczelnię ukończył 800 student filii.

 ● 30 – W Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie otwarto wystawę 
Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych z pho-
tobooków w ponad stuletniej perspektywie z ponad stu edycji z 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. 
Pomysłodawcami projektu i współkuratorami są Łukasz Gorczyca 
i Adam Mazur. Wystawa trwała do 3 października.

Sierpień

 ● Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęto realizację za-
dania publicznego Rozwijanie struktur organizacji polonijnych – 
wsparcie zespołów folklorystycznych i chórów na Litwie, Białorusi, 
Ukrainie i pozostałych krajach dawnego ZSRS. Dofinansowanie 
przyznano 32 projektom, w tym 10 z Litwy. Pochodzi ono z budżetu 
rządowego RP i wynosi 637 399,96 PLN, całkowita wartość progra-
mu – 688 879,96 PLN.

 ● 1 – W festiwalu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach, orga-
nizowanego przez Centrum Kultury Samorządu Rej. Solecznickiego, 
Filharmonię Narodową i Bibliotekę Narodową im. M. Mažvydasa 
wraz z puzonistami w koncercie pt. Swoi wystąpiła wokalistka Lo-
reta Sungailienė. Przedtem z prelekcją Pamięć o Konstytucji 3 Maja 
w społecznościach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wystąpił prof. 
Egidijus Aleksandravičius – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

 ● 1 – Polski Teatr STUDIO w Wilnie, upamiętniając roczni-
cę Powstania Warszawskiego przygotował okazjonalny program z 
utworami patriotycznymi.

139



LITWA	POLSKA:	Z	MIESIĄCA	NA	MIESIĄC

 ● 1 – Odbyła się 12. Piesza Pielgrzymka Śladami s. Wandy Bo-
niszewskiej i s. Heleny Majewskiej z Bujwidz do Pryciun, upamięt-
niająca działalność Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Dołaczyła do 
nich grupa członków Oazy Kościoła Domowego z Diecezji Ełckiej.

 ● 2 – W Solecznickim Centrum Kultury po raz 18 odbyła się 
tradycyjna Letnia Szkoła Artystyczna prowadzona przez gdańską 
artystkę Annę Szpadzińską-Koss pod hasłem „Gwiaździsta noc” Vin-
centa van Gogha.

 ● 2 – W pałacu PAN w Jabłonnie zaprezentowano antologię 
polskiej poezji z całego świata pt. Od Wschodu do Zachodu, wyd. 
w „Świecie Książki” przez warszawskiego aktora Roberta Tonderę, 
który od ponad roku zbiera wiersze polskich poetów z całego świa-
ta – z utworami też wileńskich autorów: Aliny Lassoty, Agnieszki 
Masalytė, Dominiki Olickiej, Krystyny Užėnaitė, trzech Aleksandrów 
– Lewickiego, Sokołowskiego i Śnieżki oraz Edmonta Wołochowi-
cza i Wiaczesława Zienkiewicza. 

 ● 5 – Wśród 36 najlepszych tegorocznych maturzystów, którzy 
otrzymali wyróżnienia z rąk premier Šimonytė oraz min. oświaty, 
nauki i sportu Jurgity Šiugždinienė, znaleźli się Kamila Zujewicz i 
Daniel Dobrzyński z polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła w Wilnie.

 ● 5-8 – W Gdyni na III Międzynarodowym Polonijnym Turnieju Piłki 
Siatkowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zwyciężyli sportowcy z 
rej. wileńskiego. Natomiast kolejna grupa dzieci z Litwy wypoczywała w 
ramach akcji Lato z Polską w Wyszkowie, zorganizowany przez Oddział 
Północno-Mazowiecki tego stowarzyszenia, zaś następne 20 dzieci ze 
Szkółki Niedzielnej Języka Polskiego w Nowych Święcianach i polskich 
rodzin ze Święcian gościła w Gryźlinach k/Olsztyna.

 ● 6-8 – W Mrągowie na 26. Festiwalu Kultury Kresowej jako 
reprezentantów Litwy tym razem Apolonia Skakowska (Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki) wybrała: Repre-
zentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, Tercet 
Dziewczęcy z Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, Dzie-
cięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto Uśmiechów” (Liceum im. 
A. Mickiewicza w Wilnie), Kapelę „Vilsa“ z Centrum Kultury 
w Rykontach, Zespół Tańca Ludowego „Perła“ z Niemenczyna i 
Orkiestrę Akordeonową z Nowowilejskiej Szkoły Muzycznej oraz 
malarzy, których nazwisk nie podano. Festiwal prowadziła Anna 
Adamowicz z aktorem Dariuszem Bereskim z Torunia.  
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 ● Online można oglądać wystawę Joanny Krzemień-Wiejak 
i Kamili Churskiej-Wołoszczak pt. Kresy – Ziemie Wschodnie Rze-
czypospolitej, przygotowaną przez Referat Edukacji Narodowej w 
Bydgoszczy IPN.  

 ● 8 – W zakończonych XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio Litwę reprezentowało 41 sportowców (1 medal srebrny). 
211-osobowa ekipa Polski zdobyła 4 medale złote, po 5 srebrnych i 
brązowych i w klasyfikacji ogólnej zajęła 17 m. 

 ● 8 – Odbyły się obchody 300-lecia dzwonu w Wędziagole, który 
wykonał w 1721 o wadze 320 kg Johann Jacob Dormman z Królew-
ca. Podczas liturgii śpiewał Reprezentacyjny Chór Oddziału Warmiń-
sko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Węgorzewa 
„Ojczyzna”, który wystąpił także na XIX Festynie Kultury Polskiej 
„Znad Issy” na Laudzie, obok „Trąbki” z Kadzidła i zespołów lokalnych.

 ● 8 – W cyklu Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach przed 
koncertem Arcydzieła romantyzmu Państwowego Kwartetu Wileń-
skiego z solistką Aistė Pilibavičiūtė odbył się wykład Zapoznanie 
się z najważniejszymi obiektami utrwalającymi Konstytucję 3 Maja 
dr Laimy Bucevičiūtė – Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

 ● 12 – W Muzeum Fort IX w Kownie trwała wystawa plenerowa 
Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923 (kuratorzy: Bartosz 
Dziewanowski-Stefańczyk i Robert Żurek), przygotowana przez Eu-
ropejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z mgronem hi-
storyków, sfinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa 
na lata 2017-2022. Partnerem wystawy, która trwała do 6 września, 
była Ambasada RP w Wilnie. 

 ● 14 – Ponad 300 osób wzięło udział w przesuniętym z marca 7 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Głównym 
organizatorem jest warszawska Fundacja Wolność i Demokracja, 
zaś w Wilnie – nieformalna grupa polskich społeczników i polska 
placówka dyplomatyczna.

