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MÓJ KĄT EUROPY

BYŁ	TO	BARDZO	TRUDNY	ROK

Romuald Mieczkowski

Wojna na Ukrainie trwała dokładnie 310 dni, ponad 10 miesię-
cy – w minionym roku, choć działania wojenne były prowadzone 
od 2014 roku. Liczyliśmy początkowo z niepokojem jej dni, potem 
przewlekłe miesiące. Ile jeszcze potrwa agresja Rosji, prowadząca 
do klęski gospodarczej i wyniszczenia demograficznego?

Mówi się, że to Ukraińcy wyręczają zachodni świat w obronie 
litery międzynarodowego prawa, poszanowania suwerenności państw. 
Po ich stronie większa część światowej opinii publicznej (choć nie 
brakuje i wyczekujących na rozwój sytuacji) – i nie jest to bierne ki-
bicowanie determinacji obrońcom, tylko konkretna pomoc. Powstaje 
pytanie: na ile jej wystarczy – odczuwa się bowiem coraz większe 
„zmęczenie materiału” po stronie też pomagających, ponadto – jak 
to na wojnie – dochodzi do nieporozumień i jej widmo przenosi się 
poza granice Ukrainy, o czym zaświadczył listopadowy incydent 
na przygranicznej miejscowości Przewodowo na terytorium Polski.

Wojna dotyka nas wszystkich. Z jej powodu (a do tego przy-
czyniły się i skutki pandemii) stopniały i topnieją nadal nasze 
gromadzone latami oszczędności, gorzej funkcjonuje gospodarka, 
osłabły mechanizmy opieki społecznej, odczuwa się brak środków 
praktycznie we wszystkich dziedzinach życia publicznego. I są to 
koszty, jakie ponoszą najbliżsi sojusznicy walczącego o swą wolność 
kraju, koszty powstrzymania zagrożenia, jakie stwarza totalitarna 
Rosja, z globalnymi już konsekwencjami. Tak naprawdę jest to 
wojna o przyszłość Europy, ze wskazaniem Rosji jej miejsca na 
mapie, w imię gwarancji spokojnego bytu. Jest to wojna o wszystko, 
bez kompromisów i jak na razie bez możliwości użycia sposobów 
jej zażegnania. Innego wyjścia po prostu nie ma.

W trudnym czasie exodusu uchodźstwa ludziom z Ukrainy otuchy 
dodawały namiastki empatii i normalności, z jakimi spotykali się w 
Polsce, na Litwie, w innych krajach. Ważna była obecność walczącej 
Ukrainy na arenie międzynarodowej, jej aktywność też w zakresie 

©Romuald Mieczkowski
Fragment	kamienicy	przy	ulicy	Mostowej	(Tilto)
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OD	REDAKTORA Romuald	Mieczkowski

kultury, udział w różnych spotkaniach i festiwalach – literackich, 
muzycznych i filmowych, uwieńczonych też wsparciem materialnym.

Podczas takich bezpośrednich spotkań nie brakowało wzruszeń. 
W mojej pamięci utkwiły czytane smsy i maile ze strefy objętej 
działaniami wojennymi – o ile udało się połączyć. Zwykłe ludzkie 
rozmowy, bez wzniosłych słów i patosu, na tematy bytowe, które 
nie w sposób w cywilizowanej codzienności sobie wyobrazić. Mimo 
niepewności co się może wydarzyć za chwilę, z dużą dozą humoru i 
optymizmu opowiadających. Obok goryczy rozłąki, bólu spowodo-
wanego utratą bliskich i dorobku życia, tragizmu sytuacji.

Takie spotkanie między innymi miało miejsce jesienią w Polskiej 
Galerii Artystycznej „Znad Wilii” w Wilnie. Uczestniczyli w nim 
Jurij Grigorowycz, filmowiec, fotograf i artysta malarz, który doku-
mentował pierwsze dni wojny, Maciek Mieczkowski, mieszkający 
w latach 2014-2018 z rodziną w Kijowie, śledzący sytuację i utrzy-
mujący łączność z wieloma Ukraińcami, autor książki o Ukrainie, 
i niżej podpisany, z udziałem licznej grupy inteligencji ukraińskiej, 
przebywającej obecnie w Wilnie, wilnian, gości z Polski.

Wiadomo, sytuacja jest monitorowana, czymś innym są jednak 
przeżycia świadków wydarzeń, osób im bliskich, do których wyko-
nuje się z trwogą telefony, wykorzystując nie zawsze dostępne rodza-
je łączności. Kiedy w 
niepewności nie da się 
planować przyszłości.

Mimo, że żyliśmy i 
żyjemy na co dzień z du-
żym kontekstem Ukra-
iny, to wiele się działo 
na naszym „podwórku”, 
również w sferze kul-
tury. Prawda, naj waż-
niejsze imprezy, choć 
najczęściej „okrojone”, 
to jednak odbywały 
się. Bardziej ucierpiały 
mniejsze inicjatywy nie-
mające zasobniejszego 

zaplecza. Można oczywiście dyskutować o jakości wielu przedsięwzięć 
i zauważalnym spłyceniu jakościowym ofert kulturalnych.

Jeśli chodzi o media, to najwięcej problemów chyba miały me-
dia „papierowe”. Coraz więcej trudności powstaje w dystrybucji 
niekomercyjnych czasopism, ponieważ zaczyna brakować ogniw 
pośrednich w dotarciu do czytelnika. Jest rzeczą oczywistą, że je-
steśmy też świadkami i uczestnikami ogromnych zmian technolo-
gicznych i obyczajowych – to jakbyśmy znaleźli raptem w okresie, 
kiedy jeszcze istnieje pismo klinowe, a już pojawił się papier. Okres 
przejściowy – jak wiemy z podręczników historii – trwał długo. 
Zmienia się nam, i to szybko, nie tylko forma przekazu, ale i jego 
treść – stąd trzeba się liczyć ze zmianami mentalnymi, bo i czymże 
zainteresować czytelnika w erze coraz bardziej techno-obrazkowej. 
Przed laty w „Znad Wilii” popularnością się cieszyły choćby takie 
konkursy, jak na przykład Wilno na starej pocztówce, Nasze małe 
ojczyzny czy Polacy wielu kultur, inaczej oceniano obecność debat i 
dyskusji, utworów literackich, a szczególnie debiutów, pracownicy 
naukowi chętnie udostępniali fragmenty swoich prac, inna była 
odpowiedzialność za słowo pisane. Zaistniałej sytuacji na razie nie 
da się wytłumaczyć „bardziej kreatywną” obecnością w internecie, 
tymczasem po prasę przestają sięgać „potencjalni” jej odbiorcy, w tym 
ludzie z wyższym wykształceniem, a nawet z tytułami naukowymi. 
Konkursy, jakie czasami mają miejsce choćby w telewizji, ukazują 
coraz częściej ogromne, wprost kuriozalne i anegdotyczne luki w 
znajomości własnej kultury czy historii.

W tej sytuacji tym bardziej ważne jest zachowanie również „nie-
internetowej” i poszerzonej wiedzy o nas samych – jako świadectwa 
i dokumentu, szczególnie gdy dotyczy to mniejszej społeczności 
Polaków na Litwie, losów spuścizny polskiej poza Krajem. Że z 
kwartalnika bywa pożytek, nie ma wątpliwości, zaświadczają o tym 
sygnały nie tylko od osób prywatnych, lecz i z ośrodków naukowych 
na Litwie i w Polsce, ale też w Czechach czy na Łotwie, krajach 
europejskich, także Ameryce. Inną kwestią jednakże są możliwości 
wydawnicze, sponsoring i pozyskanie środków dla tego rodzaju 
tytułów i w takim formacie.

Wszystkie numery „Znad Wilii” ukazały się regularnie i w pełnej 
objętości. Mam nadzieję, że możliwości na wydawanie czasopisma w 

Uczestnicy	debaty	o	Ukrainie	w	Wilnie	–	Maciej	
i	Romuald	Mieczkowscy	oraz	filmowiec	i	arty-
sta		malarz	Jurij	Grigorowycz,	3	listopada	2022
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przyszłości również nie zabraknie, choć moje plany są nader skrom-
ne: dotrwać do setnego numeru kwartalnika w 35. roku wydawania 
tytułu (ponadto w latach 1989-2000 wydano 257 numerów „Znad 
Wilii” – jako dwutygodnika i przez pewien czas tygodnika).

Ten rok jest ważny dla jeszcze jednej naszej inicjatywy – po raz 
30. odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią”. 
W roku szczególnym, a mianowicie podczas uroczystych obchodów 
700-lecia miasta Wilna. Będzie to okazja do podsumowania trzech 
dekad naszej działalności na niwie literackiej, popularyzacji litera-
tury polskiej – tej klasycznej i współczesnej, a przede wszystkim 
wsparcia dla dzisiejszych dokonań twórczych Polaków na Litwie, 
na rzecz profesjonalnego partnerstwa w sztuce. „Umasawianie” jej 
– i daj Boże – upolitycznianie, jak i twórczości literackiej, w tym 
poezji, chociażby poprzez niekiedy bezkrytyczny dostęp do mediów 
elektronicznych, jak też poprzez zbyt łatwe pozyskanie środków 
w ramach tzw. projektów, prowadzi czasami wręcz do eliminacji 
dokonań ambitniejszych; z drugiej natomiast strony – do tworzenia  
niszowości i zamykania się środowisk twórczych, pozostających 
niestety na uboczu. A to jest już niebezpieczne.

„Maj nad Wilią” powstał z troski o rozwój naszej skromnej pol-
skiej twórczości literackiej na Litwie, z chęcią utrzymywania stałego 
partnerstwa z doświadczonymi literatami, z chęcią przyczynienia 
się do kształtowania bardziej wyrafinowanych gustów. Minione 
lata wykazały, że jest to sprawdzona marka. Podejmowaliśmy setki 
twórców nie tylko z zakresu literatury, bo też nauki, filmu i teatru, 
malarstwa i muzyki, w tym wybitnych. Z rewizytami na spotkania 
artystyczne jeździli wilnianie, utrzymuję stałe kontakty w tym zakre-
sie z czołowymi w Polsce organizacjami twórczymi, doświadczenie 
i wypracowany potencjał pozwalają na zastanowienie się: A co dalej 
z takimi spotkaniami?

Po jubileuszowym festiwalu należałoby tę pracę kontynuować, 
zmieniając może jego formułę i przy tej okazji organizować na 
przykład warsztaty, przede wszystkim dla młodych twórców, zajęcia 
z tłumaczami i literatami na niwie translatorskiej, pożądane by były 
działania z aktorami na rzecz sceny rodzimej, sprzyjające powsta-
waniu własnych i współczesnych utworów scenicznych, fachowych 

scenariuszy czy tekstów do muzyki – sporadyczne stawianie jedynie 
na modne performance czy happeningi – tego za mało. Pozostaję 
przy niemodnym dzisiaj stwierdzeniu: to zamierzenie ma również 
uczyć i wychowywać.

Zapraszam Państwa do podzielenia się własnymi uwagami na 
ten temat, jak też uwagami na temat, jaki ma być kwartalnik. Proszę 
pamiętać – razem z Państwem go współtworzymy, więc zapraszam 
do sięgnięcia do wspomnień rodzinnych, do dokumentów wartych 
ocalenia – nikt za nas tego zrobi. Zapraszam do lektury kwartalnika 
i szeroko pojętej współpracy.

W NAJBLIŻSZYCH 
NUMERACH:

•	 Pod	znakiem	jubileuszu	700-lecia	Miasta	Wilna
•	 150.	rocznica	urodzin	wileńskiego	artysty	malarza	Eu-

geniusza	Kazimirowskiego
•	 Szlaki	Władysława	Syrokomli,	czyli	wędrówki	po	dawnym	

Wielkim	Księstwie	Litewskim
•	 Wilno	–	dawna	Jerozolima	Północy	
•	 Wileńskie	sceny	teatralne	i	muzyczne	z	lat	1906-2016
•	 Kościół	i	Klasztor	Trynitarzy	na	Antokolu	i	„klątwa	rodu	

Oganowskich”
•	 Krzysztof	Cwynar:	Wilno,	czy	Ty	pamiętasz	mnie?
•	 Z	Doliny	Łosośny:	Wieści	z	pogranicza	kultur	WKL
•	 Vilniana	wierszem,	proza,	nowe	przekłady,	recenzje,	twór-

czość	młodych	literatów
•	 Konkurs	„Polacy	wielu	Kultur”	trwa	–	zapraszamy
•	 Litwa-Polska:	Kronika	wydarzeń	międzysąsiedzkich,	z	

życia	mniejszości	polskiej	na	Litwie	i	litewskiej	w	Polsce,	
statystyka,	kultura	i	nauka,	nowości	wydawnicze,	opinie
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Mieczysław	Jackiewicz

ROK ROMANTYZMU POLSKIEGO 
Z WILEŃSKIMI KONTEKSTAMI

O	POMNIKACH	ADAMA	MICKIEWICZA	W	WILNIE

Mieczysław Jackiewicz

Kiedy w 1898 roku odsłonięto pomniki 
Adama Mickiewicza w Krakowie i Warsza-
wie, w Wilnie Polacy również rozpoczęli sta-
rania o zezwolenie na wzniesienie pomnika 
wieszcza. Dziennikarz Czesław Jankowski 
pisał wówczas:

Wszędzie na ziemiach byłej Rzeczypospo-
litej ma Mickiewicz pomniki, tylko właśnie w 
Wilnie nie uczczono pomnikiem tego, który tu-
łając się po świecie tu, pod tym niebem naszym, 
spod którego żadna siła duszy ludzkiej wygnać nie potrafi. Jakże? 
Rząd rosyjski pozwolił postawić Mickiewiczowi w Warszawie, ale w 
Wilnie nie marzyć o tym? […] Warszawski pomnik Mickiewicza to 
surogat wymuszony z wielkim trudem na rządzie rosyjskim. Właści-
wego pomnika Mickiewicza nie dano wznieść narodowi polskiemu. 
Nie stanął pomnik ten, który Mickiewiczowi należy się od narodu 
polskiego. Bo stanąć powinien w Wilnie.

W tym czasie nie było żadnej pewności, że tak „zuchwały” 
zamiar da się zrealizować, zwłaszcza że w pałacu biskupim pewnie 
i ciągle buńczucznie czuł się urzędujący carski generał guber-
nator. Dlatego też, wobec trwającego terroru, wileńska społecz-

ność polska mogła jedynie 
zorganizować natychmia-
stową zbiórkę składek, za 
które ufundowano pomnik 
wieszcza zlokalizowany 
w akademickim kościele 
św. Janów. Był on dziełem 
dwóch artystów krakow-
skich – architekta Tadeusza 
Stryjeńskiego (1845-1943) 

oraz rzeźbiarza Marce-
lego Guyskiego (1830-
1893). Neorenesansowa 
oprawa architektonicz-
na wykonana została z 
marmuru i piaskowca 
przez warszawskiego 
snycerza Jana Rudnic-
kiego. Pomnik stoi na 
kwadratowej podstawie 
z wyciosanej z szy-
dłowskiego piaskowca 
i usytuowanej na białym marmurowym blacie. Na niej została 
umieszczona czarno-zielonawa tablica z wyrytym, złoconym napi-
sem: Adamowi Mickiewiczowi 1798-1898. Właściwy pomnik jest 
brązowym popiersiem poety. Stoi ono na postumencie, w owalnej 
niszy, między kolumnami podtrzymującymi belkowanie i fryz, 
przykryty półkolistym sklepieniem, w którego środku znajduje 
się obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej, malowany na blasze i 
uwieńczony krzyżem. Pod niszą leżą kwiaty typowe dla łąk i pól 
Ziemi Wileńskiej, wykonane w złoconym brązie. Poniżej niszy 
widać sarkofag na orlich łapach wyciosany z białego piaskowca. 
Ta architektoniczno-rzeźbiarska kompozycja została odsłonięta w 
1899 przy ścianie w prawej nawie kościoła św. Janów, dokładnie 
w tym miejscu, gdzie Mickiewicz – student Uniwersytetu Wileń-
skiego zwykł był stać, słuchając mszy św.

Na początku XX wieku nie przestano w Wilnie myśleć o większym 
pomniku Mickiewicza na jakimś placu lub w parku.

Takim pragnieniom – pisze Leszek Jan Ma-
linowski – usiłował wyjść naprzeciw zasłużony 
filantrop Józef Montwiłł (1850-1911), który 
rozpoczął budowę niewielkiego pomnika w 
prywatnym, ale dostępnym dla publiczności 
parku. Park Montwiłła na Rossie zaliczany był 
do najpiękniejszych zakątków Wilna. Górzysty, 
zadrzewiony teren, posiadający nieprzeparty 
urok ze względu na swoisty dziewiczy stan, 
był ulubionym miejscem wycieczek wilnian. 

Czesław	Jankowski

Tadeusz	Stryjeński	i	Marceli	Guyski	–	
popiersie	na	Pałacu	Sztuki	w	Krakowie

Popiersie	Mickiewicza	na	starej	fotografii	
Natana	Kriegera	oraz	na	pocztówce	z	epoki
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Dlatego też stanowił 
wymarzoną loka-
lizację pomnika w 
ówczesnych warun-
kach. Tam właśnie, 
na wzgórzu, pośród 
krzewów i zieleni 
Józef Montwiłł za-
mierzał własnym 
sumptem wznieść 
monument naszemu 
wieszczowi. Kiedy 
postawił odpowied-
ni cokół, na którym 
ustawiono wyniosłą 
figurę mającą w brą-
zie przedstawić Mic-
kiewicza z młodych, 

filareckich lat, wówczas zareagowały władze rosyjskie, nakazujące 
bezzwłocznie zaniechanie dalszych prac.

Dopiero po wybuchu rewolucji 1905 roku uznano, że nadszedł 
odpowiedni moment do publicznego ujęcia tematu budowy pomni-
ka Adama Mickiewicza w Wilnie. 28 października 1905 w gazecie 
„Kurier Litewski” znany adwokat Adam Karpowicz (1842-1914) 
wystąpił z inicjatywą wzniesienia w Wilnie pomnika Mickiewicza. 
Jego inicjatywa została przyjęta entuzjastycznie, aczkolwiek na-
tychmiast pojawiły się różnice poglądów co do tego, jaką postać ten 
pomnik winien przybrać. Mimo to w grudniu 1905, wykorzystując 
dezorientację polityczną zaborczych władz, przeprowadzono utajnio-
ne wobec nich wybory do komitetu budowy pomnika. Do komitetu 
weszli Czesław Jankowski – dziennikarz, przewodniczący, ks. Jan 
Kurczewski – historyk, Jan Baliński – ziemianin, właściciel majątku 
w Jaszunach, Adam Karpowicz – adwokat, Bolesław Rusiecki – arty-
sta malarz, dr Władysław Zahorski – badacz dziejów Wilna, Lucjan 
Uziębło – zasłużony monografista wileńskich zabytków oraz artyści 
malarze: Ferdynand Ruszczyc i Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz.

20 stycznia 1906 Jankowski opublikował w „Kurierze Litewskim” 
artykuł przedstawiający wizję pomnika:

Na szczycie góry [Trzykrzyskiej – M.J.], odpowiednio z niwe-
lowanym, na tarasie którego stopnie schodziłyby w zieleń drzew 
pokrywających gęsto górę, zatoczyłaby półokrąg, odpowiednio potęż-
nych rozmiarów ława starogrecka, dająca oparciem swym podstawę 
cokołową dla figurowych pomników najwybitniejszych Filomatów. 
Zaś pośrodku tego areopagu, w pośrodku półokręgu wznosiłby się 
posąg Mickiewicza – wszystko w rozmiarach potężnych, kolosalnych, 
obliczonych na perspektywę nie byle jaką. Jeżeliby okazało się, że 
żaden biały marmur nie wytrzyma naszego klimatu, należałoby spiżom 
dać kolor biały dla osiągnięcia efektu, którego próbkę mamy dziś w 
koncepcji białego trójkrzyża Wiwulskiego. Odpowiednia regulacja 
gęsto zadrzewionej góry Trzykrzyskiej otworzyłaby szeroką drogę 
wzwyż, ku pomnikowi.

Wyobraźni najbardziej opornej – uzasadniał Jankowski – śmiało 
oddajemy: pochód podnoszący się zwolna ku szczytowi góry, późnym 
wieczorem, przy płonących pochodniach… podczas gdy tam, na 
wierzchołku, stoją w pełnym blasku księżycowym jakieś białe, fan-
tastyczne, nieśmiertelne duchy – z wielkim Przodownikiem swoim…

Koncepcja Jankowskiego zapewne była przedyskutowana na po-
siedzeniu Komitetu przed opublikowaniem artykułu Jankowskiego, 
ponieważ w tymże samym numerze „Kuriera Litewskiego” zamiesz-
czono szkic Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza, w którym artysta 
przedstawił jak ma wyglądać ten pomnik.

Środowisko wileńskie pomysł Jankowskiego potraktowało bardzo 
emocjonalnie, ale też z sceptycyzmem, niewiary w możliwość jej 
realizacji, gdyż uważano, że nie sprosta temu zamierzeniu ani żaden, 
nawet zbiorowy, wysiłek rzeźbiarski, ani też społeczność nie podoła 
niezbędnym potrzebom finansowym. Jednakże Jankowski na prze-
łomie marca i kwietnia otworzył w „Kurierze Litewskim” rubrykę 
składek na pomnik Mickiewicza.

Lokalne władze rosyjskie, które dotąd nie reagowały na całą akcję 
pomnikową, oszołomione tym, co się wówczas działo w skali całego 
imperium (unieruchomieniem kolei, wciąganiem karabinów maszyno-
wych na Górę Zamkową), zdumiewającymi ukazami nadchodzącymi 
z Petersburga, natychmiast zareagowały na dierzost’ bezczelnego 
dziennika i rozkazały bezzwłocznie zamknąć rubrykę składek.

Wileński gubernator Siergiej Tatiszczew zabronił równocześnie 
prowadzenia jakiejkolwiek akcji pomnikowej i ignorując nietykalność 

Do	komitetu	budowy	pomnika	m.in.	weszli	Ferdy-
nand	Ruszczyc,	Stanisław	Bohusz-Siestrzeńcewicz	
(z	autoportretu),	Lucjan	Uziębło	oraz	Władysław	
Zahorski,	Bolesław	Rusiecki,	ks.	Jan	Kurczewski
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Czesława Jankowskiego jako posła do Dumy, zagroził mu sądem 
i zawieszeniem gazety. W tej sytuacji Komitet Budowy Pomnika 
uznał dalsze swoje istnienie za niecelowe i rozwiązał się. Oficjalnie 
sprawa ucichła aż do I wojny światowej.

O budowie pomnika Mickiewicza 
w okresie Litwy Środkowej

Dopiero wiosną 1921 roku, za rządów Litwy Środkowej, wilnia-
nie powrócili do tematu. Z inicjatywą budowy pomnika wystąpił 
sejmik powiatów wileńskiego i trockiego. Jak pisała w maju 1921 
roku „Gazeta Wileńska”:

Sejmik postanowił zainicjować organizację budowy pomnika 
Adama Mickiewicza w Wilnie, który stanąłby najpóźniej w roku 1932 
i poleca wydziałom wejść w tym względzie w kontakt z Radą Miejską 
i Uniwersytetem w celu zaproszenia honorowych członków komitetu 
i ułożenia odezwy do całego Narodu Polskiego.