 ● 15 – Z okazji 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i 
Dnia Wojska Polskiego ZG ZPL zorganizował uroczyste spotkanie 
swoich aktywistów i członków w Zułowie. 

 ● 19 – W Centrum Kultury w Solecznikach odbył się ostatni 
koncert projektu Wieczory żywej muzyki. Wystąpiła piosenkarka Ewe-
lina Saszenko, której akompaniował Nerijus Bakula na akordeonie.
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 ● 25 – W kościele św. Józefa w Wilnie w dzielnicy Zameczek 
(Pilaitė) odbył się koncert utworów polskich kompozytorów w wy-
konaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego.

 ● 27 – W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego od-
znaki programu DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) 
otrzymali też uczniowie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie: 4 
brązowe i 4 – srebrne oraz międzynarodowe certyfikaty.

 ● 28 – Na zamku w Trokach odbył się koncert Pawlik and Pawlik 
for Constitution w ramach projektu pianisty, kompozytora jazzowego, 
laureata Nagrody Grammy – Włodka Pawlika, w celu uczczenia 230. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, z udziałem licznych orga-
nizatorów. Gośćmi specjalnymi byli Marek Bałata (wokal, Polska) 
i Jan Maksymowicz (saksofon, Litwa). 

Wrzesień

 ● 3-5 – W  otwarciu festiwalu „Wilno w Gdańsku” uczestniczył 
ambasador RL w Polsce Eduardas Borisovas, delegacja Samorządu 
m. Wilna. Wystąpiły zespoły muzyczne „Rokas ir Eglė Kašėtos”, 
„Planeta Polar”, „Will’N’Ska”, „Fajerlech”; nowe książki i publi-
kacje prezentowali Birutė Jonuškaitė, Józef Szostakowski, Tomas 
Tamošiūnas, Tomasz Rogoża i Romuald Mieczkowski oraz inni 
pisarze, publicyści i dziennikarze z Litwy i Polski. Hasłem festi-
walu były słowa: Miłosierdzie to Wilno, Solidarność to Gdańsk, 
przy stoisku Hospicjum im. bł. ks. M. Sopoćki obecna była jego 
założycielka s. Michaela Rak z wolontariuszami. Debaty prowadził 
dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Snarski. Gościnnie odbył się 
festiwal fimowy EMiGRAw ramach którego pokazano m.in. filmy 
Nieobecny (o poecie Sławomirze Worotyńskim), Pokolenie PLT i 
Moje Wilno, a także zaprezentowano wystawy – fotografii Powroty 
Czesława Miłosza na Litwę (Znad Wilii) oraz plansz Tatarzy na 
Litwie, promowano nowe książki i prasę, zapraszały liczne stoiska 
z rękodziełem oraz smakołykami kuchni litewskiej. 

 ● 4 – Polski Teatr w Wilnie w Domu Kultury Polskiej (DKP) 
podjął problem uzależnienia od alkoholu poprzez Program Terapii 
przez Sztukę wg scenariusza dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej Miłość 
nie wystarczy, z wykładem autorki, muzyka – Jan Maksimowicz.   

 ● 5 – Na Paraolimpiadzie w Tokio Polska z 7 złotymi, 6 – srebr-
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nymi i 12 brązowymi medalami uplasowała się 17 m., Litwa – z 3 
brązowymi – m. 76.

 ● 5 – DKP w podwórku Klasztoru Franciszkanów zorganizował 
koncert muzyki filmowej Brzmienie Krakowa w wykonaniu Orkie-
stry Starego Wilna pod kier. Zbigniewa Lewickiego, z udziałem 
artystów z Polski – Big Bandu Małopolskiego z Krakowa i woka-
listów – Izy Szafrańskiej, Marcina Jajkiewicza i Rafała Żura. Kie-
rownictwo muzyczne sprawował Krzysztof Odrobina, dyrygent 
– Ryszard Krawczuk. 

 ● 8 – W nowo otwartych Stajniach Kubickiego na skarpie Zam-
ku Królewskiego w Warszawie do 14 listopada było prezentowane 
monumentalne dzieło Jana Styki Witold przysięga zemstę Krzyżakom 
na tle płonącego Kowna. Organizatorem wystawy jest Muzeum 
Łazienki Królewskie, zaś dofinansowało ją Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP. 

 ● 8 – W pałacu Balińskich w Jaszunach odbyło się się widowsko 
słowno-muzyczne pt. Dopokąd idę z wierszami, myślami i listami 
Norwida, w wykonaniu Jerzego Zelnika – recytacja, Wojciecha 
Konikiewicza – muzyka, Adam Rosołowski – projekcja multimedial-
na, zorganizowana przez Fundację „Zatrzymać czas”, ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia 
i Polacy za Granicą 2021.

 ● 9-12 – W Kłajpedzie w festiwalu animacji i gier wideo BLON, które-
go jednym  z organizatorów jest wilnianin Bartosz Połoński, uczestniczyli 
młodzi reżyserzy animacji Tomek Popakul i Michalina Musialik z Polski.

 ● 10-14 – Koncertem w DKP Polskie, arcypolskie: Nadzieja 
Fundacji Pomysłodalnia – w wyk. Hanki Łubieńskiej, Rafała Jac-
kiewicza, Aleksandry Mońko-Allen oraz Katarzyny Witkowskiej, 
którzy przedstawili klasykę polskiej piosenki i poezji, rozpoczęły się 
X Wileńskie Spotkania Sceny Polskie, podczas których pokazano 8 
spektakli polskich zespołów, głównie amatorskich – z Litwy, Ukrainy, 
Węgier, Czech i Wielkiej Brytanii. Spotkania odbywały się także w 
Pałacu Kultury w Trokach oraz w Centrum Rozrywki i Biznesu w 
Ejszyszkach, zaś zorganizowane zostały przez Polski Teatr Studio w 
Wilnie – pod patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, prof. Piotra Glińskiego oraz pełnomocnika rządu RP ds. 
Polonii i Polaków za granicą, ministra Jana Dziedziczka, ze środków 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia 
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i Polacy za Granicą 2021”, a także Dep. Mniejszości Narodowych 
przy rządzie RL i „Orlen Lietuva”.  

 ● 11 – W Klubie Golfowym Centrum Europy odbył się 5 Cze-
slaw Okinczyc Golf Cup – charytatywny turniej golfowy na rzecz 
Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki, zorganizowany przez sygnatariusza 
Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy, prezesa Litewskiej Federacji 
Golfa, ambasadora Czesława Okińczyca. 

 ● 11 – Lwowski Teatr Akademicki „Woskresinnia” wystąpił w 
Solecznikach ze spektaklem Hiob wg poematu Karola Wojtyły.

 ● 12 – Na Dożynki w Solecznkach nazaproszenie mera rejonu 
Zdzisława Palewicza przybyły delegacje z 11 samorządów i organi-
zacji z Polski. W koncercie obok miejscowych zespołów ludowych 
wystąpił zespół „Klezmafour“ z Polski.

 ● 13-20 – W międzynarodowym festiwalu sztuki artystów państw 
Morza Bałtyckiego „Trans/misje” wystąpił Teatr im. Wandy Sie-
maszkowej z Rzeszowa, który jest głównym partnerem wilnian i 
inicjatorem przedsięwzięcia. W restauracji „Beatos virtuvė” (Kuchnia 
Beaty) w Wilnie odbył się recital aktorów tego teatru – Dagny Mikoś 
i Mikołaja Babuli Wyłącznie o miłości (Dagny/Osiecka), w Wileńskiej 
Akademii Sztuki prezentowano pokaz Międzynarodowego Biennale 
Plakatu Teatralnego w Rzeszowie.  

 ● 15 – W pałacu Potockich w Krakowie w polsko-litewskim spo-
tkaniu z okazji ukazania się Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza w 
przekładzie Tomasa Venclovy, prócz autora przekładu uczestniczyli Min-
daugas Kvietkauskas, Beata Kalęba, Jarosław Fazan i Rasa Rimickaitė.

 ● 15 – W Pałacu Tyszkiewiczów w Wace Trockiej odbył się koncert 
Eweliny Saszenko Panienka z temperamentem, która tym razem wraz 
z Rafałem Jackiewiczem i Piotrem Dziadkowcem wyjonała największe 
przeboje Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory.

 ● 16 – W Ratuszu Wileńskim odbyła się prezentacja płyty Some-
times zespołu jazzowego Rafał Jackiewicz Quartet.

 ● 17-18 – Na placu Vincasa Kudirki – na Scenie Giedymina odbył 
się festiwal „Gdańsk w Wilnie”, z udziałem delegacji m. Gdańska. 
Otwarcia dokonały ambasador RP Urszula Doroszewska wraz z wi-
cemer Wilna Edytą Tamošiūnaitė (AWPL-ZChR) oraz wiceprezydent 
Gdańska Moniką Chabior. Wystąpiła grupa „Downtown Brass”, od-
był się koncert solistki jazzowej Krystyny Durys, w debacie Między 
prawem, poezją i moralnością w Klubie Pisarza Związku Pisarzy 
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Litwy wystąpił dr Tomasz Snarski, obok poety i tłumacza Eugenijusa 
Ališanki, o. Arūnasa Peškaitisa OFM, moderował Tomas Taškauskas. 
W Domu-Muzeum Mariji ir Jurgisa Šlapelisów odbyła się dyskusja 
Małe inicjatywy dla wielkich spraw, podczas której dzielono się 
doświadczeniem pracy w Hospicjum 

 ● 17-19 – Podczas 13. edycji „Kiermaszu Narodów” w Wilnie wystąpił 
cały szereg ludowych zespołów polskich, w tym „Sto Uśmiechów”, „Ru-
domianka”, „Przyjaźń”, „Hałas”, „Wilenka”, „Melodia”, „Rudomianka”,   
„Kropelki”, „Bursztynki”, „Mały Jawor”… Na placu Katedralnym w 
Wilnie odbyły się z tej okazji Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie 
„100 barw” – z warsztatami, które prowadzili animatorzy Polskiego Sto-
warzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” z Białegostoku. 

 ● 18 – W DKP odbył się koncert popularnych utworów polskiej mu-
zyki filmowej.z okazji 2. rocznicy powstania TVP Wilno –  w aranżacji 
Zbigniewa Lewickiego, w którym wystąpili Gabriela Ždanavičiūtė, 
Justyna Ragucka, Andrzej Stankiewicz, Mieczysław Subiel oraz kwartet 
instrumentalny. Po koncercie był urodzinowy tort i wspólna zabawa.

 ● 23 – W DKP odbyło się otwarcie wystawy, zorganizowanej przez 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu, 
poświęconej bohaterowi bitwy pod Chocimiem w 1621, hetmanowi 
Janowi Karolowi Chodkiewiczowi.

W	INSTYTUCIE	POLSKIM	W	WILNIE	
I	PRZY	JEGO	UDZIALE

 ● 14 lipca w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Witolda Wiel-
kiego w Kownie z inicjatywy IP odbyła się uroczystość zasadzenia 
dębu upamiętniającego Krzysztofa Pendereckiego. Następnego dnia 
w Wilnie odbył się koncert z cyklu Krzysztof Penderecki: Europa 
w hołdzie Mistrzowi w wykonaniu Orkiestry Kameralnej im. św. 
Krzysztofa pod batutą Modestasa Barkauskasa. Wykonano też utwór 
kompozytorki litewskiej Raminty Šerkšnytė. 

 ● 15 lipca wiceminister kultury Daina Urbanavičienė i nowa dy-
rektor IP w Wilnie, dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela, rozmawiały 
nt. współpracy Litwy i Polski. Wg dyrektor IP odczuwa się brak 
tłumaczy literatury litewsko-polskiej.

 ● 1 sierpnia od wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pra-
gnienia rozpoczął się cykl wideo Sierpień polskiej poezji. W każdą 
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niedzielę miesiąca na kanale społecznościowym IP Facebook oraz 
Youtube prezentowano jeden utwór wybitnych polskich poetów 
– wiersze o miłości Cypriana Kamila Norwida oraz Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej w interpretacji aktorki Jovity Jankelaitytė.

 ● 3-21 sierpnia w Galerii Wileńskiego Centrum Grafiki „Kairė-
dešinė” (Lewa-Prawa) czynna była wystawa linorytów artystki Marty 
Lech z Wrocławia Geometria światła –  jako wynik współpracy od 2014 
Splitgraphic Biennale w Chorwacji i Wileńskiego Centrum Grafiki.

 ● 2 września Ambasada RP wspólnie z członkami Polskiego Te-
atru w Wilnie oraz IP w kawiarni „Sakwa” zaprosiła do udziału w 
tegorocznej edycji Narodowego Czytania – Moralności pani Dulskiej 
Gabrieli Zapolskiej. Z okazji święta polskich  #Jabłonek na Litwie 
w kawiarnii tej serwowano specjalne sezonowe menu, dostępne 
od dnia Narodowego Czytania potrawy – napoje i desery z jabłek, 
dostarczonych przez Fundację State of Poland.

 ● 9 września na Nowej Scenie Litewskiego Narodowego Teatru 
Dramatycznego odbyła się premiera Solaris 4. Scenariusz – Tomasza 
Śpiewaka wg motywów powieści Stanisława Lema, w reż. Grzegorza 
Jarzyny. Projekt powstał przy wsparciu IP w Wilnie.

 ● 24 września IP w Wilnie wspólnie z Centrum Kultury Samorządu 
Rejonu Solecznickiego oraz Pałacem Balińskich w Jaszunach zaprosił 
na koncert zespołu z Polski „Morrison Tres” (Witek Łukaszewski 
Trio) pt. W hołdzie polskim poetom. Wydarzenie zorganizowano z 
okazji Roku Norwida oraz Roku Baczyńskiego.