Rada Miejska niezwłocznie powołała komitet budowy pomnika i 
jak podaje dziennik „Wiadomości Wileńskie”, pierwsze posiedzenie 
komitetu odbyło się 19 sierpnia 1921 roku. Do nowego komitetu 
weszły następujące osoby: Witold Antoni Bańkowski – prezydent 

miasta Wilna, Sta-
nisław Bohusz-Sie-
strzeńcewicz – arty-
sta malarz; ks. Bro-
nisław Żongołłowicz 
– prorektor USB; 
generał Jan Falewicz 
– prezes sejmiku 
wileńsko-trockiego, 
Ludwik Janowski 
– historyk, profesor 
USB, Czesław Jan-
kowski redaktor, Jan 
Łokuciewski – wi-
ceprezydent miasta 
Wilna; profesorowie 
Ferdynand Ruszczyc 

i Kazimierz Sło-
wiński, Wacław 
Studnicki – poli-
tyk i publicysta, 
Lucjan Uziębło – 
publicysta i znaw-
ca Wilna, Broni-
sław Umiastow-
ski – ziemianin, 
działacz społeczny 
i oświatowy, dr 
Witold Węsławski 
– działacz społecz-
ny i oświatowy; dr 
Jakub Wygodzki 
– prezes Gminy 
Żydowskiej, póź-
niejszy poseł na 
sejm RP, dr Władysław Zahorski – lekarz, historyk i znawca Wilna.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie komitetu jednogłośnie 
postanowili zaprosić na prezesa komitetu gen. Lucjana Żeligow-
skiego, naczelnego wodza wojsk Litwy Środkowej. Na stałych 
członków komitetu postanowiono zaprosić ks. protonotariusza 
Apostolskiego Kazimierza Michalkiewicza, Zygmunta Nagrodz-
kiego – przedsiębiorcę wileńskiego i działacza społecznego, ks. 
Ignacego Olszańskiego, prof. Stanisława Kościałkowskiego, me-
cenasa Mariana Dziewickiego, Witolda Czyża, obu przewodniczą-
cych sejmików powiatu oszmiańskiego i święciańskiego – Alek-
sandra Żylińskiego i Piotra Pietkiewicza, kapitana Małka, Karola 
Wikszemskiego oraz jako stałego przedstawiciela młodzieży 
uniwersyteckiej, prezesa Rady Młodzieży Akademickiej, którym 
wtedy był Tadeusz Kiersnowski. W tajnym głosowaniu wyłoniono 
prezydium komitetu. Na pierwszego wiceprezesa wybrano prof. 
Ferdynanda Ruszczyca, na drugiego – gen. Jana Falewicza, na 
sekretarza – mec. Mariana Dziewickiego, na skarbnika – Broni-
sława Umiastowskiego.

Dopiero 20 października 1921 komitet budowy pomnika A. 
Mickiewicza na czele z prof. Ferdynandem Ruszczycem został 

Na	czele	władz	komitetu	stanął	gen.	Lucjan	Żeli-
gowski,	reprezentowali	je	ks.	protonotariusz	Apo-
stolski	Kazimierz	Michalkiewicz,	Zygmunt	Nagrodz-
ki.	 Stanisław	Kościałkowski,	Marian	Dziewicki

W	nowym	komitecie	m.in.	znaleźli	się	Ludwik	Ja-
nowski	i	Witold	Węsławski,	także	Jakub	Wygodzki,	
Witold	A.	Bańkowski	i	ks.	Bronisław	Żongołłowicz
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przyjęty przez gen. 
Lucjana Żeligowskie-
go, wspomina o tym w 
swoim Dzienniku ma-
larz. Żeligowski przy-
jął przewodnictwo, ale 
wkrótce opuścił Wilno 
i prace komitetu zno-
wu na pewien czas zo-
stały zamrożone.

Dzięki aktywności 
Ruszczyca do sprawy 
budowy pomnika po-
ety w Wilnie powró-
cono w 1924 roku. 
Ogłoszono konkurs i 
w 1925 Stanisław Szu-

kalski wykonał konkursowy projekt pomnik, który wśród nadesłanych 
67 prac otrzymał pierwszą nagrodę większością głosów. Pomnik 
ten przedstawia poetę karmiącego krwią swego serca olbrzymiego 
orła. Rzeźba, podobnie jak jej granitowy pomnik, nacechowana jest 
stylem właściwym Szukalskiemu, nawiązującym do sztuki Inków. 
Po ogłoszeniu werdyktu jury i wystawieniu pracy, rozpętała się 
burzliwa dyskusja, doprowadzając do zaniechania realizacji nagro-
dzonego projektu.

Pomnik Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki

Do sprawy wzniesienia pomnika Mickiewicza znowu powrócono 
w 1924 roku. Wtedy działały już dwa komitety – główny pod prze-
wodnictwem gen. Lucjana Żeligowskiego i wojskowy, który powstał 
w grudniu 1923 z inicjatywy gen. Leona Piotra Berbeckiego, wówczas 
dowódcy 5 pułku piechoty Legionów. W dniu 8 kwietnia 1924 roku w 
sali konferencyjnej Delegatury Wojskowej rozpatrywany był wniosek 
Komitetu Wojskowego pomnika Adama Mickiewicza według projektu 
prof. Zbigniewa Pronaszki. „Dziennik Wileński” o tym posiedzeniu pisał:

Zamierzeniem Komitetu Wojskowego, referowanym przez gen. 
Berbeckiego, było zbudowanie w najbliższych miesiącach mode-

KAWIARNIA	LITERACKA

lu drewnianego naturalnej wielkości i 
ustawienie go (prowizorycznie) na pla-
cu Ratuszowym dla oceny artystycznej. 
Później zaś, w miarę zdobytych fundu-
szów i przychylnej opinii artystycznej 
ogółu – wykonanie projektu na dzień 23 
października 1924 r. (tj. na dzień 100-ej 
rocznicy wywiezienia Mickiewicza z Wil-
na) już w materiale monumentalnym – w 
żelazo-betonie lub płytkach spiżowych.

W posiedzeniu Komitetu Wojskowego 
wzięli m.in. udział gen. Edward Rydz-
-Śmigły, ks. biskup Kazimierz Michalkie-

wicz, rektor USB prof. Alfons Józef Parczewski, prof. Jerzy Ludwik 
Remer, płk Michał Tokarzewski, Władysław Studnicki i inni. Po dość 
burzliwej dyskusji gen. Rydz-Śmigły – jak podaje „Dziennik Wileński” 
– zaproponowano podjęcie uchwały, którą uchwalono jednogłośnie. 
Uchwała m.in. głosiła:

1.Połączyć obydwie inicjatywy budowy pomnika Mickiewicza w 
Wilnie w jeden komitet (szczegóły ustali komisja złożona z 8 człon-
ków – 4 wojskowych i 
4 cywilnych); 2. Roz-
winąć niezwłocznie 
jak największą ener-
gię w zdobyciu po-
trzebnych na budowę 
pomnika funduszy; 3. 
Ogłosić konkurs dla 
ogółu rzeźbiarzy pol-
skich z terminem 21 
października 1924 
roku; 4. Projekt prof. 
Pronaszki Komitet 
Wojskowy wykona 
jako model drew-
niany we własnym 
zakresie.

Zgromadzenie 

Wśród	67	prac	pierwszą	nagrodę	większością	
głosów	przyznano	Stanisławowi	Szukalskiemu

Generałowie	Leon	Piotr	Berbecki	 i	Edward	
Rydz-Śmigły	oraz	płk	Michał	Tadeusz	Toka-
rzewski-Karaszewicz	(również	później	generał);	
Jerzy	Ludwik	Remer,	Alfons	Józef	Parczewski	
i	ksiądz	Piotr	Śledziewski	(portret	Witkacego)

Mieczysław	Jackiewicz

Stanisław		Szukalski	na	wer-
nisażu	w	Krakowie,	rok	1936
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jednogłośnie uchwaliło, aby wyrazić Komitetowi Wojskowemu głę-
bokie uznanie i gorące podziękowanie za energiczną inicjatywę w 
dziele budowy pomnika Mickiewicza. […]

Do komisji dla ustalenia szczegółów postępowania i pracy połą-
czonego komitetu zostali powołani: z ramienia Komitetu Głównego: 
prof. Ferdynand Ruszczyc, Wacław Studnicki, Józef Florian Korolec, 
z ramienia Komitetu Wojskowego: gen. Leon Berbecki, płk Stani-
sław Skwarczyński, mjr Maksymilian Hajkowicz, ks. kapelan Piotr 
Śledziewski.

Gdy Komitet Mickiewiczowski zastanawiał się skąd wziąć pie-
niądze na budowę pomnika, Zbigniew Pronaszko, popierany przez 
gen. Berbeckiego, przygotowywał swój model pomnika poety. 9 lipca 
1924 Ferdynand Ruszczyc w liście do żony zanotował:

Byłem dziś u Bernardynów w pracowni Pronaszki. Stoi już model 
trzymetrowy. Każdy, oczywiście, ma swego Mickiewicza, widzi pomnik 
po swojemu. Ten przypadek z pomysłem Pronaszki może przysłużyć 
się jako bodziec, jako ekscytacja. Powiedziałem Pronaszce różne 
swoje zastrzeżenia. Powiedziałem mu też – a jest na wyjezdnym na 
lato – że całą gorycz tej sprawy będę musiał wypić – ja.

Formistyczny pomysł Pronaszki nie chcieli przyjąć do wiadomo-
ści i wykonania cywilni członkowie komitetu, wileńscy działacze i 
specjaliści. Przeciwko modelowi Pronaszki wystąpiła też redakcja 

„Dziennika Wileńskiego”. W dniu 26 lipca 1924 gazeta pisała: Stano-
wisko nasze absolutnie negatywne w sprawie wystawienia tymczasowego 
pomnika według projektu prof. Pronaszki zaznaczyliśmy kilkakrotnie. 
[…] Postępowanie Komitetu ma jeden cel widoczny: narzucić miastu 
naszemu potworny projekt prof. Pronaszki, bodaj pod pretekstem tym-
czasowości. Decyzji Komitetu nie możemy uznać za prawomocną, gdyż 
Komitet ten zmajoryzowany został obecnie przez wojskowych. […] Nie 
mielibyśmy nic przeciwko udziałowi w Komitecie jednego lub dwóch 
wojskowych, atoli komitet budowy pomnika dla wieszcza narodowego, 
w którym połowę stanowią oficerowie, głosując stale jednomyślnie, jak 
na komendę, jest czymś niebywałym w stosunkach artystycznych.

Sprawę pomnika autorstwa Pronaszki Komitet Główny pod prze-
wodnictwem Ruszczyca omówił 7 sierpnia 1924, „Dziennik Wileński” 
w dniu 9 sierpnia o tym napisał:

Nawiązując do uchwały magistratu z dnia 24 lipca, aby sprawy 
wyznaczenia części placu Ratuszowego pod budowę pomnika wg 

projektu prof. Pronaszki nie decydować przed urządzeniem wystawy 
istniejącego modelu, Komitet Główny, uważając, że urządzenie takiej 
wystawy wymagałoby wiele czasu i specjalnych przygotowań, wyraził 
zgodę (na wniosek gen. Berbeckiego) na postawienie drewnianego 
modelu pomnika na placu wojskowym za Wilią. Wystawę 3-metro-
wego modelu z otoczeniem postanowiono odłożyć do października. 
Następnie uchwalono odroczyć termin konkursu na stały pomnik 
Mickiewicza do połowy grudnia.

Ponadto „Dziennik Wileński” sugerował, że cała sprawa robi 
wrażenie z góry ukartowanej i przesądzonej na korzyść protegowa-
nego przez wpływową grupkę komitetu rzeźbiarza.

Wojskowi członkowie Komitetu konsekwentnie dążyli, by model 
Pronaszki stanął w październiku 1924 na prawym brzegu Wilii, przed 
tzw. Koszarami Tuskulańskimi, w pobliżu elektrowni. 16 paździer-
nika, jak pisał w liście do żony Ruszczyc, w dziekanacie zebrał się 
komitet Mickiewiczowski.

Miał być tylko zarząd – pisze Ruszczyc – z gen. Żeligowskim 
i wojewodą, tymczasem przyszli też wojskowi w sprawie uroczy-
stości, jakie zamierzają urządzić i – już całkiem nieproszeni – Re-
tinger i Pronaszko. Retinger jest teraz jakby adwokatem, stałym 
doradcą i inspiratorem Pronaszki. Wobec tej całej konstelacji 
dyskusja od godziny 6 przeciągała się do 9.30. Żeligowski nie 
szczędził Komitetowi Wojskowemu różnych prawd, a Raczkiewicz 
[wojewoda – M.J.] po raz pierwszy uczestniczyć musiał w całej 
tej skomplikowanej sprawie.

Artysta	malarz	i	rzeźbiarz	Zbigniew	Pronaszko	na	autoportrecie	z	1909	
roku,	Muzeum	Narodowe	w	Krakowie	–	i	na	fotografii	z	lat	dwudziestych
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Uroczystość odsłonięcia pomnika Mickiewicza według projektu 
Pronaszki odbyła się w Wilnie 31 października 1924 w obecności 
Józefa Piłsudskiego, generalicji i władz miasta Wilna. Oto jak „Kurier 
Wileński” opisał to wydarzenie:

… msza św. w Bazylice Katedralnej w Wilnie celebrowana przez 
J.E. ks. biskupa Bandurskiego o godz. 11 w południe rozpoczęła 
uroczystość uczczenia setnej rocznicy wywiezienia największego 
barda narodowego z ziemi ojczystej, hen, na daleką, mroźną i wrażą 
północ. […] Po mszy św. pochód z placu Katedralnego skierował się 
na brzegi Wilii. Naprzeciw dowództwa 3 Pułku Saperów nad Wilią 
zbudowano wysoką trybunę dla mówców, obok ustawiono fotele dla 
przedstawicieli władz i wojska z marszałkiem Józefem Piłsudskim 
na czele. Uroczystością kierował major Maksymilian Hajkowicz, 
zastępca dowódcy 3 Pułku Saperów. […]

O godz. 12 przybywa marszałek Piłsudski w otoczeniu gen. dyw. 
Leona Berbeckiego, gen. bryg. Dąb-Biernackiego, płka Prystora 
i innych. Następnie marszałek Piłsudski podchodzi do bulwaru 
nad Wilią, gdzie zejście na dół do rzeki przeciągnięte jest wstęgą 
o barwach narodowych. Po drugiej stronie Wilii, nad brzegiem, 

w otoczeniu koszar wznosi się wielka piramida okryta zasłoną. P. 
Marszałek przecina wstęgę i w tej chwili wychyla się z osłon wielki 
pomnik Adama Mickiewicza. Marszałek w otoczeniu generalicji i 
przedstawicieli władz idzie złożyć hołd wielkiemu wieszczowi. U 
stóp pomnika delegacje składają wieńce. Po chwili wszyscy wra-
cają. Na mównicę wchodzi ukochany przez wojsko całe ks. biskup 
Władysław Bandurski. […] Po nim przemawiali gen. Leon Berbecki, 
prezydent Witold Bańkowski, rektor Władysław Dziewulski i kurator 
Gąsiorowski. […]

Nad piękną Wilią, poza miastem właściwym, stanął model pomnika 
Adama Mickiewicza, 12,5 metrów wysokości, według projektu zna-
nego artysty prof. Pronaszki. Pomnik zaprojektowany i zbudowany 
w guście najnowszych prądów w sztuce. Gest prosty, imponujący, 
jak prostą i imponującą jest dusza wielkiego wieszcza Polski. Dobry 
pomysł i dobrze, że go właśnie wojsko zbudowało.

Wilnianom jednakże pomnik ten nie spodobał się. „Dziennik 
Wileński” w dniu 1 listopada wyraził to niezadowolenie następująco:

Gospodarzem miasta jest jego zarząd, nie żadne komitety, a w 
sprawach tego rodzaju, jak postawienie pomnika Wieszczowi Narodu, 
nie powinna decydować fantazja jednostki, lecz wola wyrazicieli 
ogółu. […] Gdybyż ten pomnik czy model jego rzeczywiście był takim 
arcydziełem, które trzeba ratować od zagłady dla przekazania ludz-
kości, ale obawiamy się, że tak nie jest. Z dolatujących nas w czasie 
uroczystości sądów i określeń elity Wilna zebranej przy pomniku, nic 
podobnego, ale to dosłownie nic w ucho nam nie wpadło. Przeciwnie! 
Ujemne sądy słychać było wokoło.

Natomiast Czesław Jankowski w „Słowie” otwarcie potępił 
i wyśmiał dzieło Pronaszki, pisząc że model …jest istotnie im-
ponujący. Imponuje śmiałością, z jaką prof. Pronaszko pragnął 
narzucić społeczeństwu wileńskiemu Mickiewicza pojętego – for-
malistycznie. Owszem, ta potwornie kolosalna figura, wyrastająca 
bezpośrednio z ziemi jakby jakieś szare widmo, mogłaby stanąć na 
przykład w Paryżu lub Rzymie jako interesujący w plastyce okaz 
formizmu, dajmy na to polskiego. W Wilnie jest najzupełniej nie 
na miejscu. Nawet za Wilią. Niesamowita ta figura, olbrzymia, 
dwunastometrowa, bynajmniej nie „budzi” ani też „podnosi” 
ducha. Po prostu – straszy. Nie ma sposobu wyciągnąć ku niej 
ręki, mówiąc na przykład żołnierzowi lub ludowi: „Oto ten, co 

Podczas	uroczystości	odsłonięcia	makiety	pomnika	Adama	Mickiewicza	
na	brzegu	Wilii		w	obecności	Marszałka	Józefa	Piłsudskiego	w	1924	roku
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wodzem jest duchowym narodu polskiego!” Nie ujrzy nikt w tym 
kolosie – człowieka. Nie mógł żadną miarą tak wyglądać żaden 
Polak. Nawet największy z Polaków. Jako pomnik dzieło prof. 
Pronaszki jest bezapelacyjnie chybione.

Wilnianie nazwali ten pomnik „Kikimora” i gdy w lipcu 1939 
roku przeszła nad Wilnem silna burza z piorunami i wtedy jeden z 
nich uderzył w wystający ponad drzewa i okoliczne budynki pomnik 
Adama Mickiewicza, niszcząc go doszczętnie. Nikt już nie próbował 
pomnika odbudować. Po dwóch miesiącach wybuchła wojna i nigdy 
potem na Pióromoncie pomnik wieszcza nie stanął.

Dwa konkursy na projekt pomnika Mickiewicza

Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza nie był jednak 
usatysfakcjonowany pomnikiem Pronaszki, toteż jeszcze w grudniu 
1924 roku zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława 
Wojciechowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz obu mar-
szałków: Senatu – Macieja Rataja i Sejmu – Wojciecha Trąpczyń-
skiego, z prośbą, aby raczyli przyjąć honorowy protektorat nad 
pomnikową akcją wileńską. Następnie tenże Komitet rozesłał do 
całej prasy polskiej oraz rozreklamował w miasteczkach i gminach 
odezwę, wzywającą cały naród polski do składek na rzecz pomni-
ka Adama Mickiewicza w Wilnie. Po dokonaniu tych wstępnych, 
przygotowawczych czynności w maju 1925 ogłosił konkurs na 
odpowiedni projekt monumentu.

Mieczysław	Jackiewicz

©Romuald Mieczkowski
9	września	2022	na	Skwerze	Konstantego	Szyrwida	z	inicjatywy	Instytutu	
Polskiego	w	Wilnie	i	Muzeum	m.	Wilna	stanęła	rzeźba	Adama	Mickiewicza,	
będąca	kopią	w	skali	1:2	pomnika	zaprojektowanego	sto	lat	temu	przez	
Zbigniewa	Pronaszkę.	Kopię	wykonali	rzeźbiarze	litewscy	Vejas	Aliukas	i	
Matas	Janušonis	przy	współpracy	z	architektem	Tomasem	Valentinaitisem

Tuż	przed	wojną	kolejna	powódź	podmyła	brzeg	Wilii,	a	w	lipcu	1939		roku	
piorun	zupełnie	zniszczył	pomnik,	a	jego	resztki	spłynęły	wodami	rzeki
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Wśród szczegółowych warunków konkursowych jednoznacznie 
określona była lokalizacja pomnika: na placu Ratuszowym. Pozosta-
wiając artystom-projektantom pełną swobodę ujęcia tematu i jego 
interpretacji. Komitet domagał się jedynie, by efektem ich pracy 
stało się dzieło o charakterze monumentalnym, harmonizujące z 
architektoniką założonego miejsca jego wzniesienia. Wyznaczono 
datę 1 lutego 1926 jako ostateczny termin nadesłania prac konkur-
sowych, zapowiedziano ogłoszenie decyzji jury do 15 marca tegoż 
roku. Ustalono nagrody: 1 – 10 000 zł, 2 – 800, 3 – 600. Były one 
wysokie jak na ówczesne czasy, ale Główny Komitet zastrzegł sobie 
prawo niewykorzystania żadnej z nagrodzonych prac. Ponieważ na-
pływało ich wiele, przesunięto termin nadsyłania do 1 października 
1926, a jury swój werdykt i ocenę podało do publicznej wiadomości 
11 listopada tegoż roku.

I nagrodę jednomyślnie przyznano projektowi Stanisława Szukal-
skiego (1893-1987) z Paryża. II nagroda przyznana została Rafałowi 
Jachimowiczowi, Litwinowi z Wilna, który znany jest też jako Ra-
polas Jakimavičius (1893-1961). III nagrodę otrzymał Mieczysław 
Lubelski (1887-1965) z Warszawy.

Żaden nagrodzony projekt nie został zrealizowany. Nadal toczyły 
się w prasie dyskusje i spory, nadal zbierano składki i udzielano 
dotacji, zaś Komitet Budowy Pomnika, zaniepokojony sprzecznymi 
zdaniami opinii publicznej, ogłosił drugi konkurs, w którym mogli 
wziąć udział artyści imiennie doń zaproszeni. W końcu 1930 roku 
ogłoszono drugi konkurs, zamknięty, do którego zaproszono trzech ar-

tystów rzeźbiarzy: 
Xawerego Duni-
kowskiego (1875-
1964), Henryka 
Kunę (1879-1945) 
i Antoniego Madey-
skiego (1862-1939) 
oraz dwóch archi-
tektów: Czesła-
wa Przybylskiego 
(1880-1936) i Tade-
usza Tołwińskiego 
(1887-1951).

17 czerwca 1931 Główny Komitet Budowy Pomnika, obradujący 
pod przewodnictwem gen. Lucjana Żeligowskiego, przyjął oficjalnie 
projekty nadesłane w ustalonym terminie przez zaproszonych do 
konkursu i wyznaczył na 6 i 7 lipca posiedzenie komisji rzeczoznaw-
ców, których zadaniem było zaopiniowanie przedstawionych prac i 
wybranie spośród nich szczególnie wyróżniający się i nadający się 
do realizacji w Wilnie.

W skład jury wchodzili: profesorowie – Adolf Szyszko-Bohusz 
(1883-1948), odpowiedzialny za odbudowę Wawelu, Tadeusz 
Brayer (1874-1952) z warszawskiej ASP, Jan Szczepkowski (1878-
1964), rzeźbiarz, dyrektor Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych 
i Malarstwa w Warszawie, Juliusz Kłos (1881-1933), kierownik 
katedry historii architektury na Wydziale Sztuk Pięknych USB, 
Marian Lalewicz (1876-1944) z Wydziału Architektury Politech-
niki Warszawskiej, Ludomir Sleńdziński (1889-1980), wykła-
dowca malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych 
USB oraz Ferdynand Ruszczyc (1870-1936), dziekan Wydziału 
Sztuk Pięknych USB. Sądowi konkursowemu przewodniczył prof. 
Władysław Skoczylas (1883-1934), grafik, malarz i rzeźbiarz, a 
wówczas dyrektor Departamentu Sztuki Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Po dwudniowych obradach jury wyróżniło i zaproponowało do 
realizacji projekt Henryka Kuny, równocześnie zwrócono się doń z 
propozycją wykona-
nia drugiego modelu, 
do którego zostałyby 
wprowadzone pewne 
zmiany. Kuna propo-
zycję tę zaakceptował 
i w końcu 1931 roku 
przedstawił komi-
tetowi nowy model, 
uwzględniający pro-
pozycję Komisji Ar-
tystycznej. W dniach 
14-28 lutego 1932 
w Pałacu Reprezen-
tacyjnym (ob. Pałac 

Projekt	pomnika	wieszcza	Rafała	Jachimowicza	
i	portret	artysty	pędzla	Józefa	Horyda,	rok	1926

Czołowi	rzeźbiarze	polscy:	Xawery	Dunikowski,	
Henryk	Kuna	i	Antoni	Madeyski	oraz	archi-
tekci	Tadeusz	Tołwiński	i	Czesław	Przybylski
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Prezydenta RL) w Wil-
nie odbyła się wystawa 
prac konkursowych. Jak 
pisała ówczesna prasa, 
wystawa nie cieszyła się 
zbyt wielką frekwencją, 
ale przyczyniła się do 
licznych i długotrwałych 
kontrowersji.

Uznana za najlepszą 
przez Komisję rzeczo-
znawców propozycja 
Henryka Kuny – pisze 
Leszek J. Malinowski 
– stanowi monument 
składający się z dwóch 

części: 13 metrowego cokołu, wykonanego z granitu oraz 6-metro-
wej postaci Wieszcza, odlanej z brązu. Tworzący podstawę cokół 
był zbudowany z 3 bloków, każdy 3-metrowej wysokości oraz każdy 
wyższy nieco i szerszy od niższego. Na nich jako ich zwieńczenie, 
oparty był blok 4-ty, węższy, stylizowany na głowę o czterech twa-
rzach. Dzięki takiemu rozwiązaniu ta cokołowa podstawa symbo-
lizowała Światowida.