● 24 września IP w Wilnie wspólnie z Centrum Kultury Samorządu 
Rejonu Solecznickiego oraz Pałacem Balińskich w Jaszunach zaprosił 
na koncert zespołu z Polski „Morrison Tres” (Witek Łukaszewski 
Trio) pt. W hołdzie polskim poetom. Wydarzenie zorganizowano z 
okazji Roku Norwida oraz Roku Baczyńskiego.

 ● 24 września w Białej Sali Muzeum m. Kretyngi odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa Wojciech Wijuk-Kojałłowicz. 
Czytania – 2021, z udziałem naukowców z Litwy, Łotwy i Polski, 
którą reprezentował dr hab. Marcin Hlebionek z UMK w Toruniu 
i wystąpił z prelekcją Herby na pieczęciach rycerskich przy doku-
mentach pokoju brzeskiego 1435 roku. 

 ● 24-25 września w nieczynnym kościele Pocieszenia NMP miała 
miejsce konferencja Zespół kościelno-klasztorny pw. Pocieszenia 
Najświętszej Maryi Panny w Wilnie: historia i wizja przyszłości. Z 
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Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z pre-
lekcjami wystąpiły prof. Anna Sylwia Czyż i mgr Zuzanna Rejewska.

 ● 26 września w wileńskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP (Fran-
ciszkańskim) w koncercie Bogurodzica. Pieśni religijne sławiące Matkę 
Boską w XVI-XVII w. w Polsce i na Litwie w ramach Festiwalu Muzyki 
Dawnej „Banchetto musicale” wystąpił Zespół Muzyki Dawnej „Jery-
cho” z Polski pod kier. Bartosza Izbickiego wraz z uczestnikami warsz-
tatów wokalnych. Wykonano pieśni związane z Wilnem: kompozycje 
ze śpiewnika Parthenomelica (1613) oraz Wileńskiej Tabulatury (1626), 
Graduale pro exertatione studentium Zygmunta Lauxmina (1693).

 ● Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumaczy IP wraz z Am-
basadą RP zorganizował uroczyste przyjęcie, aby podziękować tłu-
maczom litewskim, popularyzującym kulturę polską na Litwie. W 
uroczystości uczestniczyła Łucja Gawkowska, przedstawicielka 
Instytutu Książki w Warszawie.

ODESZLI

 ● 24 czerwca w wieku 92 lat w Gościkowie zmarł ks. prof. Zdzi-
sław Chlewiński, ur. w Waldkowie k/Święcian na Wileńszczyźnie. 
Kapłan, pedagog i psycholog o specjalności procesy poznawcze i 
psychologia eksperymentalna. Od lipca 1941 uczęszczał do szkoły 
litewskiej. Od 1946 uczył się w liceum dla dorosłych w Gorzowie 
Wlkp., tamże studiował w Seminarium Duchownym, a także na 
Wydziale Filozofii KUL, gdzie zajął się działalnoścą naukową. W 
1980 został dziekanem Wydziału Filozofii, następnie – Wydziału 
Nauk Społecznych. Autor i współautor książek, m.in. Groza i prze-
śladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie: wspomnienia i 
refleksje z czasów dwóch okupacji. W ostatnim okresie życia mieszkał 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu.

 ● 11 lipca, mimo dobrego zdrowia, od ukąszenia pszczoły przy 
własnym ulu (bez stroju ochronnego, a był uczulony na ich jad), 
zmarł urodzony w 1944 w niemieckim Itzehoe Jerzy Janeczek, ak-
tor teatralny i filmowy, odtwórca m.in. roli Witii Pawlaka w filmie 
Sami swoi, dzięki której pozyskał powszechną sympatię. Zagrał w 
innych filmach trygogii Sylwestra Chęcińskiego – Nie ma mocnych 
i Kochaj albo rzuć. W 1987 zwolniony z Teatru Dramatycznego, 
jadąc z kabaretem na tournée, pozostał w USA. Wrócił po 20 latach 
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i występował nadal jako aktor. Odbyłem z nim m.in. rozmowę nt. 
przyjazdu na festiwal „Maj nad Wilią” (RM).

 ● W nocy z 27 na 28 sierpnia w wieku 93 lat w Gdańsku zmarł uro-
dzony w Wilnie Ryszard Adamowicz, ojciec Pawła Adamowicza, zamor-
dowanego prezydenta Gdańska, i Piotra Adamowicza, posła w Sejmie RP. 
Był przywiązany do Wilna, o czym pisała w naszym kwartalniku jego 
wnuczka Antonina Adamowicz w artykule Kresowe rodowody oczyma 
młodych. Chłopiec z miasta Piłsudskiego w 2017, a na początku września 
2020 odwiedził stoisko „Znad Wilii” podczas Dni Wilna w Gdańsku.

 ● 28 sierpnia w wieku 91 lat zmarła śpiewaczka operowa Teresa 
Żylis-Gara, urodzona w Landwarowie k/Wilna. Po II wojnie świa-
towej w Łodzi ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w 
klasie śpiewu, debiutowała w 1958 w Operze Krakowskiej rolą Halki 
w dziele St. Moniuszki. Koncertowała na największych scenach 
świata, m.in. przez 16 sezonów w Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku, z takimi sławami, jak Luciano Pavarotti, Herbert von Karajan, 
Jose Carreras. Na Litwę powracała niejednokrotnie, ostatni raz – pod 
koniec 2017. Od 1980 mieszkała na stałe w Monaco.

NAGRODY,	WYRÓŻNIENIA,	NOBILITACJE

 ● 4 lipca odbyła się gala rozdania nagród „Polaka Roku 2020” re-
dakcji „Kuriera Wileńskiego”. Tytuł taki przyznano ks. Wojciechowi 
Górlickiemu, proboszczowi parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Wilnie. Listę pozostałych laureatów podaliśmy w poprzednim numerze. 
Projekt był współfinansowany w ramach funduszy polonijnych MSZ RP.

 ● 7 lipca w Ratuszu mer Remigijus Šimašius wręczył regalia 19. 
Honorowego Obywatela Litwy prof. Vytautasowi Landsbergisowi.

 ● 8 sierpnia, podczas XIX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”  
Szczodrobowie (Sidabravas w rej. radziwiliskim), honorowe obywa-
telstwo miasteczka odebrał wójt Gminy Kadzidła Dariusz Łukaszew-
ski. Statuetkami „Anioły dobroci” uhonorowano innych kadzidlan, z 
którymi od lat wpółpracują organizatorzy festynu: Zdzisława Parzy-
cha – komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Stanisława 
Gawrycha – kapelmistrza Orkiestry Dętej, Michała Bogdańskiego 
– wicedyrektora Szkoły Podstawowej, Adama Białobrzeskiego – pre-
zesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tej gminie.

 ● Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL z ramienia AWPL-
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-ZChR, przez pewien czas min. spraw wewnętrznych, odebrała 
13 sierpnia Nagrodę Jagiellońską – za uznanie działań na rzecz 
wzmocnienia Europy Środkowej i Wschodniej, przyznaną przez Ko-
legium Jagiellońskie – niepublicznej Toruńskiej Szkoły Wyższej. W 
2016 za wybitny wkład w rozwój polityczny, społeczny, kulturalny i 
gospodarczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej tą nagrodą był 
uhonorowany przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar 
Tomaszewski. Dotychczas nagrodzono nią 6 osób.

 ● 27 września Złote Odznaki Honorowe „Za zasługi” Dep. Mniej-
szości Narodowych przy Rządzie RL otrzymali: prezes Stowarzyszenia 
Polaków Kiejdan Irena Duchowska i wiceprzewodniczący Rady Wspól-
not Narodowych Władysław Wojnicz. Srebrne – dyr. Domu Kultury w 
Trokach Edward Kiejzik i wiceprezes Oddziału ZPL w Wisaginii Zyg-
fryd Binkiewicz. Nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową 
otrzymała Agnieszka Awin za pracę magisterską dot. wileńskich Romów.

WYDAWNICTWA

 ● Litewskie Muzeum Narodowe z okazji zbliżającej się rocznicy 
700-lecia założenia Wilna wydało jako katalog-album Jonas Kazimie-
ras Vilčinskis. Vilniaus albumas / Jan Kazimierz Wilczyński. The Vilnius 
Album (opr. Diana Streikuvienė, Wyd. Lietuvos nacionalinis muziejus 
2021, po litewsku i angielsku, s.464) jednej z najbogatszych kolekcji 
grafiki z XIX wieku w sześciu podstawowych działach: krajobrazy 
architektoniczne, sztuka sakralna, wydarzenia historyczne, ilustracje 
do utworów literackich i muzycznych, portrety oraz pamiątki historii.

 ● W serii wydawniczej Ludzie Pogranicza wyd. Fundacji Pogra-
nicze ukazała się kolejna pozycja – O godne życie. Irena Veisaitė w 
rozmowie z Aurimasem Švedasem (Sejny 2019, s.320). O bohaterce, 
ocalałej podczas Holokaustu, napisał m.in. Tomas Venclova: Tę 
książkę, pomyślaną jako wywiad-rzeka, powinien znać każdy, kto in-
teresuje się historią Litwy ostatnich kilkudziesięciu lat. Irena Veisaitė 
jest jednym z najświatlejszych ludzi w naszym kraju, uosobieniem 
tolerancji i zdrowego rozsądku. Najwięcej uwagi poświęca kulturze, 
zwłaszcza teatrowi i opozycji kulturalnej w okresie sowieckim. Czyni 
to z wyjątkową roztropnością, unikając skrajności i pustosłowia, a 
przy tym wnikliwie rozpatruje także złożone kwestie filozoficzne.

 ● Rowerem przez II RP z podtytułem Niezwykła podróż po kraju, 
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którego już nie ma – reportaż z 1934 roku autorstwa Bernarda Newmana 
(tł. Ewa Kochanowska, Znak Horyzont, Kraków 2021, s.448) to Polska 
oglądana oczami angielskiego pisarza, podróżnika, żołnierza i… szpiega 
(w czasie I wojny światowej), który całe rozdziały poświęcił również 
Wilnu i Lwowowi, Kresom Wschodnim i wschodnim bagnom. To lektura, 
w której można poznać „jak nas widzieli” wtedy cudzoziemcy. 

 ● Ukazały się Opowieści z kraju nad Wilią.Baśnie i legendy litew-
skie w opracowaniu Anny Koprowskiej-Głowackiej z ilustracjami 
Justyny Sokołowska (Wyd. Bosz 2021, s.192). Zbiór zawiera ponad 
20 baśni litewskich, odwołujących się do dawnych podań oraz legend.

 ● Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 
1945-1991 (red. naukowy Adam Hlebowicz, seria Słowniki, t.8, War-
szawa 2021, s.488). Słownik zawiera sylwetki kapłanów, nauczycieli, 
naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 
pozostali na terenie ZSRS. Jedni nie chcieli, a inni nie mogli osiąść 
w powojennej Polsce. Pozostali, narażeni na liczne niebezpieczeń-
stwa, nie licząc na honory czy wyrazy uznania. Ich biogramy ukazują 
trudne, a niekiedy i dramatyczne losy.

 ● 16 września podczas dyskusji Jak badać i studiować Europę 
Wschodnią, zorganizowanej przez Instytut Polski (IP) w Biblio-
tece Litewskiej AN im. Wróblewskich, promowano monogra-
fię Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy 
Wschodniej w Wilnie (1930-1939): idee – ludzie  – dziedzictwo 
(pod red. J. Malickiego i A. Pukszty, jako pokłosie konferencji w 
2020 w Wilnie na ten temat). W dyskusji i promocji uczestniczyli 
m.in. wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomėnas, a 
także dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu War-
szawskiego Jan Malicki i wykładowca Studium – prof. Leszek 
Zasztowt, moderatował Andrzej Pukszto z Katedry Politologii 
UWW w Kownie. Przy tej okazji warto przypomnieć o innym 
opracowaniu – pt. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej 
oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930-1939) autorstwa 
Henryki Ilgiewicz (Warszawa 2019, s.264).   

 ● 19 września w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. M. Ma-
žvydasa zaprezentowano wybór opowiadań Stanisława Lema Bajki 
robotów w litewskim przekładzie, wydany dzięki Instytutowi Adama 
Mickiewicza oraz IP (Robotų pasakos, Wyd. Odilė, Vilnius 2021, 
tł. Viktoras Tamošiūnas, s.200). Prezentacji towarzyszyła wystawa 
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ilustracji do książki Edgara Bąka, Katarzyny Boguckiej, Zosi Dzier-
żawskiej, Gosi Herby, a także Rity Kaczmarskiej, Pawła Mildber 
oraz Dawida Ryskiego i Katarzyny Walentynowicz, kuratorka wy-
stawy – Magdalena Kłos-Podsiadło. Organizatorem przedsięwzięcia 
prócz wspomnianych instytutów jest Min. Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu RP.

W	OKOLICACH	„ZNAD	WILII”

 ● 3 lipca Romuald Mieczkowski był gościem Piotra Spottka w 
ponad 40-minutowej audycji Pod wielkim dachem nieba w Radiu 
Islanders na Polonijnej Platformie Radiowej, nadawanej w Wielkiej 
Brytanii i w innych krajach za pośrednictwem internetu, powtórzonej 
5 lipca we wrocławskim Radiu Muzyczna Cyganeria.