Na czterech jego ścianach znajdowało się 12 płaskorzeźb (na każ-
dym bloku po 3 z każdej strony). Tematem ich były sceny z II, IV i III 
części „Dziadów”, przedstawiające dzieje przeobrażenia Gustawa w 
Konrada. I tak: jedna z nich ilustrowała scenę z II części „Dziadów”, 
w której ukazuje się „widmo złego pana”; inne przedstawiają sceny z 
„Dziadów” drezdeńskich, a więc: celę Konrada, panie Rollinsonową 
i Kmitową oraz księdza Piotra u senatora Nowosilcowa, spotkanie 
Konrada (którego oblicze artysta wystylizował na twarz Mickiewicza) 
z ks. Piotrem, scenę na cmentarzu, kiedy Guślarz wskazuje Maryli 
widma, drogę na zesłanie.

Płaskorzeźby te stanowiły zatem wymowną, indywidualną pla-
styczną interpretację głównego dzieła Mickiewicza, Zwracały 
uwagę z jednej strony swymi skłonnościami realistycznymi, wy-
rażającymi się na przykład w ubiorach przedstawianych ludzi, 
z drugiej zaś – bezpośredniością interpretacji, uzyskaną dzięki 

wymowie symboliki plastycznych środków wyrazu: oto splecione w 
uścisku ręce Konrada i ks. Piotra krzyżują się z pionem karabinu 
moskiewskiego żołnierza. Dlatego też znawcy przedmiotu podkre-
ślali wyróżniającą się w dorobku Kuny wartość tych płaskorzeźb, 
w charakterystyczny dlań sposób ujawniających rzeźbiarskie 
rytmy kompozycji, zaakcentowania poprzez ruchy i gesty postaci 
dramatyzmu przedstawianych sytuacji – na przykład cztery maski 
tworzące głowę Światowida wyrażają różne uczucia: od głębokiego 
zamyślenia do tragicznego bólu.

Na tak wyobrażonym Światowidzie stał Mickiewicz, przedsta-
wiony jako pielgrzym, patrzący w dal. Prawą ręką, podniesioną do 
góry i zgiętą w łokciu osłaniał oczy. Lewą ręką przyciskał do piersi 
księgę. Ubrany był w luźno spadającą szatę pielgrzymią, prze-
wiązaną w pasie, rozchylającą się na piersi na skutek wzniesienia 
prawej ręki. Na uwagę zasługuje to rozwiązanie układu draperii, z 
dużym smakiem i umiarem stylizowanej w taki sposób, aby przed-
stawić Mickiewicza 
właśnie jako piel-
grzyma – proroka. 
Spokój tego układu 
wpływa na spotę-
gowanie wrażenia 
powagi i dostoj-
ności i wymownie 
kontrastuje z dra-
matyzmem ekspre-
sji cokołowych pła-
skorzeźb.

Ponieważ sąd 
konkursowy za-
proponował Kunie 
pewne modyfika-
cje jego dzieła, na 
lutowej wystawie 
w 1932 r. artysta 
przedstawił także 
projekt alterna-
tywny. Tym razem 

Jurorzy:	Adolf	Szyszko-Bohusz,	Tadeusz	
Brayer,	Jan	Szczepkowski	oraz	Juliusz	Kłos,	
Ludomir	Sleńdziński	i	Władysław	Skoczylas
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Mickiewicz został zaprojektowany jako człowiek młody (takie 
było życzenie rzeczoznawców), w stroju ze swojej epoki, lewą 
ręką przyciskający do piersi księgę, prawą zaś podtrzymujący 
płaszcz zarzucony na ramiona. Cokół, podobnie jak i w pierwszej 
wersji, składał się z 3 rozszerzających się ku górze bloków, ale nie 
posiadał (również zgodnie z postulatami jurorów) poprzedniego 
zwieńczenia – znikły cztery twarze nadające cokołowi charakter 
Światowida. Zmieniła się tematyka płaskorzeźb podstawy: tym 
razem uwzględniała ona ballady, „Dziady”, „Księgi Narodu i 
Pielgrzymstwa Polskiego” oraz „Pana Tadeusza”. Na wystawie 
pokazano także fragment tej wersji pomnikowej, głowę Mickie-
wicza wykonaną w gipsie.

Jeśli chodzi o lokalizację pomnika, to Kuna zaproponował dwa 
rozwiązania. W pierwszym – miałby on stanąć pośrodku placu 
Orzeszkowej (ob. Vinco Kudirkos), który w takim wypadku należa-
łoby nieco przeplanować, w drugim – pomnik zostałby umieszczony 
na osi ulicy Mickiewicza (ob. Gedimino), przy placu Orzeszkowej, 
frontem do Katedry. W przypadku tej drugiej lokalizacji ruch ko-
łowy odbywałby się po obu stronach pomnika, w związku z czym 
należałoby kosztem otaczającego go terenu utworzyć plac o po-
wierzchni około 2 000 m². W znacznej części powstałby kosztem 
niezabudowanego wówczas ogrodu cukierni Sztralla.

Sam artysta – pisze Malinowski – opowiadał się za drugą 
wersją lokalizacyjną, uważając, iż zapewni ona pomnikowi dobrą 
widoczność od strony placu Katedralnego, rozbija monotonię ulicy 

Mickiewicza i przyczyni się do powstania pla-
cu – ośrodka śródmieścia ówczesnego Wilna.

Po czteroletniej przerwie (od 29 kwietnia 
1928), w dniu 17 marca 1932 roku, odbyło się 
kolejne zebranie Głównego Komitetu Budo-
wy Pomnika Adama Mickiewicza. Przyjęłoby 
ono przez aklamację wniosek zatwierdzający 
uchwały Komisji Rzeczoznawców, zalecającej 
realizację projektu Henryka Kuny, gdyby w 
ostatniej chwili prof. Mieczysław Limanowski 
nie zgłosił votum separatum, wypowiadając się 
za projektem Xawerego Dunikowskiego. W tej sytuacji przewodniczący 
zebrania gen. Lucjan Żeligowski zarządził głosowanie, w którym na 
90 obecnych 85 poparło projekt Kuny.

Następnego dnia, 18 marca 1932, między Henrykiem Kuną a 
Komitetem Budowy Pomnika została zawarta umowa, przewidująca, 
że pomnik zostanie ukończony i ustawiony w wyznaczonym miejscu 
w Wilnie do czerwca 1935 roku.

Perypetie z budową pomnika Mickiewicza
 autorstwa Henryka Kuny

Prace nad pomnikiem – pisze Leszek J. Malinowski – prowadzone 
były w Warszawie. Przygotowane w pracowni Kuny odpowiednie 
formy przekazywano do wyspecjalizowanych zakładów. I tak – płyty 
z płaskorzeźbami były wykonywane w granicie w zakładach ka-
mieniarskich Lubowidzkiego na Powązkach. Posąg Mickiewicza 
odlewano w Zakładach Odlewniczych Krauza i Łempickiego przy 
ulicy Czerniakowskiej 84.

Już w sierpniu 1933 r. Komisja Odbiorcza Komitetu Budowy 
Pomnika stwierdziła, iż wszystkie płaskorzeźby w liczbie 12 zo-
stały wykonane w gipsie, a także odebrała od firmy Czeżowski i 
Strug pierwszy transport granitu z kamieniołomów wołyńskich. 
Do końca II wojny światowej leżały one na placu Orzeszkowej, 
a potem – prawdopodobnie – zostały użyte do budowy pomnika 
gen. Iwana Czerniachowskiego. Pod koniec tegoż 1933 Magi-
strat m. Wilna przystąpił do robót przygotowawczych na placu 
Orzeszkowej. Jednak przebiegały one w żółwim tempie – tak, że Jedną	z	proponowanych	lokalizacji	pomnika	był	d.	plac	Elizy	Orzeszkowej

Profesor	USB	Mie-
czysław	Limanowski

3130



©
R

om
ua

ld
 M

ie
cz

ko
w

sk
i

Mieczysław	JackiewiczKAWIARNIA	LITERACKA

dopiero wczesną wiosną 1934 przystąpiono do wycinki drzew na 
tym skwerze, zabiegu niezbędnego, aby uregulować go zgodnie z 
wizją Henryka Kuny. […]

Prace magistrackie posuwały się tak ospale, że odnosiło się 
wrażenie, iż nic się nie dzieje. Niepewność co do realizacji projektu 
Kuny mogła się jednak pojawić w związku z zabudowywaniem przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego terenu przeciwległego do skweru 
Orzeszkowej, który miał stać się jednym z elementów placyku roz-
szerzającego w tym miejscu ulicę Mickiewicza – z pomnikiem w 
swoim centrum. Ponieważ jednak równocześnie przywożono gotowe 
fragmenty podstawy i cokołu, fakt ten nie wywołał żywszej reakcji 
opinii publicznej.

Pomimo dyskusji na łamach dziennika „Słowo” na temat samego 
pomnika oraz jego lokalizacji, prace nad ustawieniem postumentu 
Adama Mickiewicza na placu Elizy Orzeszkowej trwały, aczkolwiek 
bardzo wolno.

Wiosną 1939 r. pomnik Mickiewicza – pisze Malinowski – był 
całkowicie gotowy: odlany w brązie leżał w pracowni Kranza i 

Makieta	pomnika	ustawiona	na	ul.	Mickiewicza,	dzisiaj	alei	Gedimino

Łempickiego w Warszawie, bloki Światowida od kilku lat czeka-
ły na skwerze Orzeszkowej, płyty z płaskorzeźbami sukcesywnie 
przysyłano z Wilna. […] Ale na transport posągu na miejsce jego 
przeznaczenia, na zmontowanie monumentu, a także na niezbędne 
prace ziemne nie starczyło już pieniędzy; do wydanych przez Komitet 
Budowy Pomnika sumy 425 000 zł zabrakło 25 000 – kwoty, jak na 
ówczesne czasy, bardzo poważnej. Na jej zebranie i dokończenie 
dzieła nie starczyło czasu, wybuchła II wojna światowa.

Pomnik litewski Adama Mickiewicza

W listopadzie 1939 hitlerowcy zniszczyli w Warszawie odlany 
w brązie posąg i uzyskany w ten sposób metal wywieźli do fabryk 
zbrojeniowych. Zachował się natomiast gipsowy model postaci 
Mickiewicza wykonany przez Kunę i przed laty został przez 
Muzeum Narodowe przekazany Muzeum Mickiewiczowskiemu. 

W Wilnie odnaleziono 12 płaskorzeźb z cokołu, których foto-
grafie Litwini przekazali temuż muzeum Poety. Powojennym pro-
jektantem pomnika został rzeźbiarz litewski Gediminas Jokūbonis 
(1927-2006). Odsłonięcie odbyło się 18 kwietnia 1984 roku. 

Ostatecznie	Wilno	pozyskało	w	1984	roku	pomnik	Mickiewicza	wykonany	
przez	Gediminasa	Jokūbonisa,	nieopodal	kościoła	św.	Anny.	Wykorzysta-
no	też	zachowane	przedwojenne	płyty	do	cokołu	pomnika	Henryka	Kuny
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Granit, z którego wykonano rzeźbę przy-
wieziono z Wołynia.

Pomnik przedstawia Adama Mickiewicza 
opierającego się na złamanej kolumnie. Cała 
rzeźba ma wysokość 4,5 m. W 1996 dooko-
ła pomnika umieszczono granitowe płyty z 
przedwojennego, niedokończonego pomnika 
dłuta Henryka Kuny. 

Obecnie znajduje się tam 6 płyt (z 12 zapla-
nowanych). Przedstawiają one sceny z Dzia-

dów: U Senatora, Widmo złego pana, Cela Konrada, Na cmentarzu, 
Spotkanie Konrada z ks. Piotrem, Droga na zesłanie. Płyty wraz z 
pomnikiem tworzą jedną kompozycję przestrzenną.

Mieczysław	Jackiewicz

KAWIARNIA	LITERACKA

POFESTIWALOWE ECHA

SIERPNIOWY	„MAJ	NAD	WILIĄ”	–	KILKA	REFLEKSJI

Elżbieta Frankiewicz

Władysław Broniewski 
zauważył: Życie jest diabła 
warte/ poza Szopenem, Mo-
zartem,/ poza Słowackim i 
Mickiewiczem/ jest w ogóle 
niczem. A ja dodaję – i Józe-
fem Mackiewiczem. I to jest 
podsumowanie XXIX Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Poezji „Maj nad Wilią” w 
Roku Polskiego Romanty-
zmu i Józefa Mackiewicza. 
Sierpniowy poetycki maj w 2022 roku był krótszy i skromniejszy, 
bo czasy są trudne. Uczestników było mniej, bo niektórzy nie dotarli 
z przyczyn obiektywnych, ale byli też tacy, którzy przyjechali na 
własny koszt. Program zawierający stałe punkty „Maja nad Wilią” 
został zrealizowany, a więc było przywitanie z Adamem i wspólne 
zdjęcie przy pomniku Mickiewicza oraz inauguracja na dziedzińcu 
jego muzeum z udziałem pani konsul oraz przedstawicieli lokalnej 
społeczności i instytucji kulturalnych. Najważniejszym punktem tego 
spotkania była prezentacja gości, głównie poetek i poetów, którzy 
czytali swoje wiersze. I ja też tam byłam, ale jako bibliotekarka z 
warszawskiego Mokotowa promująca poezję. Wierszy nie piszę, 
lubię poezję, spełniło się moje marzenie wzięcia udziału w „Maju 
nad Wilią”. Pominę szczegółową relację, bo działo się wiele, a był 
to czas krótkiego wytchnienia, poetyckich wzruszeń i nowych znajo-
mości. W Roku Romantyzmu Polskiego ważną osobą był białoruska 
poetka i tłumaczka Maryja Martysiewicz, która kończy pracę nad 
przekładem Grażyny Adama Mickiewicza na język białoruski. Przed 
festiwalową publicznością opowiedziała o pracy nad przekładem i 
zaprezentowała fragment tłumaczenia.

Duże wrażenia wywołała Beata Poźniak z Gdańska, która zrobiła 

Autorka	przy	Mickiewiczowskich	murach

©
M

ac
ie

j M
ie

cz
ko

w
sk

i

Rzeźbiarz	litewski	Ge-
diminas	Jokūbonis

INICJATYWY	ZNAD	WILII	
W	INTERNECIE

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

www.facebook.com/majnadwilia
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karierę w Stanach Zjednoczonych. Kobieta wielu talentów: aktorka, 
reżyserka, producentka filmowa, malarka, rzeźbiarka i… poetka. 
Przyjechała do Wilna, aby znaleźć ślady swoich dziadków i mamy. 
Wśród wileńskich pamiątek przywiezionych przez Beatę Poźniak 
była przedwojenna fotografia rodziny dziadków, zgromadzonych w 
salonie na tle biblioteczki i popiersia Adama Mickiewicza. Wileńskie 
i romantyczne korzenie aktorki widoczne są w jej poezji. Wiersze 
Beaty Poźniak pełne są emocji, w tym poszukiwania własnej tożsa-
mości. Niewątpliwie talent aktorski wzmocnił przekaz recytowanej 
Odosobnionej wyspy: Pajęczyna autostrad w moim mózgu/ Trzęsie 
się na wietrze moich myśli:/ Gdzie mam iść? Co mam robić?

Gdańsk w Wilnie to także Tomasz Snarski z rodziny o wileńskich 
korzeniach – poeta, prawnik i dyrektor artystyczny cyklicznego wrze-
śniowego festiwalu „Wilno w Gdańsku” oraz Gabriela Szubstarska, 
prezeska Gdańskiego Klubu Poetów. Jestem pod wrażeniem inicja-
tywy Klubu zwanej „Poetyckim Praniem”. Jest to nieszablonowy 
sposób promocji poezji, polegający na rozwieszaniu na linkach plansz 
z wydrukowanymi wierszami poetów śródmiejskich, krajowych i 
zagranicznych. Od ośmiu lat „suszą się” wiersze na Wyspie Skar-
bów Gdańskiego Archipelagu Kultury, w ZOO, na Uniwersytecie 
Gdańskim i na Politechnice Gdańskiej. W 2022 roku takich plansz 
było 200, był poetycki happening, czyli grupowe wieszanie „pra-
nia” oraz autorskie czytanie wierszy na scenie. Gdańskowi należy 
też pozazdrościć programu „Gdańsk Miasto Literatury”, którego 
pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska był uczestnikiem „Maja 

Elżbieta	Frankiewicz
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Podczas	spotkania	z	Maryją	Martysiewicz	i	społecznością	białoruską	w	
Wilnie.	Elżbieta	Frankiewicz	–	w	środku,	na	pierwszym	planie	z	lewa	–	
Barbara	Jundo-Kaliszewska,	z	prawa	–	Beata	Walczak;	Poetka	z	Białorusi

©Romuald Mieczkowski
Schody	w	Związku	Pisarzy	Litwy,	
dawnym	pałacu	Ogińskich
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Elżbieta	Frankiewicz

w Czarnym Borze, bo rok 2022 to także Rok Józefa Mackiewicza 
(1902-1985), wybitnego pisarza emigracyjnego, dziennikarza, pu-
blicysty politycznego. Mackiewicz wierszy nie pisał, rzeczywistość 
oglądał z dystansu czasu, uważał, że jedynie prawda jest ciekawa. 
Twórczość Józefa Mackiewicza, w kontekście trwającej inwazji Rosji 
w Ukrainie, jest bardzo aktualna. „Mackiewiczówka” czyli odrestau-
rowany dom Mackiewiczów to doskonałe miejsce do dyskusji o poezji 
jako kategorii sztuki sprzyjającej poszukiwaniu dobra. Czy wiersz 
musi mieć ładunek moralny? Czy poezja ocala? Czy obcowanie z 
poezją czyni nas lepszymi?  To tylko kilka pytań, które wywołały 
żywą dyskusję wśród gości festiwalowych prowadzoną przez Barbarę 
Jundo-Kaliszewską i Tomasza Snarskiego. Wskazywano na twórcze 
i aktywne wykorzystanie poezji jako pokojowego i dostępnego dla 
wszystkich narzędzia przeciwstawienia się wojnie i przemocy, źródła 
otuchy w bezdusznym świecie. Poeta ma za zadanie pisać wiersze 
i powinien mieć obowiązek dawania świadectwa swoich czasów. 
Przykładem poezji nacechowanej patriotycznie, zagrzewającej do 
walki, jest wiersz Władysław Broniewskiego Bagnet na broń na-
pisany przed II wojną światową. Rola poety i poezji jest określona 

nad Wilią”. Zadaniem Marcina Hamkały jest inicjowanie, inspirowa-
nie, koordynowanie, monitorowanie, wspieranie i popularyzowanie 
działań upowszechniających czytelnictwo i wspierających twórczość 
literacką. Gdańsk aplikuje też do sieci Miast Kreatywnych UNESCO 
w dziedzinie literatury.

Takim miastem jest Wilno, które dało początek epoce romanty-
zmu i zawsze było związane z literaturą. Przykładem tego są Środy 
Literackie, które rozpoczęły się w1927 roku i do 1939 roku odbyło 
się około 400 spotkań. Tradycje Śród wróciły w 1992 roku, w pierw-
szej Czesław Miłosz odebrał honorowe obywatelstwo Republiki 
Litewskiej. Potem były współczesne Środy, kontynuowane następnie 
po latach w Muzeum Literatury Adama Mickiewicza. Uczestnicy 
wcześniejszych „Majów nad Wilią” kontynuowali tradycję Śród, 
recytując wiersze w Celi Konrada, która znajdowała się w Klasz-
torze Bazylianów. Niezmiennym punktem programu była recytacja 
Inwokacji. Od 2009 roku, kiedy to klasztor zamieniono na hotel, a 
dawna Cela Konrada stała się luksusowym pokojem hotelowym, 
świątynię polskiego romantyzmu przeniesiono do skrzydła budyn-
ku łączącego klasztor z unickim kościołem św. Trójcy, uczestnicy 
festiwalu spotykają się z mieszkańcami Wilna na dziedzińcu przed 
Klasztorem Bazylianów, wspólnie recytują Inwokację, a poeci czytają 
swoje wiersze. Tak też było w tym roku, była też Inwokacja po bia-
łorusku w interpretacji poetki Maryi Martysiewicz. Na zakończenie 
spotkania najmłodsza uczestniczka spotkania, licealistka z Gdańska 
(Łucja Żakiewicz – red.), odczytała Wielką Improwizację. Było to 
spontaniczne i możliwe dzięki smartfonowi, bo przecież książki 
dziewczyna nie miała. Muszę przyznać, że trudno mi przyzwyczaić się 
do widoku poetek/poetów, czytających wiersze z innego nośnika niż 
książka czy kartka, a takich było w tym roku wielu. Zawsze ciekawi 
mnie jak poetki/poeci zapisują swoje wiersze – na papierze czy w 
komputerze. A jak wyglądają rękopisy? Czy w wersji elektronicznej 
zobaczymy poprawki? Poezja odpowiada na potrzebę wyrzucenia z 
siebie emocji, mówi o tym, czego nie potrafimy nazwać, pokazuje 
nam nieznany świat i poszerza zakres naszych doznań.

W aktualnej sytuacji politycznej program festiwalu był odskocznią 
od skomplikowanej codzienności, a wiersze stały się pretekstem do 
zatrzymania się i rozmowy o poezji w drodze do pokoju. Dyskusja pt. 
Poezja, która przynosi pokój odbyła się w domu Józefa Mackiewicza 

Niedzielne	przedpołudnie	sierpniowego	„Maja	nad	Wilią”	w	podwórzu	
Mickiewiczowskim.	Obok	autorki	refleksji	w	pierwszym	rzędzie	z	lewa	–	
Małgorzata	Karolina	Pie-karska,	z	prawa	–	Beata	Poźniak	i	Tomasz	Snarski
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LOSY TWÓRCÓW POLSKICH NA WSCHODZIE

ZAPOMNIANA	GRODZIEŃSKA	POETKA

Mieczysław Jackiewicz

Anna Rudaw-
cowa lub Anna 
Rudawiec w latach 
trzydziestych XX 
wieku mieszkała 
w Grodnie i była 
wówczas znaną w 
Polsce poetką i na-
uczycielką, dziś zapomniana, bo nawet w Polskim Słowniku Biogra-
ficznym nie figuruje.

Urodziła się 7 sierpnia 1905 roku w Dorpacie, obecnie Tartu w 
Estonii, a jej rodzicami byli Ludgier i Natalia Okuszko-Boscy, herbu 
Leliwa. Po pierwszej wojnie światowej zamieszkała w Polsce. Była 
działaczką patriotyczną, pisarką, aktorką. Wiersze publikowała w 
czasopismach dla dzieci – w „Płomyku” i „Płomyczku”. W 1931 
roku wyszła za mąż za Michała Rudawca i jako młode małżeństwo 
zamieszkali w Grodnie, mieli dwoje dzieci: Bohdana i Halinę.

Zimą 1940 roku bolszewicy aresztowali jej męża, a Annę z 

Hrabia	Ludger	Okuszko-Boski	wraz	z	żoną	Natalią,	z	domu	Krzywicką	
i	córką	Anną	–	późniejszą	poetką	i	aktorką,	a	także	sybiraczką;	Anna	
Rudawcowa	w	roli	Markizy	w	sztuce	„Sen	o	markizie”,	lata	1928-1930

następująco: Ogniomistrzu i serc/ i słów, poeto, nie w pieśni troska./ 
Dzisiaj wiersz – to strzelecki rów,/ okrzyk i rozkaz:/ Bagnet na broń!

Sprzeciwianie się totalitaryzmowi i tyranii jest też zadaniem 
poezji w wierszu Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś. Fragment 
wiersza został umieszczony na Pomniku Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku: Który skrzywdziłeś człowieka prostego/ śmiechem nad 
jego krzywdą wybuchając […]/ Nie bądź bezpieczny./ Poeta pamięta/ 
możesz go zabić – narodzi się nowy/ Spisane będą czyny i rozmowy.

Czy są strofy poetyckie zagrzewające Ukraińców do walki? A 
może są też wiersze wzywające Rosjan do udziału w „operacji spe-
cjalnej”? Trudno jest uwierzyć w to, by poezja mogła zmienić świat. 
Prawdziwi twórcy zła raczej nie czytają wierszy. Poezja jako nośnik 
dobra może zmienić każdego indywidualnie – to konkluzja festi-
walowej dyskusji, która na pewno będzie kontynuowana podczas 
trzydziestego, jubileuszowego, „Maja nad Wilią” w 2023 roku.