 ● 12 lipca Mieczkowski zakończył działalność zawodową (1/2 
etatu) w Mazowieckim Instytucie Kultury (MIK). W ciągu 15 lat w 
warszawskim Ratuszu, a także w innych placówkach wystawien-
nicznych zorganizował ok. stu wystaw malarstwa, grafiki, fotografii, 
plakatu. Znaczna część ich dotyczyła Litwy, Białorusi i Ukrainy, brał 
udział w życiu placówki, doprowadził do współpracy z MIK-iem 
podczas festiwali „Maj nad Wilią”. 

 ● W 31(88) 2021 magazynu „Kurier Wileński” znalazł się esej 
Tomasza Snarskiego pt. Doceńmy dzisiejszych książkonosicieli, w 
którym autor zasygnalizował m.in. po raz pierwszy w prasie polskiej 
na Litwie ostatnie książki Romualda Mieczkowskiego Były sobie 
Fabianiszki i Mój barbarzyńca. W nr 36(103) magazynu znalazła się 
rozmowa z Mieczkowskim pt. We wspólnocie litewskich Polaków 
kryje się duży potencjał, którą przeprowadził Antoni Radczenko. 
Również na łamach portalu Obserwator Miedzynarodowy.pl ukazał 
się zapis rozmowy z Mieczkowskim Tomasza Rogoży nt. działalności 
kwartalnika ZW, z uwzględnieniem udziału w festiwalu „Wilno w 
Gdańsku”. Snarski dołączył także do grona stałych współpracowni-
ków „Kuriera Wileńskiego”, ukazało się jego specjalne wydanie, w 
znacznej mierze prezentujące dorobek i gości tego festiwalu.

 ●  3-5 września podczas festiwalu „Wilno w Gdańsku” środowisko 
ZW reprezentował redaktor kwartalnika, obecni byli m.in. literaci – 
Birutė Jonuškaitė, dr Józef Szostakowski, Tomas Tamošiūnas i Tomasz 
Rogoża. Debaty prowadził znany z łamów kwartalnika dr Tomasz 

151



LITWA	POLSKA:	Z	MIESIĄCA	NA	MIESIĄC

Snarski, dyrektor artystyczny festiwalu. Imprezie towarzyszył festiwal 
fimowy EMiGRA (m.in. z filmami: Nieobecny, Pokolenie PLT i Moje 
Wilno), a także wystawa fotografii Powroty Czesława Miłosza na Litwę, 
zorganizowana przez naszą redakcję. Była okazja rozmów z czytelnika-
mi. Natomiast w dniach 17-18 września odbył się festiwal „Gdańsk w 
Wilnie”, z udziałem delegacji m. Gdańska i m.in. Snarskiego, który w 
Związku Pisarzy Litwy zaprezentował swoją twórczość poetycką. We 
wrześniu ruszył jego wideoblog Morze prawa i kultury, realizowany 
ze środków m. Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.

 ● 16 września w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyło 
się spotkanie z redaktorem kwartalnika, zorganizowane z inicjatywy 
Janiny Surgał, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowo-
gródzkiej z okazji 30-lecia organizacji, z udziałem władz miejskich.

 ●  25 września R. Mieczkowski w Domu Literatury w Warszawie 
podczas konferencji w ramach Dialogu Dwóch Kultur (polskiej i ukra-
ińskiej) wystąpił z prelekcją pt. Słowacki i Wilno – w panelu m.in. obok 
prof. Anny Nasiłowskiej i dr Urszuli Makowskiej z Instytutu Badań Lite-
rackich PAN, prof. Marka Troszyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

 ● Od 27 września realizowano jesienną i „hybrydową” edycję 28. 
Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” pod hasłem: Z 
pamięcią o Czesławie Miłoszu (na 110-lecie urodzin) i o Tymoteuszu 
Karpowiczu (na 100-lecie urodzin) – poetach pochodzących z Litwy. 
Odbyły się rozmowy, prezentacje nowości wydawniczych, spotkania, 
a także koncerty poetycko-muzyczne – w siedzibie Związku Pisarzy 
Litwy i kawiarni „Dom Minestra” – w d. Klasztorze Bazylianów, 
podczas Środy Literackiej – z udziałem m.in. aktora Krzysztofa 
Wakulińskiego (Teatr Narodowy w Warszawie), muzyka i kompo-
zytora Leszka Żądły z Monachium, poetów Marii Halber i Tomasza 
Snarskiego z Polski, a także twórców z Litwy. Towarzyszyła im ekipa 
filmowa, zaś zrealizowane materiały zaprezentowane zostaną online 
na www. i FB „Znad Wilii” oraz na stronach zaprzyjaźnionych. Pro-
jekt realizowano dzięki środkom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
RP, partnerem festiwalu był Mazowiecki Instytut Kultury. Chętnych 
do udziału online zapraszamy do nadsyłania swoich prezentacji.

*Niektóre działy wzajemnie się przenikają, a działalność poszczególnych placówek 
może być odnotowana w innych działach.
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©Romuald Mieczkowski
Nieczynny	dziś	kościół	
Serca	Jezusowego	–	Wizytek	w	Wilnie



©Romuald Mieczkowski
Prawosławna	cerkiew	
Świętego	Ducha	w	Wilnie



NOTY	O	AUTORACH

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

Andrzej Kotecki – Absolwent historii Uniwersytetu Gdańskiego. Wie-
loletni pracownik Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie kurator Mauzoleum Walki i Męczeństwa 
– filii Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy ul. Szucha 25. Zajmuje się 
różnymi aspektami dziejów Polski na morzu i nautologicznymi zagadnieniami 
historii Polski. Autor m.in. takich wystaw: Polska Marynarka Wojenna; W 
świecie dawnych żaglowców; Polski plakat marynistyczny w zbiorach Muzeum 
Niepodległości w Warszawie; Powrót nad Odrę i Bałtyk; Plakaty ze zbiorów 
Muzeum Niepodległości w Warszawie (wspólnie z Janem Engelgardem).

Tadeusz Matulewicz – ur. 14 sierpnia 1935 w Wilnie, w rodzinie robotni-
czej Kazimierza i Heleny z Wąsowiczów. W 1959 ukończył Wydział Filologii 
Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1969 związany 
z Olsztynem. Pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w 
Olsztynku, był kierownikiem działu społeczno-wychowawczego Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie, na innych stanowiskach, jako 
dziennikarz w „Dzienniku Pojezierza”, przewodniczący olsztyńskiego Ko-
respondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, redaktor naczelny „Kormorana 
Literackiego”. W dorobku posiada tomik poetycki pt. Struna sierpniowa 
oraz książki Polskie pieśni historyczne (wraz z Januszem Jasińskim), Skąd 
ta pieśń (szkice i eseje), Wileńskie rodowody, Z piosenką przez życie (o 
Włodzimierzu Jarmołowiczu) i ostatnią – pt. Nowostrojka.