Elżbieta	Frankiewicz

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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dwojgiem dzieci z Grodna wywieźli do Kraju Ałtajskiego, gdzie 
przebywała do sierpnia 1941 roku. Po podpisaniu Układu Sikorski 
– Majski z dnia 30 lipca 1941 roku między Polską (sygnatariusz: 
Władysław Sikorski) a ZSRR (sygnatariusz Iwan Majski, wówczas 
ambasador w Wielkiej Brytanii), przywracający stosunki dyplo-
matyczne między obu państwami, zerwane 17 września 1939 z 
chwilą agresji ZSRR na Polskę, Anna Rudawcowa z nieznanych 
okoliczności znalazła się w Północnym Kazachstanie, w mieście 
Atbasar nad rzeką Żabaj. 

Nie wiadomo, dlaczego nie starała się wyjechać z wojskiem 
Władysława Andersa do Iranu i dalej? Wiadomo natomiast, że w 
Atbasarze, gdzie mieszkała dość liczna grupa zesłańców, tworzyła in-
scenizacje patriotyczne, pisała wiersze i czytała je zebranym rodakom.

Po zerwaniu 25 kwietnia 1943 roku przez ZSRR stosunków dy-
plomatycznych z Polską, którego powodem było dążenie generała 
Sikorskiego do wyjaśnienia zbrodni katyńskiej i po śmierci Sikorskie-
go 4 lipca 1943 roku, Annę Rudawcową z dziećmi siepacze NKWD 
przenieśli do obozu w Kuszmurum w obwodzie kustanajskim w 
Kazachstanie, gdzie były bardzo ciężkie warunki życia. 

Tam z dziećmi przebywała do 1944 roku, kiedy to przeniesiono 
ją do Karagandy, gdzie jeszcze dwa lata musiała się męczyć w so-
wieckim „raju”. Z okresu zesłania pozostało kilkanaście jej wierszy, 
oto fragment jednego z nich – Do Braci, napisany w 1940 roku:

Anna	Rudawcowa	nad	Niemnem		i	w	domowym	zaciszu	–	lata	20-30.	XX	wieku

Zły los nas rzucił w stepy Kazachstanu, 
Zły los nas wygnał na tułaczkę w świat, 
Gdzie każde serce jest otwartą raną, 
Gdzie każda chwila jest szeregiem lat. 
Upiorny pociąg wiózł nas poprzez rzeki 
I przez uralskich gór zębaty pas, 
Ojczyzny uśmiech — smutny i daleki 
Bladł coraz bardziej, wreszcie całkiem zgasł. 
Złapało życie w swe żelazne tryby, 
W stalowe koła, sploty srebrnych szyn, 
Wygnańców tłum, rzucony tu, na Sybir, 
Za ciężki grzech nie popełnionych win. 
Nie trzeba łez! Nie trzeba słów ni wyznań, 
Bo każda skarga zagrzmi tu jak zgrzyt. 
O, Bracia moi! Ludzie bez Ojczyzny! 
Przeminie noc, a po niej przyjdzie świt! 

Dopiero w 1946 roku Annę Rudawcową Sowieci wypuścili do Polski. 
Zamieszkała w Gliwicach. Przez władze komunistyczne Polski Ludowej 
została uznana za wroga klasowego, w wyniku czego przez wiele lat jej 
utwory nie były dopuszczane do druku. Dopiero w 1990 roku Bydgoskie 
Towarzystwo Naukowe wydało jej tomik wierszy pt. Wiersze z Sybiru 
i w 2013 w Gliwicach ukazał tompod tymże tytułem. Pod koniec życia 
pisała wiersze religijne, patriotyczne i okolicznościowe. Zmarła w Gli-
wicach 2 grudnia 1981 roku w wieku 81 lat. Jej wspomnienia z pobytu 
na zesłaniu opisała córka Halina Łupinowicz w książce Skrzywdzeni.

Mieczysław	Jackiewicz

Dopiero	w	latach	90.	XX	wieku	ukazały	się	książki	Anny	Durawcowej

Mieczysław	JackiewiczKAWIARNIA	LITERACKA
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100-LECIE DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

FENOMEN	„SŁOWA”

Romuald Mieczkowski

W zeszłym roku, Roku Józefa 
Mackiewicza, z okazji 120. roczni-
cy jego urodzin, przypominało się 
sylwetkę pisarza i jego spuściznę, 
niekiedy więcej miejsca lub cza-
su poświęcało się początkom jego 
pracy dziennikarskiej i twórczości 
pisarskiej w dzienniku „Słowo”, 
wydawanym w latach międzywo-
jennych w Wilnie. Uszło jakoś pa-
mięci, o czym wspominałem już 
w tegorocznych numerach „Znad 
Wilii”, że właśnie minęła 100. rocznica założenia tego czasopisma, 
uznawanego za organ prasowy monarchistów, konserwatystów i 
litewskiego ziemiaństwa, tzw. „Żubrów” kresowych, wywodzących 
się z terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Założycielem „Słowa” w 1922 roku i jego niezmiennym redak-
torem naczelnym był Stanisław Mackiewicz. Miał wtedy zaledwie 
26 lat. Dziennik szybko nabrał „rozpędu”, zaś młody redaktor już po 
czterech latach uniezależnił się od swoich mocodawców, a następnie 
został również i jego właścicielem, co pozwoliło mu prezentować 
swoje poglądy i kierować się własną polityką w prowadzeniu pisma. 
Jego finansowanie niemal przez cały czas z własnych funduszy za-
silał książę Janusz Franciszek Radziwiłł. Rok po powstaniu nowego 
dziennika do Wilna przybył Józef Mackiewicz, który z powodów 
materialnych przerwał studia na Uniwersytecie Warszawskim i aż 
do wybuchu wojny był związany z tą gazetą.

„Słowo” to jedna z najciekawszych kart w historii polskiego 
dziennikarstwa w Wilnie. Czasopismo de facto będąc lokalnym, 
zyskało rozgłos i uznanie ogólnopolskie, co świadczyło o jego po-
ziomie wydawniczym i zaangażowaniu się do prezentowanych opinii 
i poglądów w skali krajowej oraz międzynarodowej, nie zawsze 

zgodnych z opinią społeczną i ówczesną racją 
stanu. W 1926 Stanisław Mackiewicz wyraził 
pozytywny stosunek do przewrotu majowego, 
czym naraził się konserwatystom, dziennik 
wileński poparł także zjazd w Nieświeżu, który 
przyczynił się do pojednania ziemiaństwa na 
Litwie z Józefem Piłsudskim (w następnych la-
tach jego stosunek do marszałka był już inny). 
W latach trzydziestych gazeta pozostawała w 
zdecydowanej opozycji wobec Józefa Becka, 
którego stale krytykowała za brak klarownej polityki względem Nie-
miec. Wiosną 1939 Stanisław Mackiewicz na 17 dni był osadzony 
w Berezie Kartuskiej.

W 2007 roku XIV Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad 
Wilią” został poświęcony działalności rodziny Mackiewiczów, zaś 
głównie Stanisława i Józefa Mackiewiczów. Przybyła zaprzyjaźniona 
z naszym tytułem od czasów jego powstania Aleksandra Niemczyko-
wa, córka redaktora naczelnego „Słowa”, aktywnie działająca wtedy 
na rzecz porozumienia polsko-litewskiego, obecny był syn Seweryny, 
siostry pisarzy, Kazimierz Orłoś. Dzięki owocnej współpracy w tam-
tych latach z Instytutem Polskim w Wilnie, udało się zorganizować 
cieszące się ogromnym zainteresowaniem dwie wystawy unikalnych 
fotografii autorstwa Stanisława Cata Mackiewicza w Wilnie – w 
Instytucie Polskim i Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, 
które przygotował nieodżałowany Stefan Figlarowicz z Gdańska, 
wykorzystując mało znane i nieznane dotychczas zdjęcia z archiwum 
rodzinnego Niem-
czykowej (niektóre 
były publikowane w 
„Znad Wilii”). Pani 
Oleńka, jak ją na-
zywaliśmy, której – 
jak mawiała – przy-
padło żyć w cieniu 
„Słowa”, towarzy-
szyła jako dziecko 
ojcu w licznych wy-
prawach samocho-

Janusz	F.	Radziwiłł

Podczas	otwarcia	wystawy	fotografii	Stanisława	
Mackiewicza	w	Instytucie	Polskim,	28	maja	2007
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dem po Wileńszczyźnie, 
właśnie w czasach jego 
redagowania „Słowa”, 
wspominała zdarze-
nia, mające miejsce w 
budynku redakcji cza-
sopisma1. Polecam ten 
tekst, zawierający wiele 
ciekawych szczegółów 
z pierwszej ręki. Zresztą 
w tym samym numerze 
kwartalnika została wy-
drukowana rozmowa z 
Kazimierzem Orłosiem 
pt. Być pisarzem w gro-
nie sławnych Mackiewi-
czów, w którym główną 
uwagę zwraca na swego 
wuja Józefa Mackiewi-
cza. Aleksandra Niem-
czykowa w „Znad Wilii” 

opublikowała cały szereg artykułów, w 1996 roku na przykład, wspo-
minała czasy przedwojenne między innymi w rozmowie w redakcji 
„Znad Wilii” z Andrzejem Ehrenkreutzem, profesorem wówczas z 
Australii, synem ostatniego rektora Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie – Stefana Ehrenkreutza2.

Dziennik nie pozostawał na uboczu, jeśli chodzi o promocję 
twórczości wilnian. To jako dodatek do „Słowa” powstały „Żagary”, 
które odegrały nieocenioną rolę w kształtowaniu się prężnego w skali 
całej Polski wileńskiego środowiska literackiego. Pani Aleksandra, 
wspominając o swoim ojcu, mówiła:

Mackiewicza fascynowały różnorodne oblicza, talenty, jakie 
wykazywali młodzi ludzie z kręgu akademickiego. Na tyle, że posta-
nowił zorganizować dodatek do „Słowa” dla młodzieży szczególnie 
uzdolnionej z Koła Polonistów. W ten sposób powstały słynne 
„Żagary”, w których wydawaniu brali udział ludzie o rozmaitych 
przekonaniach, nawet takich nieodpowiednich dla Mackiewicza, 
jak socjalistycznych. Do „Żagarów” pisali: Jerzy Zagórski, Jerzy 
Putrament, Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki, Aleksander Gołubiew, 
Henryk Dembiński, Stefan Jędrychowski, Aleksander Rymkiewicz. 
Każdy z nich reprezentował jakiś własny kierunek myślowy. Po roku 
działalności „Żagarów” Stanisław Mackiewicz zlikwidował je ze 
względu na artykuł Dembińskiego, bardzo lewicowy i wychwala-
jący Związek Radziecki. „Żagary” zostały przejęte przez „Kurier 
Wileński” i wychodziły pod tytułem „Piony”3.

Czymże w dzienniku wileńskim były owe wartości konserwatyw-
ne, jakie legły w fundamentach założonego dziennika i które potem 
pozwalały jednak na prezentację różnych poglądów, otwarcie się na 
nowatorstwo literackie? Niemczykowa tak to wyjaśnia:

Mocarstwo według Mackiewicza to takie państwo, jak niegdyś Rze-
czypospolita Obojga Narodów, w którym mieszka wiele narodowości i 
mogą one nie szkodzić mu, tylko mu służyć, jeżeli rządy szanują wszystkie 

Dr	Aleksandra	Niemczykowa	i	pisarz	Kazi-
mierz	Orłoś	–	w	środku,	z	grupą	uczestników	
XIV	Międzynarodowego	Festiwalu	Poezji	
„Maj	nad	Wilią”	przed	gmachem	dawnej	re-
dakcji	„Słowa”	w	Wilnie,	29	maja	2007	roku

©
M

ac
ie

j M
ie

cz
ko

w
sk

i

W	redakcji	„Słowa”,	od	lewej:	Bolesław	Wit-Święcicki,	Witold	Tatarzyński,	Jó-
zef	Mackiewicz,	Kazimierz	Luboński	i	Hartung.	Lata	dwudzieste,	źródło:	NAC

Romuald	Mieczkowski

1 Aleksandra Niemczykowa, Stanisław Cat Mackiewicz w kręgu „Słowa”, 
„Znad Wilii” 31/2007, s.38-51, tekst przygotowany na podstawie wystąpienia 
autorki podczas festiwalowej konferencji, 29 maja 2007.
2 Dwutygodnik „Znad Wilii”, Wspomina Andrzej Ehrenkreutz, opr. R.M., 
14(219) 1998; na uwagę zasługuje jej cykl wspomnieniowy w trzech od-
cinkach pt. Stanisława Mackiewicza sen o Polsce mocarstwowej, „Znad 
Wilii”, nr 13(242) – 15(244) 1999. 3 „Znad Wilii” 31/2007.
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te narodowości. Szacunek dla innych narodowości był bardzo istotny w 
działalności Stanisława Mackiewicza i w tym, co pisał4.

Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach konkurencja była 
niemała. Według zebranych przez dr Aleksandrę Niemczykową 
danych w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Wilnie w mię-
dzywojniu ukazywało się około 900 periodyków. Z tego w języku 
polskim 620 tytułów, 108 – w białoruskim, 35 – w litewskim, 26 – 
w języku jidysz i hebrajskim, 22 to tytuły rosyjskie, 19 czasopism 
publikowano w języku łacińskim, w tym akademickie „Alma Mater 
Vilnensis”, pozostałe 14 tytułów ukazywały się po francusku, 
angielsku i niemiecku. Każdy z tych tytułów walczył o swojego 
czytelnika, natomiast jeśli chodzi o „Słowo”, gazeta właściwie 
konkurowała jedynie z endeckim „Dziennikiem Wileńskim”, co 
prowadziło nawet do sławnych na całą Polskę nielegalnych po-
jedynków – w dosłownym ich znaczeniu.

O swoich wujach w Wilnie, ich pracy w „Słowie”, a także o ich 
późniejszym stosunku do Kresów wspominał w rozmowie za mną 

Kazimierz Orłoś:
Wileńszczyzna była istotnym tłem w jego 

[Józefa Mackiewicza – RM] twórczości. Ak-
cje wszystkich jego książek osadzane są na 
Kresach, na Wschodzie. Jest to pisarz bardzo 
głęboko związany ze swoim miejscem urodze-
nia. Tak samo w publicystyce powojennej. A 
przed wojną – jak wiadomo – był reporterem 
w wileńskim „Słowie”. Swoją rolę odegrało 
i to, że podróżował wiele po Kresach. Nie 
mogę właściwie przypomnieć sobie niczego 
z jego twórczości, co by nie miało powiąza-
nia z dawnymi ziemiami Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.

[…] Wuj Stanisław był piłsudczykiem, wuj 
Józef pozostawał bardziej krytyczny w stosunku do Marszałka. Po-
tem obaj byli bardzo krytyczni, co dla wuja Stanisława skończyło się 
Berezą Kartuską. Wuj Józef krytycznie pisał o sytuacji politycznej w 
Polsce lat trzydziestych aż do rozpoczęcia wojny. Trzeba przyznać, że 

obaj ostro widzieli 
narastające zagro-
żenie – nie tylko ze 
strony niemieckiej, 
ale i sowieckiej. 
Już po wojnie, kie-
dy różnice pomię-
dzy nimi były coraz 
większe, obydwaj 
zachowali wielki 
sentyment do Wilna. 
Choć wuj Józef tego 
tak nie podkreślał5.

Redaktor naczelny „Słowa”, o którym raczej niewiele mówiono 
w Roku jego brata, był również człowiekiem czynu, nieprzejedna-
nie broniącym swoich poglądów i postaw, przez co dla wielu się 
narażał, pozostawał w ciągłym napięciu. 22 lutego 1966 roku, w 
przemówieniu na warszawskich Powązkach podczas jego pogrzebu  
Paweł Jasienica powiedział:

Stanisław Cat Mackiewicz umarł, jak żył – w konflikcie i w wal-
ce. Nie wolno zapomnieć, że oddajemy ostatnią posługę wielkiemu 
pisarzowi, który złożył kiedyś znamienne wyznanie. Było to więcej 
niż przed trzema dziesiątkami lat. W wileńskim dzienniku „Słowo”, 
w prowincjonalnej gazecie, postawionej na europejskim poziomie, 
ukazał się artykuł naczelnego redaktora, Stanisława Mackiewicza. 
Mowa tam była, że komuś na nagrobku napisano: „Nie miał wro-
gów”. I padły słowa, które wryły się w pamięć, jakby diamentem na 
szkle napisał.

Nie miał wrogów? To ma być pochwała? To zniewaga. Ja bym 
chciał, żeby mi na mogile napisano: „Miał samych wrogów”.

Hiperbola? Pewnie. Ale najbardziej zuchwała przesadnia literacka 
celowo wyolbrzymia tylko zjawiska prawdziwe, nie tworzy fikcji. Ten 
człowiek nigdy nie wzbudzał uczuć letnich i wzbudzać ich nie chciał. 
Ma się w uszach pogłos naszych zebrań literackich, podczas których 
Jego wspaniałym oracjom odpowiadały fale oklasków, lecz i okrzyki 

Paweł	Beynar	(Jasie-
nica)	w	czasach	pra-
cy	w	Rozgłośni	Pol-
skiego	Radia	w	Wil-
nie,	lata		1937-1938

Autor	w	gościnie	u	Aleksandry	Niemczykowej	
w	jej	warszawskim	mieszkaniu	na	Mokotowie,
Święta	Bożego	Narodzenia,	 26	grudnia	2007
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4 Tamże.
5 Tamże, Romuald Mieczkowski, Być pisarzem w gronie sławnych Mac-
kiewiczów. Rozmowa z Kazimierzem Orłosiem, s.55-64.
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protestów, potę-
pienia i wrogości. 
Tak jest dobrze i 
tak być powinno6.

K o n t e k s t y 
związane ze „Sło-
wem” są bardzo 
różnorodne, w 
tym dramatycz-
ne. To oddzielny 
temat. Ostatni 
numer dzienni-
ka ukazał się 18 
września 1939 
roku. Rok póź-
niej w Londynie 
wznowiono jego 

wydawanie jako tygodnika. Rzez pewien czas Stanisław Mackiewicz 
redagował „Wilno i Lwów”. 

Nie tylko w związku z 100. rocznicą powstania czasopisma warto 
nawiązywać do jego historii, nie zapominając o kreatywnej w nim 
roli braci Mackiewiczów. Choć na razie nic raczej nie wróży, że 
na kamienicy przy zbiegu ulic Barbary Radziwiłłówny (Barboros 
Radvilaitės, d. Królewskiej) i Zamkowej 2 (Pilies), w której mieściła 
się redakcja „Słowa” i która przechodziła różne koleje użyteczności 
w dobie kapitalizacji – był tu i oddział banku, i restauracja fastfoodo-
wa – zawisła chociażby skromna tablica, upamiętniająca obecność 
w tym miejscu tak niepospolitego czasopisma.

Około roku 2010 napisałem wiersz, kiedy odwiedziłem jako klient 
jeden z oddziałów banku, który mieścił się akurat w dawnej redakcji 
„Słowa”. Wiersz był drukowany w tomach Na litewskim paszporcie 
(Wilno 2011), a następnie Pomiędzy (2018). Obecnie w dawnej redakcji 

mieści się restauracja „Grey”, zaś w „u Rudnickiego” w czasach radziec-
kich była kawiarnia „Literacka”, potem oddział Banku Gospodarczego 
(Ūkio bankas), potem fast food KFC, jesienią tego roku pomieszczenie 
było w remoncie. I takie są koleje losu w dobie kapitalizacji, szczególnie 
w sercu miasta, szkoda tylko, że w nowo zagospodarowanych lokalach 
nie ma jakichkolwiek pamiątek z przeszłości, w postaci chociażby 
dawnych zdjęć, jak to się zdarza obecnie w innych miastach o skom-
plikowanych dziejach, chodzi przecież o zachowanie ważnych tradycji 
wielonarodowego grodu i jego dziedzictwa.

W	oddziale	Swedbanku	na	Pilies	–	Zamkowej

Zanim wyjaśnimy ten niewielki problem –
proszę przejrzeć oferty naszego banku
uśmiecha się pracowniczka
solidna granatowego żakietu powagą

Oglądam ulotki z kolorowymi cyferkami
a przez żaluzje migotliwych cieni
szara grafika wysmukłych kolumn katedry
jeszcze głębiej chowa Jagiellonów ślady
zatartą w sepii fotografię przypomina –

Z sylwetką Cata – Mackiewicza Stanisława
i widzę dokładnie jak redaktor „Słowa”
w kamienicy narożnej po parkietach buszuje
uwija się energią żubra rozsadzany

Nie skoczy jednak przez Plac Katedralny
na popołudniową kawę do Rudnickiego –
w jego kawiarni swą siedzibę ma inny bankas

Wilno pozostanie wierne swoim uczuciom,
swemu patriotyzmowi Wilno jest miasto wierne –
wydrukował Cat 18 września w 1939 roku 
na pożegnanie w ostatnim numerze swej gazety

Początek	ul.	Zamkowej	(Pilies)	leży	na	ważnym	szla-
ku	turystycznym.	W	gmachu	dawnej	redakcji	„Słowa”	
Mackiewicza	mieści	się	obecnie	restauracja	„Grey”	
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6 Podczas pogrzebu P. Jasienica tekst swojego przemówienia z dnia 22 
lutego 1966 przekazał „ku pamięci”. A. Niemczykowej, córce zmarłego. 
Po raz pierwszy w całości wydrukowany on został w dwutygodniku „Znad 
Wilii” w 100. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci Stanisława Cata 
Mackiewicza, „Znad Wilii”, nr 4(161) 1966 1996, a następnie w nr 31/2007 
kwartalnika, s.52-54.

5150



KAWIARNIA	LITERACKA

Gdy pisał te słowa dzień wcześniej wieczorem
Armia Czerwona stacjonowała w Smorgoniach
jego córka Aleksandra mi opowiadała
co widziała w splądrowanych pokojach redakcji
kiedy przez nie jak lawina przeszli Sowieci
trudno ogarnąć to umysłem i wstyd rozpowiadać

Czyż dzisiaj da się uwierzyć w fakt niebywały
że w samiutkim sercu litewskiej stolicy
w jasnej i sterylnej bankowej przestrzeni
mogła być kiedyś redakcja polskiej gazety

NA ZAKOŃCZENIE ROKU 
JÓZEFA MACKIEWICZA

JEDYNIE	PRAWDA	JEST	CIEKAWA.	
CHICHOT	PTASZNIKA	Z	WILNA

Leonard Drożdżewicz

Jedynie prawda jest ciekawa – 
zwykł mawiać Józef Mackiewicz – 
tytan pióra, heros odpowiedzialne-
go słowa. Kierując się powyższym 
przesłaniem ptasznika z Wilna, od-
dałem się lekturze opublikowanej 
dnia 22 listopada 2021 roku w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, pod pozycją 1068 – Uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 29 października 2021 w 
sprawie ustanowienia roku 2022 
Rokiem Józefa Mackiewicza1.

W szczytnym akcie prawnym, 
podpisanym przez marszałka Sej-
mu, w akapicie trzecim czytamy, że Józef Mackiewicz po wojnie 
odbył studia przyrodnicze na uniwersytetach w Warszawie i Wilnie. 
W rzeczywistości nasz bohater nie odbył owych studiów, a jedynie – 
zgodnie z prawdą, bo jedynie ona jest ciekawa – studiował na tychże 
uczelniach nauki przyrodnicze, nie uzyskując dyplomu.

Dalej w uchwale Sejmu RP czytamy: Gdy zamieścił w „Gońcu 
Codziennym” kilka antybolszewickich tekstów, został oskarżony o 
współpracę z Niemcami. Od wyroku skazującego uratowali go kie-
rownik Biura Informacji i Propagandy Okręgu AK Wilno Zygmunt 
Andruszkiewicz oraz wybitny pisarz i żołnierz Sergiusz Piasecki, z 
którym skazany na śmierć pisarz spędził przed wojną (i zapewne w 

1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210001068/O/
M20211068.pdf, dostęp: 5 sierpnia 2022.

Ostatni	numer	„Słowa”	z	dnia	18	września	1938	roku	

Romuald	Mieczkowski
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czasie okupacji) niejedną chwilę, w niejednym lokalu gastronomicz-
nym dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego… To właśnie 
Bogom nocy równemu – Sergiuszowi Piaseckiemu, niedoszłemu wy-
konawcy przedmiotowego wyroku – przypisuje się ocalenie skazańca.

W wiekopomnym dokumencie, o którym mowa wyżej, dowia-
dujemy się, że w 1944 roku Józef Mackiewicz, wraz z żoną Barbarą 
Toporską, uciekł do Warszawy, a następnie do Krakowa, gdzie napisał 
broszurę pt. „Optymizm nie zastąpi nam Polski”. Następnie małżon-
kowie przedostali się do Rzymu. Tam powstał reportaż „Ponary-Ba-
za” – wstrząsający opis ludobójstwa dokonanego przez Niemców na 
Żydach oraz raport pt. „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów” 
ze wstępem generała Władysława Andersa. […] W 1955 roku Mac-
kiewiczowie przenieśli się ostatecznie do Monachium…

Faktycznie Barbara Toporska nie była wtedy żoną Józefa Mac-
kiewicza, była jego towarzyszką życia. Brak jest jakichkolwiek 
dokumentów potwierdzających ich małżeństwo – cywilne bądź wy-
znaniowe. Być może byli oni koronowani na męża i żonę w cerkwi, 
zawierając ślub prawosławny. Ale do czasów nam współczesnych 
brak jest na to jakichkolwiek dowodów.

A w finale uchwały, ku wiecznej chwale Józefa Mackiewicza, her-
bu Bożawola, urodzonego dnia 1 kwietnia 1902 roku w Petersburgu:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie urodzin wybitnego 
pisarza – uznając wielkość jego dorobku, wytrwale wspierającego 
idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego współistnienia 
narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu prze-
ciwko komunizmowi, oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej 
– ustanawia rok 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza.

Bogu dzięki, autor chwalebnego dokumentu, dnia 17 listopada 
2021 roku, pośpieszył w swojej kolejnej uchwale w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackie-
wicza (M.P. poz. 1069) – wyraz stulecie zastąpić wyrazem 120-lecie.

Nie zawracajmy sobie głowy rachunkami – najważniejsze, że 120 
lat od narodzin świadka Katynia – mamy Rok Józefa Mackiewicza, 
którego chichot rozlega się dookoła, bo przecież jedynie prawda jest 
ciekawa, prawda w oczy nie kole, a optymizm nie zastąpi nam Polski…

Leonard	Drożdżewicz

SYLWETKA AUTORA

WILEŃSZCZYZNA	–	SERCU	MU	BLISKA

Tadeusz Matulewicz

Profesor Mieczysław Jac-
kiewicz, urodzony na Wileńsz-
czyźnie, od sześćdziesięciu sze-
ściu lat mieszka w Polsce, ale 
związany jest z tamtą ziemią 
myślami i uczuciem, czemu 
najpełniej dał wyraz, poświę-
cając jej swoją twórczość na-
ukową, publicystyczną, popu-
laryzatorską. Nie ograniczył 
się do Wileńszczyzny, wyszedł 
poza jej obszar, objął zasięgiem 
tereny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego publikacje 
książkowe i prasowe odnoszą się ziem dzisiejszej Litwy, Białorusi, 
Rosji, Ukrainy. O nich będzie mowa w dalszej części artykułu.

Mieczysław Jackiewicz urodził się w 1931 roku w Bokszyszkach, 
w powiecie oszmiańskim jako syn Antoniego i Marianny Starukie-
wicz. Dzieciństwo jednak spędził w Wilnie, przy ulicy Połockiej, 
gdzie ojciec został stróżem i na życie dodatkowo dorabiał drobnymi 
naprawami ślusarskimi. W 1938 roku zachorował i zmarł. Jego obo-
wiązki przyjęła żona. W tymże roku Mietek rozpoczął naukę w Szkole 
Powszechnej im. H. Sienkiewicza. Skończył w niej cztery klasy.

Większość okresu wojny i okupacji spędził w Wilnie. Przeżywał 
to, co mieszkańcy: wybuch wojny, wejście do miasta wojsk Armii 
Czerwonej, potem Litwinów, okupację niemiecką, zakładanie przez 
faszystów gett, mordowanie przez nich żydowskiej ludności. Wiele 
obrazów tamtych czasów pozostało mu w pamięci.

W 1943 roku jego matka powtórnie wyszła za mąż za Antoniego 
Makiewicza i wraz z synem osiedliła się w Kiemieliszkach, miejsco-
wości na pograniczu białorusko-litewskim. Mietek pomagał ojczy-
mowi w pracach w polu i lesie, zatrudniał się jako robotnik i uczeń 
szewski. Jednocześnie uczył się, a przede wszystkim dużo czytał.
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W 1950 roku jako najlepszy uczeń ukończył Niepełną Szkołę Średnią 
z prawem wstępu do każdej szkoły średniej. Rok później stanął przed 
komisją poborową i został skierowany do odbycia służby Wojskowej.

W Turkmenii

Z walizeczką z osobistymi rzeczami oraz książkami Ogniem i 
mieczem Sienkiewicza i Wierszami Syrokomli poborowy Jackiewicz 
wyruszył w daleką podróż po Związku Radzieckim, by odbyć służbę 
wojskową w mieście Mary, a następnie Iołotoni, w egzotycznej Turk-
menii. Przydzielony do szkolnego batalionu łączności, na wykładach 
i ćwiczeniach pobierał nauki jako radiotelegrafista, poznał wojskowe 
regulaminy oraz broń osobistą. Jako jedyny Polak wśród Rosjan, 
Ukraińców, Ormian stał się przez niektórych obiektem upokorzeń. 
Znosił to jednak dzielnie. A z jednym z Ormian zaprzyjaźnił się.

Wolny czas wykorzystywał na poznawanie tamtejszego środowiska 
związanego z pustynią Kara-Kum: ludzi – Turkmenów, Beludżów – ich 
zwyczajów i obyczajów oraz przyrody: zwierząt, gadów, płazów, roślin. 
Zapamiętane doświadczenia stamtąd zabrał ze sobą, gdy w 1954 roku, 
zwolniony z armii powracał do cywila, w znajome strony, do matki.

Po przyjeździe do Kiemieliszek podjął pracę jako nauczyciel bez 
kwalifikacji w Szkole Podstawowej w Brzozówce. Zawód pedago-
ga podobał mu się, zwłaszcza, że ludzie tu szanowali nauczycieli. 
Jednocześnie podjął studia w Wydziale Zaocznym w Szkole Peda-
gogicznej w Trokach.

Od 1 września 1954 roku zatrudnił się w Szkole Średniej w Micku-
nach. W tymże roku zawarł związek małżeński z Ireną Boczkowską, 

nauczycielką, córką przedwojennego oficera Wojska Polskiego. Rok 
później na świat przyszła ich córka Wiesia.

Wyjazd z Wilna

W 1956 roku wraz z matką i ojczymem zdecydowali się na wy-
jazd z Litewskiej Republiki Socjalistycznej w ramach tzw. drugiej 
repatriacji. Jak większość Polaków, ruszyli w nieznane. Wychowani 
w patriotycznych rodzinach, cieszyli się, że jadą do Polski.

Tymczasem w pierwszych dniach na ojczystej ziemi powitano ich 
niezbyt przychylnie. By przejechać pociągiem z Brześcia przez granicę, 
musieli dać kolejarzowi złotą pięciorublówkę, drugiemu zaś na trasie 
z Terespola do Białej Podlaskiej – złotą obrączkę. Tutaj w punkcie 
repatriacyjnym pytano ich – po co przyjechaliście? Żeby nas objadać!

Wyjechali w Lubelskie. Osiedli i zatrudnili się w Szkole Podsta-
wowej w Zofiówce. Mieczysław został kierownikiem szkoły. Ucząc 
tu, jednocześnie sam się uczył, ukończył eksternistycznie Liceum 
Pedagogiczne w Lublinie. Na jednej z nauczycielskich konferencji 
przypadkowo spotkał Michała Micha, brata jego nauczyciela, An-
toniego Micha z Kiemieliszek. Jak się dowiedział, obecnie Antoni 
pracował na stanowisku wizytatora w Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Olsztynie. Dzięki temu przypadkowemu spotkaniu, Mieczysław 
najpierw napisał list do swego nauczyciela, a następnie pojechał do 
niego osobiście. Odwiedziny upłynęły w serdecznej atmosferze. 
Mieczysław otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierownika 
Domu Dziecka nr 2 w Olsztynku.

Olsztynek

Miasteczko liczyło wówczas pięć tysięcy mieszkańców, w więk-
szości przybyłych z Wileńszczyzny i Mazowsza oraz tutejszych 
Mazurów. Zniszczone w centrum w czasie wojny. Słynęło z urodzo-
nego tu w XVIII wieku polskiego kaznodziei Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza oraz ucznia tutejszego gimnazjum, później pierwszego 
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny – Emila Behringa, 
a także z pobliskiego skansenu.

W czerwcu 1958 roku rodzina Jackiewiczów osiadła w Olsztyn-
ku, zamieszkała w Domu Dziecka. Budynek ładny, usytuowany nad Dzielnica	Zarzecze	w	Wilnie,	gdzie	przyszły	profesor	spędził	swoje	dzieciństwo
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jeziorem, w pobliżu ogródki działkowe i łąki, wewnątrz personel 
rządził się swoimi prawami.

Nowy kierownik rozpoczął swą działalność od zakazu wynoszenia 
żywności i darów poza obiekt, czym swą stanowczością wywołał 
niezadowolenie personelu.

Często przebywał wśród wychowanków, większości pozbawio-
nych rodziców, z nimi realizował program wychowania przez pracę, 
którym „zaraził się” na kursie kierowników Domów Dziecka w 
Miedzeszynie. Łączył więc teorię pedagogiczną z praktyką. Jawił 
się jako dobry pedagog, energiczny gospodarz. I otrzymywał efekty.

Wychowankowie pod jego kierownictwem zbudowali molo, za-
gospodarowali pobliski ugór, ogrodzili teren siatką, posadzili topole 
i klony, urządzili ogród warzywny i kwiatowy, pomalowali pomiesz-
czenia, położyli 150 metrów chodnika, kupili rowery i urządzali 
wycieczki na Zalew Wiślany, chodzili do lasu na jagody i grzyby, a 
dziadek Makiewicz zajął się hodowlą świń, by wzbogacić skromny 
jadłospis stołówkowy. Realizacja programu przyniosła kierownikowi 
zadowolenie, a wizytacje kuratorium miały pozytywne oceny.

Od 1960 roku Jackiewicz aktywnie uczestniczył w olsztyneckim 
środowisku. Brał udział w posiedzeniach sądowych jako ławnik, 
przewodniczył Komisji Wyborczej, był współorganizatorem Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego, działał w miejscowym oddziale Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.

Najważniejsze jednak, że w tym okresie skończył kurs kierow-
ników Domu Dziecka w Miedzeszynie oraz trzyletnie (1959-1962) 
zaoczne studia z zakresu opieki nad dzieckiem w Krzeszowicach, 
a jego żona Irena – Studium Nauczycielskie w Olsztynie. W 1966 
roku zdał egzamin i obronił pracę magisterską na Uniwersytecie 
Warszawskim z wynikami bardzo dobrymi. Po przyjeździe do domu 
z dumą pochwalił się mamie, że jako jedyny w jej rodzinie zdobył 
wyższe wykształcenie i uzyskał tytuł magistra.

Mieczysław swą działalność skwitował krótko: „Pracowałem 
dużo, zarabiałem mało i prawie wcale nie odpoczywałem”.

Praca w SSK „Pojezierze”

Podczas wycieczki do Moskwy w 1971 roku jako tłumacz Jackie-
wicz dowiedział się o możliwości pracy w Stowarzyszeniu Społecz-

no-Kulturalnym „Pojezierze” w Olsztynie. Po 
przyjeździe do domu złożył podanie, czekał 
i … otrzymał pozytywną decyzję partyjnych 
władz wojewódzkich. Objął stanowisko dy-
rektora programowego i sekretarza Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia.

Wciągnął się w wir pracy, bowiem roboty 
miał wiele. SSK „Pojezierze” działało nie 
tylko w Olsztynie, miało swe oddziały w Do-
brym Mieście, Ornecie, Bęsi, Iławie i innych 
miastach regionu. Ponadto w zamku w Reszlu administrowało Galerię 
Sztuki Współczesnej, prowadzoną przez małżeństwo Hulanickich 
oraz pracownię ceramiczną Józefa Borysa.

W Olsztynie „Pojezierze” utrzymywało Pracownię Druków Ar-
tystycznych oraz Dział Wydawniczy, przekształcony w 1972 roku 
w samodzielne Wydawnictwo „Pojezierze”. Sekretarz generalny 
pracował na miejscu, ale często też bywał w terenie, nadzorował 
działalność oddziałów, opiekował się izbami regionalnymi.

Jackiewicz przedstawił plan organizacji Dni Folkloru. Zgodnie z 
planem w powiatach urządzono wystawy twórczości ludowej. Swe 
prace prezentowali samorodni rzeźbiarze, twórcy pamiątek, popisywali 
się gawędziarze, muzycy. Spowodowało to ożywienie kulturalne śro-
dowisk. Centralna wystawa twórców ludowych odbyła się w Reszlu.

SSK „Pojezierze” współpracowało w owym czasie z różnymi in-
stytucjami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i społecznymi. 
Z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, z Towarzystwem Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyń-
skiego, ze środowiskiem pisarzy w Kaliningradzie, z Towarzystwem 
Kulturalnym Polsko-Szkockim w Edynburgu, z Towarzystwem Polo-
nia. Zakres działań był szeroki. Wiele zadań przypadło na członków 
Zarządu Głównego „Pojezierza”, wśród których wyróżniali się pisarz 
Henryk Panas, artysta malarz Hieronim Skurpski, dziennikarz Bohdan 
Kurowski oraz główny sekretarz Mieczysław Jackiewicz, wykazujący 
się pracowitością i sprawnością organizacyjną.

W 1973 roku przypadła rocznica obchodów Kopernikańskich. 
SSK „Pojezierze” włączyło się do tych uroczystości. Wydawnictwo 
opublikowało opracowaną przez Jackiewicza publikację Wojewódz-
two olsztyńskie w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Z 
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inicjatywy „Pojezierza” powstało w Olsztynie Planetarium Lotów 
Kosmicznych. Stowarzyszenie objęło patronat nad samolotem pa-
sażerskim „Kopernik”.

Oprócz codziennych obowiązków w firmie Jackiewicz sporo czasu 
poświęcał na pisanie. Publikował artykuły o literaturze rosyjskiej 
i radzieckiej oraz o środowisku pisarskim w Kaliningradzie. Cykl 
artykułów ukazał się na łamach miesięcznika „Warmia i Mazury”, 
jeszcze więcej, bo ponad sto – w „Gazecie Olsztyńskiej”.

Jednak najważniejszym jego życiowym osiągnięciem w tym 
czasie jest otwarcie przewodu doktorskiego u profesora Bazylego 
Białokozowicza na Uniwersytecie Warszawskim i zbieranie materiału 
do pracy doktorskiej Sztuki rosyjskie i radzieckie na scenach teatrów 
Polski Północnej w latach 1945-1970.

Na naukowej drodze

Już w roku 1969 Jackiewicz został zatrudniony na umowę-zlecenie 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, na stałe zaś do pracy na 
uczelnię został przyjęty w 1973 roku i tam przez lata wykładał. W 1975 

roku na Uniwersytecie Warszawskim obronił 
pracę habilitacyjną Literatura polska na Li-
twie XVI-XX wieku. W 1977 został prodzie-
kanem Wydziału Humanistycznego w WSP 
Olsztyn. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
odbył liczne staże naukowe w Moskwie, 
Berlinie, Pradze, Mińsku, Kijowie i Wilnie. 
Na początku lat osiemdziesiątych zaangażo-
wał się w organizowaniu „Solidarności” na 
Wydziale Humanistycznym.

W 1989 roku rozpoczął równocześnie 
pracę w Instytucie Językoznawstwa UAM 
w Poznaniu na stanowisku starszego wy-
kładowcy, prowadząc zajęcia z literatury 
litewskiej. W 1995 roku będzie tu już pra-
cował na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego, prowadząc wykłady i ćwiczenia 
z literatury litewskiej.

W 1990 roku odbywał staż naukowy w 

Wilnie. Przy okazji poznawał 
bliżej środowisko naukowe 
i kulturalne miasta. Mimo 
pracy, studiów, wykładów 
zawsze był blisko – jak ma-
wiał – dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Kie-
dy więc rozpoczął pracę na 
uczelni, dał konkretny wy-
raz swym myślom i zainte-
resowaniom. Już w latach 
osiemdziesiątych przełożył 
z litewskiego powieść Vy-
tautasa Giry Mahoniowy raj 
oraz dokonał wyboru i opra-
cował pisane wileńską gwa-
rą Stanisława Bielikowicza 
(po jego śmierci) gawędy pt. 
Fanaberii Ciotki Onufrowej, 
następnie ze swą córką Wie-
sławą Kalitą wydał antologię 
opowiadań litewskich zatytułowaną Wiecznie zielony klon.

Od lat osiemdziesiątych wzrosło jego zainteresowanie Litwą – jej 
historią, kulturą, językiem. Efektem tego są jego liczne prace poświę-
cone Wilnu, Wileńszczyźnie, Litwie. Należą do nich takie pozycje 
jak Wileńska Rossa; Wilno i okolice; Polacy na Litwie 1918-2000 
i Słownik biograficzny; Wędrówki po Litwie; Praktyczny słownik 
turystyczny, a przede wszystkim dzieło wyjątkowe – wielotomowa 
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Artykuły naukowe, popularnonau-
kowe i literackie umieszcza w wielu pismach kraju i na Litwie. Od 
lat stale współpracuje z wydawanym w Wilnie czasopismem „Znad 
Wilii”, ale jego artykuły ukazywały się także w „Kurierze Wileń-
skim”, „Kresach Literackich”, Hałasie Rodzimym”. Spotyka się z 
pracownikami naukowymi, kultury, sztuki, pisarzami.

W 1992 Mieczysław Jackiewicz zostaje kierownikiem Pracowni 
Stosunków Bałtosłowiańskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Olsztynie. Na początku lat dziewięćdziesiątych opublikował 
w paryskiej „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych” Jerzego 

Zaczynał	opracowaniem	
gawęd	gwarowych	Stani-
sława	Bielikowicza,	po-
tem	przez	lata	opracował	
szereg	tomów	pierwszej	i	
niezwykle	ważnej	Ency-
klopedii	Ziemi	Wileńskiej

To	tylko	nieznaczna	część	książek	z	obfitego	
dorobku	prof.	Mieczysława	Jackiewicza
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Giedroycia reportaże poświęcone Litwie i Białorusi, za które 
nie przyjął honorarium. Naczelny pisma odwzajemnił mu się za-
proszeniem do spotkania w Maisons Laffitte, zapewniając hotel, 
wyżywienie i pieniądze na własne potrzeby. Mieczysław pojechał 
do Paryża, zwiedził stolicę Francji, kilkakrotnie z Giedroyciem 
spędził czas na rozmowach, a później przez pewien czas z nim 
korespondował. Prawdopodobnie w wyniku tych rozmów była 
propozycja profesora Bronisława Geremka objęcia przez Jackie-
wicza stanowiska konsula generalnego w Wilnie, biorąc ponadto 
miejsce urodzenia kandydata, znajomość języka litewskiego oraz 
tamtejszych problemów. Minister spraw zagranicznych wręczył 
prof. dr. hab. Mieczysławowi Jackiewiczowi i akt nominacji na 
konsula generalnego RP na Litwie z siedzibą w Wilnie.

Udzielał Polakom wszelkiej pomocy, także materialnej, załatwiał 
wizy, paszporty, śluby, prowadził sprawy notarialne, udzielał pomo-
cy szkołom w rozwiązywaniu problemów, załatwiał organizowanie 

kolonii i obozów, wyjazdy młodzieży na studia do Polski, opiekował 
się kombatantami Wojska Polskiego i Akowcami, współpracował z 
organizacjami społecznymi i mediami w promowaniu polskiej kultury 
i w sprawie renowacji zabytków.

W domowym zaciszu

Po czterech latach pobytu w Wilnie (1998-
2002) na stanowisku konsula generalnego po-
wraca Jackiewicz do Olsztyna i… udaje się na 
emeryturę. W pokoju obłożonym książkami, 
w ciszy i samotności, nadal pisze i publikuje 
artykuły w czasopismach oraz wspomnienia w 
postaci książek. Z tych przemyśleń powstały 
jego księgi: Krętymi ścieżkami, W Labiryncie, 
Olsztyńskie akordy. Ożywają w nich osobiste przeżycia na rozległym 
tle społecznym i kulturowym, a nawet politycznym.

W 2004 roku profesor Jackiewicz został laureatem Nagrody 
Obojga Narodów, przyznanej mu przez Polsko-Litewskie Zgroma-
dzenie Międzyparlamentarne. W 2015 Kapituła Nagrody im. Biskupa 
Ignacego Krasickiego uhonorowała go medalem za niezwykle bogaty 
naukowy, encyklopedyczny i literacki dorobek opisujący fenomen 
polskości Ziemi Wileńskiej i miasta Wilna oraz historyczne związki 
z dziejami regionu warmińsko-mazurskiego.

Mimo podeszłego wieku profesor Jackiewicz nadal pozostaje 
aktywny i pracowity. Systematycznie umieszcza artykuły w perio-
dykach i pracuje nad następną książką zatytułowaną Ostatnie akordy.

Tadeusz	Matulewicz

Mieczysław	Jackiewicz	jako	konsul	generalny	w	Wilnie	podczas	otwarcia	
jednego	z	Międzynarodowych	Festiwali	Poezji	„Maj	nad	Wilią”	–	drugi	z	
prawa.	Przemawia	ambasador	Eufemia	Teichmann,	obok	niej	z	lewa	–	prof.	
Tadeusz	Bujnicki	i	poeta	Eugenijus	Ališanka	(w	głębi),	reprezentujący	
Związek	Pisarzy	Litwy,	pierwszy	z	prawa	–	Józef	Szostakowski,	rok	1998

Przy redakcji od 1993 roku czynne było Studio Dokumentalistyki Filmo-
wej „Znad Wilii”, które współpracowało m.in. przy tworzeniu magazynu 
w języku polskim w Telewizji Litewskiej. Na jego archiwum składają się 
materiały, przetworzone na system cyfrowy, opowiadające o życiu Po-
laków na Litwie, z zapisami uroczystości, zjazdów organizacji polskich, 
koncertów itp.  w okresie 1992-2001.
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ZWIĄZANI Z WILNEM

PROFESORA	LORENTZA	„OPOWIEŚCI”	
O	ZAMKACH	I	NIE	TYLKO

Władysław Strutyński

Zainspirował mnie post redaktora i pi-
sarza Romualda Mieczkowskiego o Zamku 
Królewskim w Warszawie (ZW 2/90 2022, 
Romuald Mieczkowski, Moja kronika od-
budowy Zamku Królewskiego w Warsza-
wie). Niniejszy tekst jest bardzo powiązany 
z osobą profesora Stanisława Lorentza, 
świadka uczestniczącego w bardzo wielu 
wydarzeniach – konserwacji i restauracji 
zamków przede wszystkim. Osobiście po-
znałem go podczas telewizyjnej audycji 
Bank Miast w 1975 roku, ale niewiele wówczas o nim wiedziałem. 
Był to turniej pomiędzy Mławą a Lidzbarkiem Warmińskim. Profesor 
był orędownikiem Lidzbarka Warmińskiego – historycznej stolicy 
Księstwa Biskupstwa Warmińskiego. Życiorys jak i dokonania Stani-
sława Lorentza są ogólnie dostępne, ale mniej znany jest jego pobyt w 
Wilnie, jak się okazuje bardzo ważny i wiadomo z jakich względów.

Dowiedzieć się o nim można z dwóch źródeł, z których korzystam 
(są jeszcze rozprawy o Janie Krzysztofie Glaubitzu i inne) – wy-
wiadu „rzeki” Roberta Jarockiego Rozmowy z Lorentzem i Album 
wileńskie autorstwa samego profesora z licznymi fotografiami. I 

tu jest problem, bowiem 
prawie w każdym zdaniu 
jest ciekawa informacja. 
Próbuję. Zagłębiając się 
w dokumentach okresu 
„Porozumienia” – działań 
muzeów warszawskich w 
dawnym województwie 
olsztyńskim, postanowi-
łem z atencją się odnosić 

do osoby Stanisław Lorentza i w dal-
szej części tego opracowania użyję 
częściej słowa profesor, co też jest 
wygodnym skrótem.