Romuald Mieczkowski, ps, Tomasz Bończa, e-mail: znadwilii@wp.pl

Tomasz Otocki – ur. 19 sierpnia 1983 w Warszawie. Dziennikarz, zaj-
mujący się tematyką litewską i bałtycką, w 2010 współzałożyciel Programu 
Bałtyckiego Radia Wnet, redaktor strony facebookowej „Znad Daugawy”, 
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pisał dla „Polityki Wschodniej”, „Nowej Europy Wschodniej”, Delfi, Wiado-
mości znad Wilii, „New Eastern Europe”, Eastbook.eu, Baltica-Silesia. Stale 
współpracuje z polską prasą na Wschodzie: „Znad Wilii”, „Echa Polesia”, 
„Polak na Łotwie”. Od 2015 pisze teksty dla „Przeglądu Bałtyckiego”, 
którego jest redaktorem naczelnym. Członek Zarządu Fundacji Bałtyckiej. 
Członek-założyciel Towarzystwa Polsko-Estońskiego.

Maciej Żakiewicz – ur. w 1961, filozof i historyk, doktor nauk hu-
manistycznych, nauczyciel w gdyńskim liceum, autor prac naukowych i 
popularnonaukowych, wykładów oraz prelekcji. Za ważne uważa pracę 
przy grobie astronoma Jana Heweliusza w kościele św. Katarzyny w 
Gdańsku (1986). Wydał m.in. Wileński Ośrodek Mobilizacyjny Armii 
Krajowej na Pomorzu Gdańskim w latach jesień 1945 – wiosna 1947 
(Gdańsk 1989), Wileńszczyzna – ojczyzna metafizyczna. Historyczne spoj-
rzenie na „Powiat Oszmiański” Czesława Jankowskiego (tamże 2001), 
Gdańsk 1945 – Kronika wojennej burzy (tamże 2002, 2008, 2011), Gdańsk 
Ewangelicki (tamże 2018). Propaguje spuściznę literacką swojego ojca, 
Zbigniewa Żakiewicza. Mieszka w Gdańsku.

NOTY	O	AUTORACH

1989-2000.	ROCZNIKI	„ZNAD	WILII”,	
JAK	TEŻ	PÓŹNIEJSZE

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

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

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

Zamówienia – e-mail: znadwilii@wp.pl; tel. 48 508 764 030

INICJATYWY	ZNAD	WILII	
W	INTERNECIE

www.znadwiliiwilno.lt
www.facebook.com/znadwilii	

www.facebook.com/majnadwilia

156



Tomasz Snarski, Żmuty, Biblioteka Znad Wilii 12 (dalej: BZW), 
Młode wiersze 3, Wilno 2021, ISBN 978-9986-532-12-5, s.48
To trzecia książka poetycka autora z Gdańska o wileńskich korze-
niach. W tomiku znalazło się 38 wierszy, w tym jeden w tłumaczeniu 
na język litewski, wykonanym przez Birutė Jonuškaitė. Inspiracje do 
ich powstania mają źródła w różnych krajach. Wydanie książki było 
możliwe dzięki wsparciu wielu osób indywidualnych, głównie naszych 
przyjaciół i sympatyków.

Romuald Mieczkowski, Mój barbarzyńca – wybór wierszy, BZW 11, 
Wilno 2021, ISBN 978-9986-532-14-9, s.48, 18 tablic z fotografiami
Nie przywiązywałem uwagi do własnych rocznic, ale kiedy przekroczy-
łem pewną granicę wieku, sprzyjającą zastanowieniu się nad własnym 
dorobkiem poetyckim, pomyślałem sobie, żeby wydać wybór wierszy – 
takich, które lubili miłośnicy poezji, które z jakichś powodów przetrwały w 
pamięci i jakoś zaznaczyły się w mojej twórczości – napisał autor. W ten 
sposób powstał zbiór, składający się ze 110 wierszy, pisanych od lat 70.  

Romuald Mieczkowski, Były sobie Fabianiszki, BZW 10, Wilno 2020, 
ISBN 978-9986-532-12-5, s.140, 87 fotografii 
Liryczno-dokumentalna opowieść o dawnej wsi, mocno związanej z Wilnem, 
która stała się jego dzielnicą. Opowieść o rodzinie autora, o mieszkańcach 
osady i nieodłącznym Wilnie. Dedykowana mieszkańcom Fabianiszek – 
dawnym i obecnym, napisana z humorem, o wartkiej akcji, utrzymana w 
kolorycie wileńskim, skierowana do szerokiego ogółu czytelników. 

Maciej Mieczkowski, Na zakręcie. Ukraina u progu zmian, 
Biblioteka Znad Wilii 9, Wilno 2019. ISBN 978-9986-532-11-8. s.152 
i dodatkowo 72 strony kolorowych zdjęć 
Jest to zapis pobytu autora w kraju, będącym „na zakręcie” historii. 
Są to reportaże i zapiski, jakie drukowane były w „Znad Wilii” – w 
nowej redakcji. Dotyczą one spraw, którymi żyła Ukraina w l. 2014-
2018, życia codziennego, mentalności, stosunków ukraińsko-polskich i 
ukraińsko-litewskich. Autor wykonał tysiące zdjęć w różnych miastach 
i okolicznościach, część z nich wykorzystał w książce, co wymownie 
ilustruje i dopełnia całość. 

Tomas Tamošiūnas, Piwo z Aniołem Stróżem, BZW 8,
Młode Wiersze 2, Wilno 2018. ISBN s.36 
W duszy pozostaję twórcą, dla którego po studiach i pracy socjalnej szukanie 
wyrazu artystycznego jest codziennością: poezja i sztuka są tak mocno po-
wiązane ze sobą, że jedno bez drugiego nie dałoby rady istnieć – przyznaje 
młody poeta wileński Tomas Tamošiūnas. Tomik, będący wyróżnieniem 
konkursowym  podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj 
nad Wilią” i w konkursie naszego czasopisma „Polacy Wielu Kultur”. 

Romuald Mieczkowski, Pomiędzy, BZW 7, Wilno 2018, 
ISBN 978-9986-532-09-5, s.76 
Nie jesteśmy sami, żyjemy wśród innych ludzi, w najprzeróżniejszych kon-
tekstach i scenariuszach, jakie nam pisze los, pomiędzy różnymi sytuacjami i 
sprawami. Wszystko jest pomiędzy. I wiersze powstawały pomiędzy. Pomiędzy 
Wilnem a Warszawą, pomiędzy smutkiem a radością, pomiędzy szukaniem 
a odnajdywaniem. 66 wierszy w czterech rozdziałach. 
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Zenowiusz Ponarski, Przyjaciel Litwy i ptaków. Wokół Oskara Miłosza, 
BZW 6, Wilno 2017, ISBN 978-9986-532-08-8, s.196 
Drukowana w odcinkach w „Znad Wilii” opowieść o „dziwnym krew-
nym” noblisty, znanym poecie – już francuskim z wyboru, mistyku, który 
nieoczekiwanie został rzecznikiem interesów odradzającej się Litwy w 
Paryżu. O człowieku dość skomplikowanego pochodzenia, z rodowodem 
herbowym z terenów WKL. Z nutką mistycyzmu i tego, co przeminęło.