Podarunkiem na imieniny 8 maja 
1934 roku od żony profesora Ireny 
oraz Heleny Schrammówny był al-
bum, oprawiony w tkaninę wileń-
ską, w którym to nasz bohater miał 
wklejać obrazy swego życia w Wil-
nie. I robili to oboje z żoną. W 1973 
roku chyba w jedynym wyjeździe do 
Wilna po wojnie Irena i Stanisław 
Lorentzowie kupili lnianą tkaninę i 
tak powstały dwa następne albumy 
„wileńskie”. Jako młody chłopak Lo-
rentz w roku 1908 i 1912 przejeżdżał z rodziną dorożką przez Wilno 
w przerwie drogi do Połągi, koleją na wakacje. Kolejna parutygo-
dniowa wizyta miała miejsce jesienią 1919. Był to urlop z wojska 
(ochotnika wraz z kolegami ze studiów – później oficera rezerwy) i 
pisanie pracy seminaryjnej o barokowej architekturze Wilna, zleconej 
przez promotora wszystkich prac naukowych Stanisława Lorentza, 
profesora Zygmunta Batowskiego (doktorat w 1924 o działalności 
XVIII-wiecznego architekta toruńskiego Efraima Szregera i pracy 
habilitacyjnej o Natolinie na konspiracyjnym Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem profesora Władysława 
Tatarkiewicza, zatwierdzonym po wojnie).

Właśnie w Wilnie w 1919 roku na Wydziale Filozofii u Włady-
sława Tatarkiewicza 
studiował przyjaciel 
Lorentza Stanisław 
Ossowski, później-
szy słynny socjolog 
– no i była okazja do 
spotkań. Ślub także 
zawarł w Wilnie, 26 
lutego 1927 roku, w 
kościele kalwińskim 

Irena	i	Stanisław	Lorentzowie	
po	wielu	latach	w	Wilnie,	1973

Profesorowie	Zygmunt	Batowski,	Władysław	
Tatarkiewicz	oraz	socjolog	Stanisław	Ossowski
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na ulicy Zawalnej. W 1928 roku w Ministerstwie Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP), gdzie pracował, nastą-
piła reorganizacja. Na radcę, a potem na generalnego konserwatora 
przeniesiono profesora Jerzego Remera z Wilna i tym samym tenże 

na swoje miejsce zaproponował 
za radą profesora Batowskiego 
Lorentza. Konserwator był także 
kierownikiem Oddziału Sztuki 
w Urzędzie Wojewódzkim, a 
wojewodą wówczas Władysław 
Raczkiewicz, późniejszy prezy-
dent na uchodźctwie. Pracowni-
kami Oddziału Sztuki byli literat 
Tadeusz Łopalewski i etnograf 
Helena Schrammówna. Naczel-
nikiem Wydziału Zdrowia był dr 
Rudziński – ojciec znanego kom-
pozytora Witolda, także krewny 
mojej babci Pelagii Rudzińskiej 
(Mesojedowej).

Były to lata Reduty, 
Smorgonii, Rady Wi-
leńskich Zrzeszeń Ar-
tystycznych (RWZA), 
znanych Śród Literac-
kich, Związku Litera-
tów, Witolda Hulewicza 
jako szefa Polskiego 
Radia w Wilnie, Teatru 
na Pohulance, prężnie 
działającego Zakładu 
Etnografii na USB, profesorów Juliusza Kłosa i malarza Ferdy-
nanda Ruszczyca z Wydziału Sztuk Pięknych – słynnego w kraju 
scenografa teatralnego i wielu innych. Stanisław Lorentz szybko 
zyskał prestiż miejscowych wilnian, gdzie panował szacunek dla 
nauki i sztuki. Profesor, także wykładowca konserwacji zabytków 
na USB, szybko się zorientował, że największa pomoc konser-
watorska powinna być skierowana zamkom. Najważniejszy był 
zamek w Trokach, na wyspie jeziora Galwe, gdzie zmarł jego 
władca Wielki Książę Witold, a później należący do królów pol-
skich jako Wielkich Książąt Litewskich.

Pierwsze prace były nielegalne i finansowano z osobistego 
weksla bankowego, a przyjęty program, bardzo dobrze oceniony 
przez litewskie władze po wojnie, został zrealizowany już po jego 
wyjeździe z Wilna. Prace wykonywali murarze z Iwieńca z powiatu 
lidzkiego. Kiedy w 1973 roku z okazji zjazdu Międzynarodowej 
Rady Zabytków i Zespołów Zabytkowych ponownie Stanisław 
Lorentz był w Trokach, zamek już był całkowicie odbudowany. 
W tym czasie spotkał swego byłego studenta Vladasa Drėmę, pra-
cownika naukowego w Instytucie Ochrony Zabytków, pozostali 
później w serdecznych stosunkach. 
Prezydent Warszawy Stefan Sta-
rzyński powołał go w 1936 roku 
na dyrektora Muzeum Narodowe-
go i pełnił on tę funkcję także pod 
nadzorem niemieckiego komisarza 
w czasie okupacji i po wojnie, do 
1982 roku. W zniewolonej War-

Ślub	Stanisław	Lorentz	zawarł	z	Ireną	z	Nafsteterów	w	kościele	ewange-
licko-reformowanym.	Na	zdjęciu	–	stan	dzisiejszy,	po	niedawnym	„powro-
cie”	rzeźb	na	fronton	świątyni,	w	której	w	okresie	sowieckim	było	kino
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Wojewoda	Władysław	Raczkiewicz,	póź-
niejszy	prezydent	RP	na	Uchodźstwie

Tadeusz	Łopalewski	i	Witold	Hulewicz

Historyk	sztuki	i	muzeolog	V.	Drėma
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szawie konspiracyjnie działał w kierownictwie Walki Cywilnej, 
zajmując się przeciwdziałaniem kolaboracji w środowisku ludzi 
kultury. Kierował Działem Kultury, później podporządkowanym 
Departamentowi Oświaty Delegatury Rządu, pełniąc funkcję za-
stępcy odpowiedzialnego za kulturę.

W okresie wileńskim związał się politycznie z Klubem Demokra-
tycznym, a po wojnie ze Stronnictwem Demokratycznym, z ramienia 
którego był posłem. Będąc konserwatorem wojewódzkim w Wilnie 
i Nowogródku, profesor 
przeprowadził konserwację 
Góry Zamkowej, kościoła 
Pana Jezusa na Antokolu, 
kościoła Wszystkich Świę-
tych przy ulicy Rudnickiej, 
kościoła Św. Teresy, były 
plany i działania wobec 
zamków w Cząbrowie, Mi-
rze, Krewie i Nowogródku.

Szczególnym wyda-
rzeniem dla historii Wilna 
jest data 21 września 1931 
roku. 26 kwietnia 1931 
Wilia wylała aż po fasadę 
katedry i podmyła jej fun-
damenty. Powstał Komitet 

Odnowienia Bazy-
liki Wileńskiej1 pod 
przewodnictwem 
biskupa Kazimierza 
Michalkiewicza. 
Lorentz wszedł w 
skład prezydium 
Komitetu zaś kie-
rownictwo robót 
objął prof. Juliusz 
Kłos. Najpierw w 
sierpniu natrafio-
no na dwie puszki 
zawierające serce i 
wnętrzności króla 
Władysława IV, a 
20 września odkryto kryptę pod nawą główną. Następnego dnia 
już wiedziano, że jest to grobowiec królewski, czyli szczątki króla 
Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety i Barbary Ra-
dziwiłłówny – żon króla Zygmunta Augusta. Aż czterech słynnych 
malarzy wileńskich zajęło się malowaniem wnętrza krypty: Ferdy-
nand Ruszczyc, Ludomir Sleńdziński, Jerzy Hoppen i Kazimierz 
Kwiatkowski, a Jan Bułhak wykonał fotografie.

Było to wielkie wydarzenie, które pasjonowało Wilno przez kilka 
następnych lat. Uroczyste przeniesienie trumien królewskich do kaplicy 
Niepokalanego Poczęcia NMP – dawnej kaplicy królewskiej nastąpiło 
31 sierpnia 1933 roku. W 1973 Muzeum Mazurskie w Olsztynie za-
kupiło do swoich zbiorów obraz Nad grobem Barbary Radziwiłłówny 
(funkcjonuje też tytuł Odkopanie grobu Barbary Radziwiłłówny), na-
malowany przez Kazimierza Kwiatkowskiego o wymiarach 2x1,5m. 
Centralnie malarz umieścił profesorów Michała Reichera i Stanisława 
Lorentza, z którym to był w bardzo dobrych stosunkach przyjacielskich. 
Michał Reicher-Sosnowski (pochodził z Sosnowca) to polski anatom i 
antropolog; profesor zwyczajny i dr nauk biologicznych, współautor i 
kontynuator prac nad kompleksowym podręcznikiem Anatomia Czło-
wieka, twórca działającego do dziś wileńskiego Collegium Anatomicum 
1 Patrz „Znad Wilii”, 3(39) 2009. Zofia Pilasiewicz, Unikalne zdjęcia z Katedry z 
1931 roku.

Po	podmyciu	fundamentów	Katedry	powódź	odsłoniła	jej	tajemnice,	1931

Ludomir	Sleńdziński	(autoportret)	i	Ferdy-
nand	Ruszczyc,	Jerzy	Hoppen	i	Jan	Bułhak

Obraz	Kazimierza	Kwiatkowskiego	„Nad	grobem	
Barbary	Radziwiłłówny”	w	Muzeum	Mazurskim	
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oraz jeden ze współtwórców Akademii Medycznej w Gdańsku. Z 
prawej strony obrazu stoją prof. malarz Ferdynand Ruszczyc, zało-
życiel Wydziału Sztuk Pięknych USB i bardzo serdeczny przyjaciel 
naszego bohatera oraz biskup Kazimierz Mikołaj Michalkiewicz. Przy 
głowie zwłok królowej siedzi Jan Pekszta, który pierwszy zobaczył po 
odbiciu cegły w zamurowanej krypcie koronę królewską 20 września 
1931 roku. Peksztę, technika budowlanego, powołał do prac prof. 
Juliusz Kłos. Malarz nie umieścił na obrazie przyjaciela Stanisława 
Lorentza – Kłosa, bo go nie lubił (tak pisze profesor). Po lewej stronie 
obrazu znajduje się inny słynny malarz wileński Ludomir Sleńdziński. 
Pozostałe osoby to Michał Brensztejn – kustosz rękopisów bibliote-
ki uniwersyteckiej; profesor geologii Mieczysław Limanowski (po 
wojnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Witold 
Sylwanowicz, uczeń i adiunkt prof. Reichera, a po wojnie na Akade-
mii Medycznej w Gdańsku; Jerzy Hoppen – malarz, grafik, pedagog, 
historyk sztuki, konserwator, twórca graficznej Szkoły Wileńskiej w 
Toruniu oraz nierozpoznany bliżej rysownik.

Dwa lata moich starań i pozyskanie przychylności bardzo dobrej 
specjalistki od sztuki współczesnej Grażyny Prusińskiej z Muzeum 
Warmii i Mazur zaowocowało wystawą na lidzbarskim zamku. Eks-
pozycja Artyści szkoły wileńskiej XIX/XX wieku w zbiorach Muzeum 
Warmii i Mazur była bardzo lubiana, także przeze mnie, bo była hitem. 
Znalazł się na niej wyżej omawiany obraz – dokument. Profesor był 
włączony do delegacji na uroczystości pogrzebowe Serca Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Łączyły go także przyjazne kontakty z rzeźbiarzem 
Henrykiem Kuną, zwycięzcą konkursu na pomnik Adama Mickiewicza 
(aktualny pomnik uzupełniony został tylko płytami jego autorstwa w 
cokole ze scenami Dziadów), Juliuszem Osterwą i wieloma znaczącymi 
postaciami Wilna. Podczas okupacji rzeźbiarz Alfons Karny wykonał 
szkic profesora wśród galerii wybitnych Polaków. Niestety, dwukrot-
nie pracownia rzeźbiarza uległa zniszczeniu. W zamku lidzbarskim 
znajduje się rzeźba Kopernika jego autorstwa.

Rok 2014 Towarzystwo Przyjaciół Warszawy ogłosiło rokiem 
Profesora. W filmie z tej okazji Stanisław Lorentz – Pamięć zapisana 
w kadrze zebrano wypowiedzi kilku osób. Prof. Andrzej Rottermund 
ocenił, że Lorentz był dobrym dyplomatą, zaś ówczesna dyrektor 
Muzeum Narodowego, dr Agnieszka Morawińska stwierdziła, 
że stykał się z wielkim światem i ze wszystkimi potrafił rozma-

wiać. Zofia Kozłowska z 
Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy przytoczyła 
słowa ucznia Lorentza, 
prof. Aleksandra Gieysz-
tora, że można go nie 
lubić, ale umie wszelkie 
sprawy załatwić. Córka 
profesora, historyk lite-
ratury, prof. Alina Ko-
walczykowa powiedzia-
ła, że nigdy jej ojciec nie 
bał się podejmowania decyzji oraz że kolejarze podczas okupacji 
informowali go, gdzie jechały pociągi ze zrabowanymi dziełami 
sztuki, co ułatwiło potem jego osobiste ich poszukiwania. W rozmo-
wie telefonicznej ze mną prosiła, bym napisał, że muzea w terenie 
były jego troską, ale działań w województwie olsztyńskim nie znała.

W wolnej Polsce aż do śmierci był dyrektorem honorowym Mu-
zeum Narodowego. Był także ekspertem UNESCO w zakresie ochro-
ny zabytków i znaczącym w świecie muzeologiem, pełniąc m.in. 
funkcje przewodniczącego w Międzynarodowej Radzie Zabytków 
i Zespołów Zabytkowych (ICOMOS) i Centrum Badań nad Kon-
serwacją i Restauracją Dóbr Kultury w Rzymie. Członek honorowy 
wielu organizacji i laureat nagrody im. Piero Gazzola.

Każdą naradę zaczynał od pytania: Kto jest za odbudową i re-
stauracją Zamku Królewskiego? W przeciwieństwie do Władysła-
wa Gomułki, Edward Gierek się zgodził, ale powiedział, że na to 
pieniędzy nie ma. Profesor jeździł po świecie i uzyskał w tej mierze 
pomoc Polonii. Większość pracujących z miesięcznych poborów 
miała potrącaną składkę na ten cel. Kuplet 
Hulewicza o Irenie Lorentzowej:

Ona mówi jedyny,
a on myśli: ruiny,
ona szepce: kochany,
a on duma: kurhany…
Ona: troszeczkę popieść!
A on – co tam wykopie?

Profesorowie	Alina	Kowalczykowa	–	córka	Lo-
rentza	Stanisława	i	Andrzej	Jan	Rottermund
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Rok 1958 jest przełomowy dla muzealnictwa województwa olsz-
tyńskiego. Powstała Komisja Porozumiewawcza Warszawa-Olsztyn, 
która się zbierała dwa razy w roku i miała za cel pomóc w powoły-
waniu muzeów, a przy okazji zorganizować wystawy, nie tylko ze 
zbiorów warszawskich. W skład Komisji wchodzili członkowie władz 
centralnych, dyrektorzy muzeów warszawskich i przedstawiciele wo-
jewództwa olsztyńskiego. Komisji przewodniczył Stanisław Lorentz. 
W dniu 10 marca 1959 roku przewodniczył naradzie w Lidzbarku. 
Zamek lidzbarski uznano za najlepiej nadający się do organizowania 
dużych wystaw. Obiekt nie został zniszczony, ale był zdewastowany 
przez Sowietów i szabrowników. W szybkim tempie przygotowano 
kilka sal. 24 maja 1959 wypełnił się sztuką. Wybitni malarze polscy 
XIX wieku to wystawa, na której Muzeum Narodowe w Warszawie 
zaprezentowało 35 obrazów – m.in. Marcello Bacciarelliego Hołd 
Pruski i Mikołaj Kopernik, Aleksandra Lessera Śmierć Wandy, Jana 
Matejki szkic olejny Bitwy pod Grunwaldem, Józefa Simmlera Śmierć 
Barbary Radziwiłłówny, Józefa Branta Wyjazd Jana Sobieskiego z 
Wilanowa, Józefa Siemiradzkiego niewystawiany od 1939 Quo vadis, 
inaczej zwany Dirce chrześcijańska i Ligia, Franciszka Smuglewicza 
Przysięga Kościuszki na Rynku Krakowskim, Piotra Michałowskiego 
Napoleon na koniu, Januarego Suchodolskiego Bitwa pod Raszynem, 
Henryka Pillatiego Śmierć Berka Joselewicza, Leopolda Lӧfflera 
Powrót z niewoli bisurmańskiej, Stanisława Witkiewicza Ranny po-
wstaniec, Józefa Chełmońskiego Epizod z powstania.

19 czerwca 1960 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zorga-
nizowało drugą wielką wystawę w zamku lidzbarskim Życie polskie 

w dawnych wiekach. 
Przy tworzeniu sce-
nariusza pracowali 
wybitni uczeni – pro-
fesorowie Stanisław 
Herbst z Uniwersy-
tetu Warszawskiego 
i Stefan Kuczyński z 
Uniwersytetu Łódz-
kiego oraz pracowni-
cy naukowi Muzeum 
Wojska Polskiego i 

Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go. 4 czerwca 1961 zainagurowana została 
wystawa Ignacy Krasicki i Wiek Oświece-
nia. 3 czerwca 1962 roku została otwarta 
wielka wystawa Jak rozpoznawać style. 
Magnesem wystawy były dzieła wielkich 
mistrzów takich jak Antoni Brodowski, 
Piotr Michałowski, Jan Matejko, Alek-
sander i Maksymilian Gierymscy, Józef 
Chełmoński, Józef Mehofer, Stanisław 
Wyspiański, Jacek Malczewski, Gustave 
Coubert. Stanisławowi Lorentzowi z tej 
okazji nadano Honorowe Obywatelstwo 
Lidzbarka Warmińskiego. 

Dwie ostatnie wystawy były wspomagane konferencjami dla na-
uczycieli i ludzi kultury województw warszawskiego i olsztyńskiego. 
Na salach wystawowych prowadzili je wybitni uczeni – Stanisław 
Lorentz, Kazimierz Michałowski, Jerzy Antoniewicz, Aleksander 
Gieysztor, Gwido Chmarzyński, Stefan Kozakiewicz, Władysław 
Tomkiewicz, Andrzej Ryszkiewicz, Bogusław Leśnodorski, Stanisław 
Herbst, Antonina Halicka, Andrzej Zahorski, Halina Duczmal-Pa-
cowska, Krystyna Sroczyńska, Bogusław Kopydłowski, Władysław 
Ogrodziński, Janina Ruszczycówna, Stanisław Stopczyk. W prasie 
pojawiały się entuzjastyczne recenzje i reportaże z Lidzbarka. Jan 
Puget z „Tygodnika Kulturalnego” w obszernym artykule Ekspery-
ment lidzbarski, Nowe nadzieje polskiego muzealnictwa m.in. napisał:

Na wystawę w Lidzbarku, otwartą 3 VI, a zatytułowaną skromnie 
„Jak rozpoznawać style w sztuce”, dyr. Lorentz użyczył hojną ręką 
350 eksponatów, nie licząc reprodukcji, fotografii, rzutów i wykresów. 
Wystawiono bądź co bądź w oryginale arcydzieła wielkich mistrzów 
sztuki polskiej i obcej, np. przepiękny „Portret młodej kobiety” 
Alessandra Moretto, wielkiej klasy i wdzięku płótno Van Loo, dwa 
płótna Couberta, w tym wspaniały pejzaż z Jury Francuskiej, obrazy: 
Vlaminck’a, Signac’a, Mondriana, a nawet rzeźbę Mondriana w 
drzewie, bodaj jedyną, jaka w ogóle znajduje się w Polsce. Chyba po 
raz pierwszy tak wielką i wspaniałą wystawę zlokalizowano w małym 
mieście powiatowym. A ten szacunek dla „szarego” odbiorcy z Polski 
B jest najważniejszym aktywem imprezy. Jest to pierwsza w Polsce 
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Odbudowany	Zamek	Biskupów	Warmińskich		
w	Lidzbarku	Warmińskim	służy	jako	muzeum

Portret	Ignacego	Krasic-
kiego	pędzla	Franciszka	
Smuglewicza	w	zbiorach	
Muzeum	Warmii	i	Mazur
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powojennej wielka wystawa terenowa, już w swoich założeniach wy-
korzystująca ruch turystyczny dla zadań upowszechnienia sztuki. […] 
Warszawskie Muzeum Narodowe specjalnie forytuje województwo 
olsztyńskie. Dyr. Lorentz zawarł nawet umowę z Muzeum Mazurskim 
i z „Pojezierzem”. Owocem tej współpracy było zorganizowanie im-
prezy lidzbarskiej i prawie jednocześnie otwartych wystaw: Makow-
skiego – w Olsztynie (Warszawa dała najlepsze płótna tego wielkiego 
naszego malarza) i Malarstwa Historycznego – w Reszlu. […] Jako 
całość wystawa [w lidzbarskim zamku] przedstawia niepospolite 
wartości – a w dziejach polskiego muzealnictwa mogłaby się stać 
bezcennym eksperymentem – jeśli z tego eksperymentu wyciągnie 
się jakieś wnioski i będzie się go kontynuowało.

Redakcję „Życia Warszawy” reprezentował popularny w tym 
czasie publicysta Andrzej Ibis Wróblewski. W 1964 roku gościła na 
zamku lidzbarskim wystawa gobelinów ze zbiorów wawelskich. 6 
czerwca 1965 zainaugurowano tu składającą się z 63 obrazów, wy-
wołującą wielkie wrażenie wystawę Polskie malarstwo historyczne i 
batalistyczne XIX i XX wieku. Profesor w przedmowie katalogu pisał:

Pierwsza wielka wystawa, zorganizowana przez Muzeum Naro-
dowe w Warszawie na Zamku w Lidzbarku w roku 1959, obejmowała 
arcydzieła malarstwa polskiego XIX i XX wieku. Wystawa zyskała 
sobie szerokie uznanie i zapisała się trwale w pamięci mieszkańców 

Lidzbarka oraz Warmii i Mazur. Nastąpiły później inne, ważne i 
wspaniałe wystawy. Wydawało nam się, że obecnie, po 6 latach, 
można znowu powrócić do malarstwa polskiego XIX i XX wieku, 
które w społeczeństwie cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. 
Sądziliśmy, że może dobrze będzie na wystawie pokazać dzieła ma-
larstwa historycznego i batalistycznego. Zgodnie z naszymi zasadami 
ten ważny dział malarstwa polskiego pokazujemy nie w obrazach 
drugorzędnych, lecz w wyborze, reprezentującym wybitnych naszych 
mistrzów: „Dzieje Cywilizacji” i szkice do Grunwaldu i Racławic 
Matejki, obrazy Chełmońskiego, Brandta, Malczewskiego, Grott-
gera, Gersona, W. Kossaka i dawniejszych: Smuglewicza, Peszki, 
Michałowskiego, Suchodolskiego oraz wiele innych – taki zestaw 
nie wymaga rekomendacji. Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego uczestniczą w tej wystawie 
przede wszystkim w jej dziale współczesnym. Wystawę otwieramy w 
roku, który pewnie dla losu wspaniałego Zamku w Lidzbarku będzie 
przełomowy, bo dobiegają prace przygotowawcze nad adaptacją tego 
Zamku do celów muzealnych. Wystawy tegoroczne w Lidzbarku i na 
terenie województwa olsztyńskiego nawiązują znów serdeczny kontakt 
między muzeami warszawskimi i instytucjami kulturalnymi Warmii 
i Mazur. Mamy nadzieję, że te wystawy zainteresują mieszkańców 
tych ziem i licznych turystów.

Drugą wystawę na zamku lidzbarskim w 1965, nazwaną Złotnictwo 
gotyckie, wsławił dramat. Obejmowała ona zabytki sakralne z XV i 
XVI wieku, prezentowane w gablotach w wielkim refektarzu. W nocy 
z 26 na 27 sierpnia 1965 roku 
dokonano włamania, skutkiem 
czego zginęło 11 obiektów ze 
zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Warszawie. Odzyskano 
uszkodzone artefakty w 1969. 
Stanisław Lorentz spotykał się 
z władzami ówczesnego wo-
jewództwa olsztyńskiego w 
sprawie organizacji każdego z 
muzeów. Organizacja wielkich 
wystaw w lidzbarskim zamku 
szła równolegle z do tego celu 

Stanisław	Lorentz	odznaczany	z	okazji	kolejnej	wielkiej	wystawy	w	Zamku	
Lidzbarskim,	obok	najprawdopodobniej	Kira	Gałczyńska,	reprezentująca	
prasę	warszawską.	Zdjęcie	ze	zbiorów	autora	artykułu;	Akt	nadania	Obywa-
telstwa	Honorowego	Miasta	Lidzbarka	Warmińskiego	dla	wybitnego	profesora

Grób	rodziny	Lorentzów	na	cmentarzu	
ewangelicko-augsburskim	w	Warszawie
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przygotowaniem. Niestety władze olsztyńskie, które nie zawsze reali-
zowały ustalenia komisji, przy pomocy Służby Bezpieczeństwa usunęły 
prof. Lorentza z województwa. Komisja zaprzestała działalności.