Tomasz Snarski, Werblista, BZW 5, Wilno 2016, 
ISBN 978-9986-532-07-1, s. 40 
W wierszach autor – jako też prawnik z zawodu – w wielowarstwowej 
przestrzeni szuka odpowiedzi na odwiecznie ważne pytania. Są to hi-
storie z puentą, które mu podpowiada codzienna intuicja, a w sprawach 
zasadniczych – sumienie. Z rozterkami odwiecznego strażnika praw i 
narratora, którego słowa bywają werblami, jakie nie milkną, gdy mimo 
wszystko i nade wszystko wierzy w człowieka, piękno naszego świata. 

Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, 
BZW 4, Wilno 2011, ISBN 978-9986-532-06-4, s.160 
5 rozdziałów: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warsza-
wę, Białe i czarne oraz Dwa miody, 134 wiersze. Na plan pierwszy wysuwają 
się kwestie tożsamości, pogranicza kultur, szukania ojczyzny przez tych, 
których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych 
korzeni. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie: co dziś oznacza pisać 
po polsku na Litwie i poza Polską. 

Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta. Opracował Romuald 
Mieczkowski, BZW 3, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-057, s.160 
Wiersze 50 autorów – Polaków oraz Litwinów, Białorusinów, Tatara, Ro-
sjanina, Czecha tworzą współczesny „portret Miasta”. Wśród autorów są 
m.in. Tomas Venclova i Vytautas Landsbergis, Zianon Pazniak, Barbara 
Gruszka-Zych i Leszek Długosz, Alicja Rybałko, Wojciech Piotrowicz, 
Henryk Mażul, Józef Szostakowski,Sławomir Worotyński.  

Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła. BZW 2, Wilno 2008,
 ISBN 978-9986-532-04-0, s.88 
W wierszach zawarta jest złożoność nieodwracalnych zmian, autor stara 
się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. 
Wilno w nich bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To 
widzenie świata dopełniają fotogramy, którymi szkicuje Miasto, potrak-
towane jako otoczka dla zawartych przeżyć. 

Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie. 
BZW 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-3, s.120 
Literatura, dotycząca Wileńszczyzny, cieszyła się sympatią przed wojną, 
istniała w ocenzurowaniu w PRL, temat podejmowano na emigracji. Z 
nową siłą pojawiła się po zdobyciu niepodległości, w większości opisy-
wała wojenną gehennę i łagry. A co się działo się na terenach, na których 
pozostali Polacy? Takich świadectw niewiele, szczególnie naocznych. To 
próba przypomnienia o nas.

Ostatnie książki do nabycia w niektórych księgarniach:
Dom Kultury Polskiej, „Elephas” – w Wilnie;

Księgarnia XXI Wieku Domu Spotkań z Historią i Księgarnia Naukowa 
im. Aleksandra Prusa – w Warszawie.

Można je zamówić, w tym starsze wydawnictwa pocztą e-mail:
znadwilii@wp.pl, tel. 48 508 764 030
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GDZIE	JEST	DOSTĘPNE	„ZNAD	WILII”

Wszystkie numery
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – Lietuvos nacionalinė Marty-
no Mažvydo biblioteka. Gedimino pr. 51, Wilno u Okręgowa Biblioteka Publiczna w Kownie 
– Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g.2, Kowno u Centralna Biblioteka Uniwersytetu 
Wileńskiego – Vilniaus Universiteto Centrinė biblioteka. Universiteto g.3, Wilno u Biblioteka 
Narodowa, Al. Niepodległości 213, Warszawa u Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. 
Dobra 56/66 u Biblioteka Raczyńskich, ul. Św. Marcin 65, Poznań u Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, ul. Szewska 37, u Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-
-Biedrawiny w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Część numerów posiadają
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich – Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių biblioteka. Žygimantų g. 1, Wilno u Okręgowa Biblioteka Publiczna im. Ada-
ma Mickiewicza w Wilnie  – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Trakų 
g.10, Wilno u Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, Uniwersytet w 
Białymstoku – Balstogės universiteto filialo „Ekonomikos-informatikos fakulteto” biblioteka. 
Kalvarijų g. 143, Wilno u Biblioteki polskich ośrodków kultury i gimnazjów w Wilnie oraz na 
Wileńszczyźnie Biblioteka Jagiellońska, ul. A. Mickiewicza 22, Kraków u Biblioteka Publiczna 
m.st. Warszawy, Koszykowa 26/28 u Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, 
ul. Wiktorska 10, Warszawa u Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 14A u Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a, Białystok u 
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Jurija Gagarina 13, Archiwum Emigracji w Toruniu, ul. 
Gagarina 13 u	Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Idziego 
Radziszewskiego 11u Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego w Lu-
blinie, Fryderyka Chopina 27 u Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, Wrocław u Ośrodek 
„Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów”, ul. J. Piłsudskiego 37, Sejny u Biblioteka Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30 u Biblioteka Uniwersytecka w Po-
znaniu, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań u Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha 
Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6 u Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2 u	Biblioteka Kancelarii Premiera Rady Ministrów w 
Warszawie* Biblioteka Sejmowa w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 u Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. Ściegiennego 13 u Pedagogiczna Biblioteka w 
Kielcach, Filia w Starachowicach u Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica u 
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice u Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 
ul. Podgórna 15/16, Szczecin u Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Głowackiego 42 u 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13 u Muzeum Ludowe w 
Węgorzewie, ul. Portowa 4 u Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Rynek 2, Dzierżoniów u Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna, ul. Witosa 8, Nowy Tomyśl 
u Biblioteka Miejska w Grudziądzu, ul. Legionów 28, Grudziądz

W innych krajach
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – Library of Cogress, Waszyngton u Biblioteki 
Uniwersytetów – Harward, Stanford (Kalifornia) i Yalle u Biblioteka Uniwersytetu w Toronto 
– University of Toronto Library u Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii – British Library, 
Londyn u Instytut Herdera – Herder Institut, Marburg u	Uniwersytet Łotewski – Latvijas 
Universitāte, Raiņa bulvāris, Riga u Národní Knihovna ČR – Slovanská Knihovna, Oddělení 
Doplňování Fondu, Klementinum 190, Praha u Archiwum „Kultury” paryskiej, Biblioteka 
Polska POSK w Londynie, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu

Wydawca nie posiada pełnych danych, ponieważ niektóre placówki zamawiają pismo poprzez 
różne podmioty dystrybucyjne. 
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