Stanisław Lorentz nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wysłane 
przez niego pisma do wszelkich władz centralnych i wojewódzkich. 
W opracowaniach olsztyńskich o tej dekadzie jest bardzo niewiele, 
głównie w przypisach. Tyle w skrócie o zasłużonym Stanisławie 
Lorentzu dla Wilna i niewielkiego Lidzbarka Warmińskiego, byłej 
stolicy Księstwa Biskupstwa Warmińskiego i jego pięknie zachowa-
nego zamku, pomniku historii.

Władysław	Strutyński

RODOWODY

WILEŃSKIE	KORZENIE	GDAŃSKIEGO	
UNIWERSYTETU	MEDYCZNEGO	I	WILEŃSKI	
ROMANTYZM	GDAŃSKICH	TRANSGRESJI

Maciej Żakiewicz

Wiosną 2022 roku w gdańskim środowisku medycznym pojawiła 
się bardzo cenna publikacja Wiesława Makarewicza: Wileńskie korze-
nie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W książce znajdują się 
szkice biograficzne kilkudziesięciu osób wywodzących się z Wilna, 
które po 1945 na surowym gruncie zniszczonego miasta organizo-
wały Akademię Lekarską w Gdańsku i odegrały znaczącą rolę w 
ukształtowaniu dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Publikacja jest tym bardziej ważna, bowiem Gdańsk niemiecki, po 
katastrofie wojennej i masowych przesiedleniach, stał się ziemią 
ogołoconą z pamięci żyjących, a powojenna cenzura i autocenzura nie 
pozwalała na szybkie zakorzenienie się nowej miejskiej społeczności1.

Z osobą autora książki i rektora GUMed, prof. Wiesława Maka-
rewicza (1935-2021), urodzonego w Wilnie, powraca pamięć nie 
tylko o pierwszym okresie powojennym, ale i latach międzywo-
jennych. Ojciec autora Jan Makarewicz (1902-1963) urodził się w 
powiecie lidzkim. W 1933 roku ukończył Wydział Lekarski USB. 
Po studiach pracował w Pogotowiu Ratunkowym w Wilnie, a w 

Prof.	Wiesław	Antoni	Makarewicz,	obok	–	przyszły	lekarz	i	rektor	z	ro-
dzicami	Janem	i	Katarzyną	w	Postawach,	obecnie	na	Białorusi,	ok.	1938

©Romuald Mieczkowski
Wieżyczka	kościoła	Matki	Boskiej	Pociesze-
nia	i	św.	Augustyna	(Augustianów)	w	Wilnie
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latach 1937-1939 jako lekarz powiatowy w 
Starostwie Powiatowym w Postawach w woje-
wództwie wileńskim. We wrześniu 1945 roku 
przyjechał wraz z rodziną do Gdańska. Przez 
wiele lat będzie asystentem w Zakładzie Higie-
ny Akademii Lekarskiej, a następnie adiunktem 
w Klinice Chorób Zakaźnych. Jego syn dyplom 
lekarski uzyskał w 1960 roku i podjął pracę na 
Akademii.

Wiesław Makarewicz w latach 70. XX wie-
ku posiadał letniskowy domek na Kaszubach 

w okolicach Lipusza, stąd znajomość z moją rodziną, bowiem to w 
tej miejscowości umieścił fabułę swoich opowiadań Ciotuleńka – 
opowieści żartobliwe Zbigniew Żakiewicz. Jest to bardzo pogodna 
książeczka, podejmująca wątek zakorzenienia w przestrzeni zarówno 
tej realnej, jak i tej zapamiętanej i utraconej. Liczne metafory, nastrój 
nieuchwytnej nostalgii, a nade wszystko opisy przyrody, decydują o 
poetyckim pięknie tej prozy. Tytułowa ciotuleńka Puciatowa, przy-
bywszy po wojnie z Wileńszczyzny na Kaszuby, to osoba z jednej 
strony otwarta, znająca świat, a zarazem skromna i energiczna, jest 
też osoba o pewnej niezłomności charakteru. Organizując miejsco-
we, codzienne życie, staje się jednocześnie wspaniałą ambasadorką 
tradycji. Tytułowa ciocia Puciatowa dożyła 102 lat w Lipuszu, jak 
wspominał w 2020 roku w rozmowie ze mną proboszcz lipuski ks. 
Jan Ostrowski:

Znałem ją osobiście i jej syna, który przekroczył wówczas 70. rok 
życia i zapamiętałem, że Wilniuki zawsze miały ze sobą książki. To 
był narodek pisma.

W epokę janionowskiej transgresji wprowadza nas świetna aneg-
dota opowiadana w środowisku przez córkę prof. psychiatrii Tadeusza 
Bilikiewicza (1901-1980), urodzonego we Lwowie. Jako 12-letnia 
dziewczynka miała operację wyrostka, w Szpitalu Miejskim na Łą-
kowej w Gdańsku, gdzie praktykował sławny już chirurg Zdzisław 
Kieturakis, po 1945 roku przybyły z Wilna. Podczas porannego 
obchodu, podszedł do leżącej obok łóżka pacjentki, starszej kobiety 
i zobaczywszy starą bliznę po cięciu na jej szyi, gdzie było wole, 
zapytał: „A kto Pani taką bliznę zostawił?”. Pacjentka odpowie-

działa śpiewną gwarą wileńską: 
„Panie doktorze to było dawno, 
przed wojną w Wilnie, zrobił to 
taki młody lekarz, Kieturakis 
się nazywał”. Bilikiewicz ukuł 
w związku z tym powiedzenie, 
funkcjonujące w środowiskach 
medycznych: Za dobry uczynek, 
spotka cię zasłużona kara. W 
latach 1946-1971 na Akademii 
Medycznej będzie kierownikiem 
Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, z czasem zostanie uznany za twórcę 
gdańskiej szkoły psychiatrycznej. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
na Srebrnikach nosi jego imię.

Ordynatorem w szpitalu w epoce gierkowskiej był dr Kazimierz 
Kotowicz (1930-2022), urodzony w Kuźmiczowie koło Głębokiego. 
W domu najczęściej mówiono po białorusku, żeby nie urazić gości 
i służby, każdy musi mieć świadomość, że nie pomija się go w roz-
mowie – twierdziła matka, język polski jest dla rodziny, nauczyciela, 
księdza i urzędów.

20 sierpnia 1945 rodzice i mały Kazimierz opuszczają ojczystą 
ziemię. W kolejowej hierarchii składy z przesiedleńcami stały na 
szarym końcu, podróżowano więc przeważnie późnym wieczorem. 
Trzydzieści dni i nocy, tyle było z Wileńszczyzny do nowej Polski.

Gdańskie	Kresy	

Studia medyczne minęły prędko
Kazimierz osiadł w Gdańsku

Zbierali się u Zbyszka Żakiewicza
imieniny urodziny rocznice były […]

Dusia żona Zbyszka za każdym razem
z jednakowym przejęciem
słuchała kresowych opowieści dodając często
nie powiedziałeś jeszcze o tym

Prof.	psychiatrii	Tadeusz	Bilikowicz
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Pieśni intonował Kazimierz
do niego dołączali kolejno Ryszard Stryjec
Bogusław Żyłko którego głos z minuty na minutę
stawał się dźwięczniejszy
i oczywiście sam zacny gospodarz

Nad ranem Ryszard wracał do pracowni
nie kładł się
tworzył przejmujące grafiki
ożywały konie błędni rycerze
amazonki o smutnych twarzach i oczach Marii
rodziły się pełne ekspresji portrety […]

Łączyło ich pochodzenie
podobne koleje losu…

I to przeminęło2 

Kazimierz Kotowicz mieszkał w 
falowcu wraz z 5 tysiącami innych 
osób. Falowce budowano w latach 
1970-1973. Dziś bywają nazywane 
„złym snem architekta”. Kardynał 
Stefan Wyszyński, który widział 
przymorskie falowce, nazwał je „fa-
lansterami”. Po latach w zagraconym 

mieszkaniu od podłogi po sufit leżą podarunki od artystów. Ale na 
głównym planie widnieją biblioteczne regały. Na 72 metrach piętrzy 
się 13 tysięcy książek. Kotowicz przez wiele lat śpiewał w chórze cer-
kiewnym. Gdańska cerkiew św. Mikołaja znajduje się w kompleksie 
neogotyckiego krematorium wzniesionego na początku XX wieku. 
Po II wojnie światowej w 1954 roku budynki znalazły się w rękach 
parafii – Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pa-
tronem świątyni został arcybiskup Mirry, żyjący na przełomie III i IV 
wieku, święty powszechnie czczony na Rusi. Kazimierz Kotowicz 
nazywany był lekarzem środowisk twórczych.

W latach 70-80., czasów przełomu, co charakteryzuje gdański 
sierpień 1980 roku, psychiatria była niezmiernie popularna w środo-

wiskach ludzi twórczych. To w 1975 pojawia się amerykański film 
czeskiego reżysera Miloša Formana Lot nad kukułczym gniazdem. 
Twórcy, którego ojczysty kraj w 1968 roku rozjechały sowieckie 
czołgi. Forman sięga po będącą apoteozą buntu książkę, pod tym 
samym tytułem, by upomnieć się o wolność. Książka Kena Keseya z 
1962 jest uważana za klasyczną pozycję amerykańskiej kontrkultury, 
opisywała świat w sposób zsubiektywizowany, ironiczny z punktu 
widzenia Indianina Bromdena, pensjonariusza zakładu dla umysłowo 
chorych. Bohater filmu obwiniony o kilka przestępstw, udaje chorobę 
psychiczną i zostaje przetransportowany do odpowiedniej kliniki. 
Tam trafia na oddział niezwykle rygorystycznej siostry Ratched, która 
ściśle trzyma się ustalonych reguł i kreuje, jej zdaniem, idealny dla 
chorych świat. Indywidualista dostrzega w tych działaniach przede 
wszystkim uniformizację i tłumienie osobistej wolności. Rozpoczy-
na walkę z bezwzględną autokratyczną pielęgniarką. Rusza lawina 
wydarzeń… Lot nad kukułczym gniazdem jest dziełem złożonym. 
Metaforyka szpitala jest wieloznaczna – to zarazem miniatura spo-
łeczeństwa, jak i tłumiąca indywidualność instytucja. Film podnosi 
problem podporządkowania jednostki społecznym normom, granic 
osobistej swobody i zagrożenia własnej tożsamości przez dostosowy-
wanie się do zbiorowości. Ukazuje aparat represji instytucjonalnej, 
zdolnego do niszczenia wszelkich przejawów niezależności.

W tym okresie pojawiają się na rynku wydawniczym prace Anto-
niego Kępińskiego, urodzonego się w listopadzie 1918 w Dolnie w 
województwie stanisławowskim. Rodzina musiała uciekać z uwagi 
na walki polsko-ukraińskie. Zostawili małego Antosia pod opieką 
ukraińskiej niani – istniało ryzyko, że dziecko nie przeżyje podróży 
w trudnych warunkach. To dzięki tej kobiecie przyszły psychiatra 
cały i zdrowy przetrwał okres rozłąki. Kępińscy dotarli do Bielska. 
Udało im się ściągnąć syna i jego opiekunkę – zostali oni wymienieni 
na dwójkę ukraińskich oficerów wziętych do niewoli po zakończeniu 
walk o Lwów i wschodnią Galicję. Studiował w Krakowie.

Dnia 21 września 1939 roku Kępiński wraz z oddziałem przekro-
czył granicę polsko-węgierską (do końca 1939 na Węgrzech znalazło 
się ok. 140 tys. Polaków i Polek). Dotarł do Francji, a po jej upadku 
w Hiszpanii był internowany w frankistowskim obozie Miranda 
de Ebro. Pod koniec 1942 jego więźniowie, przekonani, że Hitler 
wkrótce wkroczy do Hiszpanii, zaczęli liczyć, że zostaną uwolnieni. 

RODOWODY

Ordynator,	dr	Kazimierz	Kotowicz
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Kępiński opuścił obóz 20 mar-
ca 1943 roku, na mocy dekretu 
zwalniającego wszystkich Pola-
ków i Francuzów. Latem 1943 
dotarł do Szkocji, gdzie był 
szkolony lotniczo i przydzielony 
do Royal Air Force. Okazało się 
jednak, że zupełnie nie nadaje 
się na pilota. Dzięki temu pod 
koniec 1944 powrócił na studia 
medyczne na Polskim Wydziale 
Lekarskim przy Uniwersytecie 
Edynburskim. Ukończył je w li-
stopadzie 1946. Odbył praktyki 
w kilku brytyjskich szpitalach. 
Do Polski wrócił jako żołnierz-
-tułacz w lipcu 1947 roku.

W 1950 podjął pracę w sie-
dzibie Kliniki Psychiatrii przy 
ul. Kopernika – miejscu, w któ-

rym spędzi całą resztę swojego życia. Równolegle prowadził prywat-
ną praktykę i uczył studentów. Na kierowanym przez siebie oddziale 
organizował zebrania, w których oprócz personelu uczestniczyli też 
pacjenci i pacjentki – omawiano wspólnie sprawy całej szpitalnej 
społeczności. Zaprosił Piotra Skrzyneckiego i Zygmunta Koniecz-
nego z „Piwnicy pod Baranami”, by dawali występy kabaretowe w 
szpitalu, licząc również na to, że osoby chorujące pobudzone zostaną 
do własnej ekspresji twórczej. Założył Klub Pacjentów, gdzie wystę-
powała nawet Ewa Demarczyk. Po październiku 1956 roku wdrożył 
terapie grupowe. Był opiekunem naukowym lekarzy-psychiatrów 
tworzących tzw. zespół oświęcimski, którzy w latach powojennych 
pracowali z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i łagrów. 
Dzięki tej pracy w 1968 wyłoniono nową jednostkę chorobową, 
nazywaną KZ-syndrom lub syndromem poobozowym. Dożył wy-
dania tylko jednej swojej książki – Psychopatologii nerwic, reszta 
ukazała się po jego śmierci. Na kartach polskiej psychiatrii zapisał 
się jako lekarz, który szczególną uwagą obdarzał osoby chorujące 
na schizofrenię. Słynna dedykacja w książce Schizofrenia brzmi: 

Tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią, 
a których często nazywamy schizofrenikami.

Po latach jeden z lekarzy wspominał, wskazując na poczytność 
jego prac:

Sam pamiętam, że jako lekarz, pracujący w przychodni studenc-
kiej, musiałem rozwiewać wyobrażenia niektórych studentek i stu-
dentów, którzy po lekturze monografii Kępińskiego „Schizofrenia” 
mieli nadzieję, że to fascynujące zaburzenie właśnie u nich występuje.

Trudno się zatem dziwić, że w Gdańsku w kręgach twórczych, 
poetyckich, opozycyjnych, słowem wśród ludzi poszukujących i 
buntujących się, należało do dobrego tonu spędzić choćby tydzień… 
na oddziale psychiatrycznym u dr. Kazimierza Kotowicza na Sre-
brzysku. Tym bardziej, że w ZSRR Leonid Breżniew w tym czasie 
dysydentów zamykał na takich oddziałach jako tych, którzy stracili 
umysł, krytykując sowiecki system! Kiedy w rzeczywistości, po 
1989 roku prof. Małgorzata Czermińska na UG zorganizowała 
seminarium poświęcone aktywności twórczej tego środowiska, 
Kazimierz Kotowicz, zobaczywszy prelegentów rzekł: „Widzę 
samych moich pacjentów”.

Gwiazdą pierwszej wielkości w Akademii Medycznej był wspo-
mniany już Zdzisław Kieturakis, który urodził się pod Częstocho-
wą w 1904 roku. Początkowo uczył się w gimnazjum w Kownie 
(1920-1922), następnie w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta 
w Wilnie, gdzie zdał maturę w 1926. Ukończył studia medyczne 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
w 1933. Rok później podjął pracę w Klinice Chirurgicznej USB 
pod kierunkiem prof. Kornela Michejdy. Tam pracował do chwili 
zamknięcia uczelni przez władze litewskie na skutek wypadków 
wojennych, dnia 15 grud-
nia 1939 roku. Podczas 
wojny pracuje w wileń-
skim Szpitalu Miejskim 
św. Jakuba, a w latach 
1942-1944 prowadzi od-
dział chirurgiczny Szpi-
tala Czerwonego Krzyża. 
Uczestniczył w tajnym 
nauczaniu studentów 

Książka	o	prof.	Antonim	Kępińskim	
oraz	jego	opracowania,	cieszące	się	
do	dzisiaj	wielkim	zainteresowaniem

Zdzisław	Kieturakis	i	Kornej	Michejda
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medycyny, brał udział jako lekarz w ruchu oporu Wileńskiej Armii 
Krajowej, gdzie operował rannych.

Po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie w lipcu 1944 zostaje 
skierowany do Kowna, by podjąć pracę w Szpitalu Czerwonego 
Krzyża. W październiku 1945 opuszcza Wilno, by pod koniec 1945 
przyjechać za Kornelem Michejdą do Gdańska. 1 września 1948 roku 
otrzymuje od władz Akademii Lekarskiej zadanie zorganizowania 
Kliniki (III) Chirurgii w Szpitalu Miejskim. W 1950 przenosi się do 
wyremontowanego budynku szpitala na Łąkowej. Tutaj buduje swój 
zespół, z czasem tworząc wileńsko-gdańską szkołę chirurgiczną. Z 
gronem chirurgów, swoich współpracowników i uczniów, spotykał się 
w soboty na wódeczkę i kołduny litewskie. Z inspiracji wielkiego in-
ternisty prof. Jakuba Pensona Kieturakis wszczepia w Polsce pierwszy 
rozrusznik serca. O jego niezwykłych zdolnościach chirurgicznych  
krążyło powiedzenie: Ciebie już tylko Kieturakis może poskładać.

Nawiązując do dziejów USB w Wilnie, w dniu jego zamknięcia 
odbył się ostatni wykład na Wydziale Lekarskim z anatomii, a pro-
wadziła go jeszcze jedna wybitna postać świata lekarskiego – był 
nim prof. Michał Reicher. U schyłku 1942 roku ukrywał się w letni-
skowym domku prof. Michejdy w Gulbinach pod Wilnem. Z dniem 
15 czerwca 1944 objął stanowisko szefa sanitarnego Oddziałów 
Zwartych w Polu Okręgu AK Wilno, co pozostawało w związku z 
planowaniem działań bojowych AK w operacji „Ostra Brama”. Po 
internowaniu, a następnie aresztowaniu dowódców AK przez armię 
czerwoną, uniknął aresztowania.

Zanurzony w wileńskim romantyzmie Tadeusz Konwicki powie, 
że partyzantka wileńska, w której uczestniczył przez sześć miesięcy 
w 1944/1945, była dzika, znikąd nie sterowana, może sterowana 

tylko przez erudycję lite-
racką. Umrzeć za Polskę. 
W ogóle umrzeć.

Prof. Michał Rejcher 
przyjechał do Gdańska 
w grudniu 1945 i zaczął 
organizować Katedrę 
Anatomii Prawidłowej 
w Akademii Lekarskiej. 
Był dziekanem Wydziału 

Lekarskiego (1946/1947) i rektorem, w okresie krystalizowania 
się reżimu stalinowsko-bierutowskiego z lat 1947-1948. Okres ten 
przypłacił zawałem serca. Pozostawał nadal aktywny zawodowo, z 
okazji ukończenia 80 lat pisano o jego dorobku:

Profesor jest twórcą wileńsko-gdańskiej szkoły anatomicznej i 
prymatologicznej, z której się wywodzi szereg doktorantów i docentów 
obejmujących katedry w innych szkołach akademickich.

Szczególną jego zasługą była nowelizacja pierwszego polskojęzycz-
nego podręcznika Anatomii Człowieka, autorstwa Adama Bochenka, 
wydanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w 1919 
roku. Ze względu na postęp wiedzy medycznej napisał całkowicie na 
nowo, 7-tomowe dzieło dla studentów i lekarzy, jako hołd dla prof. 
Adama Bochenka, stąd dzieło ukazało się pod dwoma nazwiskami. W 
latach 1953-1965 ukazało się siedem tomów, potem skrócono całość 
do pięciu. I tak jest wznawiane do dziś (ostatnie wydanie w 2014).

I jeszcze jedna postać, ilustrująca bogactwo charakterów lekarzy 
i pracowników Akademii Medycznej. Nadzieja Bittel-Dobrzyńska 
(1917-1999) urodziła się w guberni chersońskiej, gdzie przebywało 
wiele rodzin polskich przesiedlonych w głąb Rosji na początku 
wielkiej wojny. Wraz z rodziną przyjechała do odrodzonej Ojczyzny 
w 1922 roku, w latach 1928-1936 uczęszczała do Gimnazjum w 
Oszmianie. W 1936 rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim USB 
w Wilnie. Studia kontynuowała w latach 1940-1942 na Uniwersyte-
cie Witolda Wielkiego w Kownie. Po wojnie jesienią 1945 osiedliła 
się w Gdańsku i podjęła pracę w Akademii Lekarskiej na Oddziale 
Chirurgii i Ortopedii Dziecięcej. W 1991 napisała bardzo wrażliwą 
autobiograficzną powieść Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie 
uczyła, która zaczyna się tak:

W moich stronach, między Wiszniewem, Krewem a Smorgonia-
mi, na obrzeżu powiatu oszmiańskiego, około stu, stu dwudziestu 
kilometrów w stronę Mołodeczna, w latach 1929-1930, w których 
przeważnie rozgrywa się akcja moich wspomnień, były właściwie 
trzy odmiany językowe polszczyzny. Ludzie w niektórych wsiach 
mówili między sobą „po prostu”, czyli mową bardzo zbliżoną do 
białoruskiej. Ci sami ludzie, kiedy przychodzili do dworów, starali 
się mówić po polsku, chociaż dziwny to był język, gęsto przeplatany 
spolszczonymi wyrazami białoruskimi. Brakowało w tej mowie „ą” 
i „ę”, a zamiast „czy” mówili „ci”. W niektórych chutorach, szcze-
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gólnie położonych w pobliżu zaścianków szla-
checkich, mówiono również taką gwarą. W 
samych zaściankach i w ich najbliższych oko-
licach mowa polska była czysta i poprawna, 
może nieco archaiczna. Słownik Agrypichy, 
wiejskiej znachorki, z którą zetknął mnie 
los, był dużo bogatszy niż innych wiejskich 
kobiet. Na określenie jednej rzeczy używała 
synonimów, na przykład: na ziele mówiła 
„roślinki”, „zioła”, „trawki”. Mowa jej 

zresztą różniła się zależnie od dnia. W niektóre dni mówiła całkiem 
poprawnie po polsku, w inne gwarą, wtrącając wyrazy białoruskie. 
Jeden jednak wyraz wymawiała jakoś szczególnie ciepło, zawsze po 
białorusku: „dziciataczko” (dzieciątko). W swoich wspomnieniach, 
spisanych na kartach tej książki, starałam się wiernie odtworzyć 
język Agrypichy, a także język jej koleżanki z młodych lat, Aspazji, 
która dopowiedziała mi historię Agrypichy, wyjaśniając jednocze-
śnie, skąd się wzięło jej zainteresowanie ziołami. Ziołolecznictwo 
u nas było bardzo rozpowszechnione. Właściwie w każdej wiejskiej 
chacie suszyły się jakieś zioła. Żadna jednak ze znanych mi kobiet 
nie wiedziała o nich tyle, co Agrypicha. Ludzie mówio... Agrypicha 
wiedźma, ważna jest i znachorka nie byle jaka, po polach i po łąkach 
ciągle chodzi i zioła zbiera. Jedne zbiera rano ranieńko przy rosie, 
drugie w południe, kiedy południczki szumią, inne nad wieczorem, 
kiedy cień słońca długi, a jeszcze inne przy pełni księżyca. Mówio, 
w chacie u niej od zapachu ziół aż w nosie kręci. Na wszystko zioła 
ma: i na kaszel, i na ciężki oddech, na kolki w boku i na babskie 
choroby, a w szczególności na poruszenie. A jak która dziewczyna 
wzajemności nie ma, to i lubczyku u niej wyprosić czasem może. 
Wszyscy wiedzo, Wincukowa Agata trzy lata za Antukiem Jaku-
bowym latała, a on ani w ta strona, jak to mówio, ani tudy. Ona i 
tak, i siak, a on nic. W końcu do Agrypichy poszła. „Pomóż, ciotko 
– prosi – daj lubczyku”. Agrypicha początkowo wzbraniała sia, 
ale potem ulitowała sia i dała. Mówio, co Agata na wieczorynkach 
do kieliszka Antukowego lubczyka wsypała. Antuk wypił i już cały 
wieczór od Agaty odczepić sia nie mógł. Tylko oczami za nio jak kot 
za skwarko wodził i ciągle łapami obłapiał. Potem do domu, objąw-
szy sia wpół, poszli, a za trzy tygodnie w przyspieszonym terminie 

szlub wzięli. Tylko teraz mówio, co jo bije i patrzeć na nio nie może. 
Lubczyk widać nidługo działa. Ale wszystkosz Antuk nie chcąc za 
mąż jo był wzioł. Ważna wiedźma, Agrypicha! Mówio, co ona na 
Łysa Góra razem z innymi wiedźmami na miotle lata. Batraczycha 
raz nad ranem na własne oczy widziała, jak Agrypicha na miotle 
na dach swego domu zleciała, po dachu zsunęła sia, a potem, na 
boki oglądając sia, z miotły zsiadła – widać zapóźniła sia z Łysej 
Góry wracając, stara już jest. A tak szybko do składzika swoja 
miotła wpychać zaczęła, żeb ludzi jej ni zobaczyli, co tylko witki 
po drzwiach zaskrzeżetali. Wiadomo, kużda wiedźma swoja miotła 
ma. Co większa wiedźma, to i miotła u niej lepsza. Różne bywajo 
miotły: i długie, i krótkie, trzonki do nich zrobione z drzewa, co na 
rozstajach rośnie. Gałęzi w specjalnych wywarach moczone, żeb 
mocy czartowskiej nabrali. Tak, to ni takie sobie zwyczajne miotły. 
A jak kupałowa noc blisko, to wiedźmy ciągle na swoich miotłach 
po niebie latajo, iskry krzeszo. Spójrzysz wieczorem w niebo, niebo 
od gwiazd iskrzy sia, a tu mig! mignie światełko, iskro przez niebo 
przeleci i zgaśnie, znaczy, wiedźma już na Wiedźmina Góra dojechała. 
W kupałowa noc do Wiedźminego Łohu, co to niedaleko koło nas 
jest, wiedźmy zjeżdżajo sia ze wszystkich stron. W ogromnych kotłach 
różne ziele i żaby gotujo, złe wywary warzo, tylko gęsta para idzie i 
cały Wiedźmin Łoh mgło zasnowa3.

Po przeczytaniu autobiografii posłowie do niej napisał Zbigniew 
Żakiewicz:

Pani Nadzieja – Bittel-Dobrzyńska, znany lekarz-specjalista, z 
literaturą tyle mająca wspólnego, że prawdziwie kochająca książki 
– napisała rzecz, jaka pozostanie w skarbcu literatury przynależnej 
do „szkoły wileńskiej”. Taką książkę pisze się tylko raz w życiu: 
jest ona wyrazem owego przymusu duchowego, aby zatrzymać czas 
dzieciństwa i młodości, i przemierzyć raz jeszcze tę ziemię, co była 
„jak zdrowie”, a do której już nie ma powrotu.

Lektura tej pięknej autobiografii powoduje, że zrozumiały staje 
się wiersz dla dzieci pióra Jana Brzechwy pt. Babulej i Babulejka:

Pod Oszmianą nad Wilejką
Żył Babulej z Babulejką,
Ona była czarodziejką,

Maciej	ŻakiewiczRODOWODY

On – rzecz prosta – czarodziejem
I jadali mak z olejem
Babulejka z Babulejem.
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Babujejka raz powiada:
„Babuleju tak się składa,
Że mam starą koźlą skórę
Odwieźć dziś na Łysą Górę”. […]
Więc na bacie siedli wierzchem,

„Romantyczna epoka transgresji” dotyczy lat 1973-1989, kiedy 
na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale polonistycznym seminarium 
prowadziła prof. Maria Janion (1926-2020). Młodość i wojnę spędzi-
ła w Wilnie, gdzie ukończyła szkołę podstawową i tajne komplety 
gimnazjalne. Po wojnie osiedliła się w Bydgoszczy, maturę zrobiła 
w Toruniu. Jeszcze przed ukończeniem studiów polonistycznych na 
UW podjęła pracę, u początków stalinizmu, w 1948 roku, w Instytucie 
Badań Literackich PAN.

W okresie odwilży 1956 roku Janion, od października 1957 roku 
prowadzi zajęcia z romantyzmu w Gdańsku w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej. Romantyzmu, który określił model duchowej kultury 
polskiej, potężnie ważąc na świadomości narodu, na jej kulturze 
politycznej – kulturze buntu przeciw rachubom rozsądku, nakazują-
cym szukać przymierza z rzeczywistością. Jej wykłady i seminaria 
cieszyły się popularnością, zwracała uwagę erudycja wykładowczyni, 
oryginalność myśli i interpretacji, wszechstronna znajomość polskiej i 
światowej literatury przedmiotu, indywidualne podejście do uczniów 
i umiejętność takiej pracy z nimi.

Historia wileńskiego romantyzmu sięga czasów księcia Adama 
Jerzego Czartoryskiego, który w memoriale z 1803 roku, pisanym 
do cara Aleksandra I postulował, aby odrodzona Polska, pozostała 
w związku dynastycznym z Rosją. Uzyskał to, że w 1804 został 
ministrem polityki zagranicznej Rosji, a następnie kuratorem pol-
skiego szkolnictwa na ziemiach zabranych. Akademia Wileńska 
jako Uniwersytet Cesarski i Liceum w Krzemieńcu miały być 
kluczem do całej reformy, która uczyniła, że w latach 1803-1832 
Wilno miało się stać polską stolicą kulturalną w zaborze rosyjskim. 
Po epopei napoleońskiej, która niosła w sztandarach napoleońskich 
powiew narodowej wolności, latem 1822 roku w Wilnie rozpoczął w 
atmosferze niebywałego entuzjazmu młodzieży prowadzić wykłady 
Joachim Lelewel. Wielkiego sukcesu wykładów odnajdujemy w 
porywającym wierszu Do Joachima Lelewela, napisanego przez 

Adama Mickiewicza. Współczesny francuski 
historyk Daniel Beauvois pisał:

Lelewel nie przestaje na ukazywaniu zło-
żoności sytuacji historycznych, lecz stara się 
również ujawniać siły jednoczące, które w 
nich działają, dając początek wielkim ludz-
kim dokonaniom – konstytucjom, powstaniom, 
odkryciom. Te głębokie, spajające ludzi siły 
niosą miana Wolność i Ojczyzna. Nie będzie 
przesadą powiedzieć, że cała polityczna myśl 
polska XIX wieku – powstańcza 1830 roku i emigracyjna – wywodzi 
się od Lelewela. Nawet rozbiory pragnie wykorzystać jako źródło 
nowej zwartości, każąc zanotować studentom, że nieraz drobna część 
narodu, oddzielona od masy, ma więcej siły niż cała owa masa i że 
zwartość bywa wynikiem wyłączenia. Można sobie wyobrazić wpływ 
wywierany przez takie poglądy na tę nową duchową wspólnotę, jaka 
narodziła się w okręgu wileńskim5.

Joachim Lelewel uczył, że historia to analiza faktów i ich inter-
pretacja. W okresie 1822-1824 Lelewel i Jan Lobojko opracowują 
Statut Litewski. Do Lobojki spontanicznie przychodzą studenci, 
aby wyrazić radość z tego powodu – obecnie nie wstydzą się już, 
że są Litwinami lub Żmudzinami. Ale Biała Ruś bardzo szybko 
zmienia się w teren ekspansji imperializmu wielkoruskiego, który 
nie zamierza go dzielić z nikim. Kiedy Tomasz Zan w 1820 roku 
zainicjuje ruch Promienistych, niektórych ogarnia lęk. Filomaci 
jako filhelleni pisali: Wydawało się, że Greków już nie ma, a tym-
czasem oni zmartwychwstają. Wskrzeszenie ojczyzny. Przywró-
cenie do życia naszej narodowości – oto motyw przewodni pism 
filomackich. Źródła i poczęcie romantyzmu rozpoczęły się wtedy, 
gdy ludzie spostrzegli, że rozwój wiedzy nie przybliża człowieka 
do tajemnic natury ludzkiej i świata. Znamieniem romantyzmu 
była apoteoza ludu i ludowości. Zaś ludzką wolność romantyzm 
sytuował na płaszczyźnie moralno-politycznej. Klęska powstania 
listopadowego z 1831 roku kończy niezwykłą epokę w dziejach 
Wilna. Niezwykłego rozkwitu kultury polskiej w zaborze rosyjskim. 
Stanisław Staszic mógł zatem napisać: Gdyby światło nie zajaśniało 
w Wilnie, zgasłoby w całej Polsce. Powstaje Polska Mickiewicza, 
Polska Słowackiego6.

Maciej	ŻakiewiczRODOWODY

Pojechali, a przed zmierzchem
Byli już na Łysej Górze
I na koźlej siedząc skórze
Zajadali mak z olejem
Babulejka z Babulejem4.
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Kompromis z rzeczywistością PRL-u, szczególnie polityczną, był 
trudny. Wydarzenia marcowe 1968 roku uczyniły, że Maria Janion 
powróciła do Warszawy. Po 1968 władze, walcząc z niezależną 
myślą, zwiększają kursy z marksizmu-leninizmu dla kadry admini-
stracyjno-oświatowej, dla krytycznej myśli nie ma miejsca. Jednakże 
14-letni pobyt w Wyższej Szkole Pedagogicznej owocuje publikacją: 
Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie (Gdańsk 
1972). Sens tej książki jest efektem kolizji pomiędzy dokumentacją, 
rzeczywistością a interpretacją. Książka składa się z czterech części. 
Węzłową jest ta, która nosi tytuł Światopoglądy i poświęcona jest 
interpretacji XIX- i XX-wiecznych teorii z zakresu socjologii pozna-
nia. Marks i Freud to dwaj wielcy rewelatorzy, odkrywcy tego, co 
utajone: struktur społecznych i świadomościowych. W postępowaniu 
tych „mistrzów podejrzeń”, ujawnia się jednocześnie pewien rodzaj 
demaskacji, która musi się łączyć z krytyką, racjonalizacją i dystan-
sem. Komunizm jawi się tutaj jako metodologia praxis rewolucyjnej 
– zbrojna walka klas i krwawa czerwień sztandaru.

Po wydarzeniach grudniowych 1970 na Wybrzeżu – kiedy władza 
ludowa, strzelała do swojego ludu (Lech Wałęsa,1979), Maria Janion 
podejmuje na nowo pracę w Gdańsku, od 1973 roku w Instytucie 
Filologii Polskiej. Będzie to okres najbardziej owocny. Bunt i dążenie 
do samoświadomości, a raczej połączenie obu tych elementów – to 
najważniejsze, zdaniem Janion, cechy myśli romantycznej – pierwsze 
i podstawowe. Konserwatywny bądź rewolucyjny charakter buntu 
romantycznego pozostaje wobec nich kwestią dopiero następną. 
Określając postawę romantyków wobec ich współczesności, używa 

Janion następują-
cych sformułowań: 
„bunt”, „zakwestio-
nowanie”, „destruk-
cja”, „spustoszenie”, 
wreszcie „nihilizm”, 
bo i on był składni-
kiem myśli roman-
tycznej. Paralelnie 
do tych sformuło-
wań pojawiają się i 
te, które wskazują i 

określają „romantyczne ocalenia”, a które autorka nazywa utopiami 
myśli romantycznej: „nowe społeczeństwo”, „sztuka”, „natura”, 
„Polska” w naszym romantyzmie.

Prowadzone przez nią seminarium zyskało w gdańskim świecie 
akademickim wielką sławę. Otwierało humanistykę na myśl za-
chodnią, dostarczając nowych narzędzi i tematów, umożliwiających 
odmienne odczytanie kanonu literackiego, zainteresowanie się nie-
docenianymi w tradycyjnej nauce o literaturze dziełami i twórcami 
oraz rzadko badanymi lub uważanymi za mniej ważne od kwestii 
społeczno-narodowych, problemami egzystencji. Uczestnicy semi-
narium reagowali również na bieżące zjawiska literackie i społeczne. 
Owocem spotkań z grupą młodych poetów, polonistów, tłumaczy, 
był słynny cykl wydawniczy – 7-tomowa seria Transgresje, wydana 
w latach 1981-1988, którą Maria Janion współtworzyła i współ-
redagowała. Były to antologie tekstów literackich i eseistycznych 
światowej humanistyki. Tytuły poszczególnych tomów układają się 
w zestaw najważniejszych tematów z antropologii: Galernicy wraż-
liwości, Osoby, Maski, Odmieńcy, Dzieci. Dzięki wykładowczyni 
jego uczestnicy zafascynowali się twórczością Günthera Grassa, 
którego mieli okazje gościć, a także intelektualnie ująć rewolucję 
Solidarności, która początki miała w Stoczni Gdańskiej w 1980, w 
kontekście polskiej tradycji romantycznej.

Reakcja Moskwy na polski „bunt” była jakże charakterystyczna 
dla dziejów polskiego romantyzmu. Niewinny napis na tablicy Niech 
się święci Konstytucja 3-Maja skończyły się aresztowaniami i proce-
sami wśród filomatów, którego owocem były Dziady Mickiewicza. 
Powstanie „Solidarności” wywołało na Kremlu złość. Sekretarz 
generalny KC KPZR Leonid Breżniew mówił:

Kontrrewolucja [w Polsce] orientuje się na konkretne warunki 
dnia dzisiejszego. Nie zaryzykowałoby w przeszłości i obecnie bun-
tu przeciwko władzy ludowej, gdyby Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza pod wpływem tych wydarzeń odpowiednio się zmobili-
zowała, gdyby jej zachowania było nacechowane zdecydowaniem 
i bezwzględnością. [...] Towarzysze zwrócili uwagę, na to, że trwa 
zaciekła walka klasowa. [...] Czasami można odnieść wrażenie, że 
w Polsce zadomowił się system dwuwładzy. [...] Towarzysze! Ofi-
cjalnie nie określa się sytuacji w Polsce jako stan wyjątkowy. Ale w 
rzeczywistości jest to stan wyjątkowy7.

Maciej	ŻakiewiczRODOWODY

Nawiązujące	do	romantyzmu	sformułowania	
Marii	Janion	nabrały	innego	i	nowego	znaczenia
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Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego jako na-
stępstwo zdecydowanych 
nacisków Moskwy, prof. 
Janion musiała zawiesić 
wykłady na UG i na rok 
powrócić do Warszawy. 
W tym właśnie trudnym 
czasie moja starsza siostra 
Zosia, ukończyła semina-

rium magisterskie u prof. Marii Janion, pisząc o średniowiecznych 
źródłach romantyzmu. Zbigniew Żakiewicz ugościł w domowych 
progach w Gdańsku-Wrzeszczu profesor, na kołdunach litewskich. 
Rozmowa przy stole zeszła na rok 1968 i wspomnienie telefonicznej 
rozmowy Ojca z Melchiorem Wańkowiczem, rzecz dotyczyła owych 
kołdunów litewskich.

Następnie rozmówcy zeszli na temat „staropolskich dykteryjek”, 
czyli Ignacego Chodźki, świetnego znawcy życia litewskiego i jego 
Pamiętników kwestarza. Dykteryjki radziwiłłowskie (np. Legenda 
starego Marcina o dzwonie mirskim w Pamiętnikach lub do spółki 
z Odyńcem napisane podanie o diable i jezuicie w Żodziszkach) to 
tradycyjna gawęda szlachecka. Chodźko, pisząc je nie ograniczał się 
tylko do elementów z dziedziny tradycji i folkloru polskiego, lecz 
chętnie sięgał do podań i legend ludowych litewskich, żmudzkich, 
a nawet żydowskich. Tradycjonalizm Chodźki posiadał wydźwięk 
moralny. W tekstach spotkamy zakłady ojca Michała Ławrynowicza, 
rzecz dzieje się w 1812 roku, podczas wojny napoleońskiej i sprytny 
rozmówca ma przedstawić dowody na istnienie duszy. Metoda dowo-
dzenia kwestarskiego, zastosowana w opowiadaniu, nie wytrzymuje 
oczywiście wymagań logiki. Rzecz się ma w dowcipie.

Inne opowiadania wykorzystują motywy z Turnieju kłamców. 
Turnieje te polegającą na zakładzie, kto kogo przekłamie. Ten z 
zapaśników, który wymyśli coś takiego, że przeciwnik nie będzie 
mógł mu uwierzyć, otrzyma nagrodę, rękę królewny, pieniądze lub 
rzecz, o którą prosi, a której przeciwnik mu odmawiał. Bajka ta, której 
elementy doczekały się opracowania literackiego już w XI wieku (w 
poemacie Modus Florum), znana jest wszystkim ludom europejskim. 
W Polsce, zapisano ją w kilkunastu wariantach, przedstawiając 

jako rozmowę pana ze sprytnym chłopem. 
Na marginesie – dzisiaj w Turnieju kłamców 
może stanąć w szranki tylu dziennikarzy czy 
polityków z naszej części Europu, że facecje 
Chodźki nabierają zupełnie nowego blasku8.

W końcu ostatnim tematem rozmówców 
przy wrzeszczańskim stole był pisarz Czesław 
Jankowski i jego literacki Powiat Oszmiański. 
Materiały do dziejów ziemi i ludzi (Petersburg 
1896-1900, cz.1-4). Jest to fundamentalne stu-
dium o staropolskiej Ziemi Wileńskiej, na chwilę przed jej zanikiem, 
co przyniósł XX wiek. Powiat Oszmiański zamieszkały był przez 
różne grupy narodowościowe, lud posługiwał się mową potoczną 
białoruską, która do połowy XVI wieku była również językiem kon-
wencjonalnym społeczeństwa litewskiego. Oba te dialekty zbliżyły 
się do siebie tak, że w społeczeństwie litewskim nie zdawano sobie 
nawet sprawy z różnicy pomiędzy językiem pisanym i mówionym, 
nazywając i jeden, i drugi „ruskim“. Język ten był uważany za wła-
ściwy Litwie. Taki stan rzeczy trwał mniej więcej do połowy XVI 
wieku. W tym to czasie Wilno stało się znowu rezydencją monarszą. 
Młody król jeszcze za życia ojca osiadł na Litwie i objął jej rządy; 
po śmierci króla starego musiał częściej przebywać w Koronie, ale 
gdy tylko mógł wracał do ulubionego Wilna. Toteż rządy Zygmun-
ta Augusta są dla stolicy Litwy okresem niebywałego rozkwitu. 
Obecność dworu królewskiego wzmacnia znacznie wpływy kultury 
zachodniej. Powoli, za przykładem króla, zaczęto używać języka 
polskiego. Dopiero po Unii Lubelskiej Litwini zdali sobie sprawę 
z języka litewskiego jako odrębnego od ruskiego i polskiego, ale 
język polski na Oszmiańszczyźnie nadawał ton aż do połowy XX 
wieku, pomimo urzędowego rosyjskiego w okresie zaborów. Powiat 
oszmiański to dzieje kultury zachodniej: polsko-litewsko-ruskiej. To 
bogactwo dworów rycerskich, chłopskich ugorów i pańskich lasów. 
Dzieje rodowych zmagań na historycznym trakcie Stefana Batorego, 
zwanym też idąc od wschodu traktem czarnym. Jak traktat trzech 
czarnych orłów z epoki rozbiorowej i pakt Hitler-Stalin z 1939 roku.

Rok 1989 to dojrzały owoc dekad dziejów społecznych, wytężonej 
myśli oraz kultury powojennej. Maria Janion przez cały ten czas, była 
bardzo aktywnym uczestnikiem tego zbiorowego wysiłku, pomimo cen-

Maciej	ŻakiewiczRODOWODY

Konstanty	Chodźko	i	„Pamiętniki	kwestarza” Cz.	Jankowski,	1909
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Maciej	Żakiewicz

zury i ograniczeń ideologicznych. W latach 2000-
2002 pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej w 
Krakowie wydano prace wybrane jej autorstwa 
w pięciu tomach: t.1 Gorączka romantyczna, 
2000; t.2 Tragizm, historia, prywatność, 2000; 
t.3 Zło i fantazmaty, 2001; t.4 Romantyzm i jego 
media, 2001; t.5 Biografie romantyczne, 2002.

W 2016 roku w Warszawie miał miejsce Kon-
gres Kultury, który nawiązywał do tego z 1981 
roku, przerwanego stanem wojennym. Andrzej 

Kijowski nakreślił wówczas tło intelektualne epoki „Solidarności”.
Familiarność, sobiepaństwo, sentymentalizm i konserwatyzm 

to wady narodowe. Wady narodowe to cechy charakteru, którym 
nie dano warunków rozwoju. Reżim stalinowski, gwałcąc polski 
charakter, rozbił go na narodowe wady, na których potem Gierek 
budował swoją popularność. Sięgnąć z powrotem do korzeni charak-
teru polskiego, zstąpić w głąb polskiej rzeczywistości duchowej i za 
cenny kruszec uznać to, co wydawało się gliną – oto zadania, przed 
którymi stanął intelektualista polski, gdy sobie powiedział, że już 
nie chce należeć do „uświadomionej mniejszości”… I tu doszło do 
jego spotkania najpierw z Kościołem, a potem z „Solidarnością”9.

Te wady umiał wykorzystać Józef Stalin, wprowadzając bieru-
towców do władzy w zniszczonej Warszawie. Świetnie to rozumiał 
prymas Stefan Wyszyński – kiedy został aresztowany i wywieziony 
do miejsca odosobnienia, poprosił o dwie książki: Biblię i Jędrzeja 
Kitowicza Dzieje obyczajów za panowania Augusta III. Upadek 
obyczajów czasów saskich był jakże charakterystyczną częścią życia 
sporej części narodu szlacheckiego.

W XIX wieku Galicja niewątpliwie doprowadziła do perfekcji rytuał 
narodowego bałamuctwa – ciągnąć się będzie ono jeszcze bardzo długo, 
brawurowo krytyczne stronice poświęcą mu Stanisław Wyspiański i 
Tadeusz Boy-Żeleński. Konserwatyzm galicyjski wykorzystywał wy-
mienione wady narodowe. W Galicji Wschodniej słynni byli podolacy, 
szlachta, która do końca istnienia monarchii naddunajskiej, a może i 
dłużej, uważała, że jej stanowe prawa są niezbywalne.

W okresie międzywojennym w Wilnie wychodziło konserwatywne 
„Słowo”. Tutaj pisywał Józef Mackiewicz, brat redaktora naczelnego 
Cata-Mackiewicza. Czesław Miłosz pisał o nich:

Pośród szlachty Wielkiego Xięstwa niemało było krwistych awantur-
ników, do których zaliczyłbym jego brata Stanisława, ale znany też był typ 
awanturnika cichego a zaciekłego, co to nie popuści. Tak właśnie przed-
stawiam sobie Józefa. Narzuca się pytanie, w jakim stopniu samoswoja 
i sobiepańska jednostka, przekonana, że słuszność jest po jej stronie, ma 
obowiązek czy prawo występować przeciwko opinii publicznej10.

Powieści Józefa Mackiewicza Droga donikąd i Nie trzeba głośno 
mówić tworzą razem epos końca. Pierwsza z nich to koniec WKL, 
czy też jego resztek, tak jak dotrwały do 1939 roku, koniec też Wilna 
jako miasta o ludności polskiej i żydowskiej. Idąc pewnego wiosennego 
dnia 2022 roku po peronie SKM Gdańsk-Śródmieście, napotkałem 
grupkę młodzieży, jednej z dziewcząt spadła na peron książka, w 
czarnej obwolucie. Schyliła się, by ją podnieść, lecz w pewnej chwili 
zastygła, machnęła ręką i uśmiechając się rzekła o książce: „Ach to jest 
i tak Droga donikąd”. Jak bardzo zmienił się wśród dwudziestolatków 
polski ogląd na świat.

W pierwszej dekadzie III Rzeczypospolitej 
Maria Janion, mówiąc w udzielanych wywia-
dach o nowej pragmatycznej rzeczywistości, 
zaznaczała, że romantyzm niesie ze sobą prze-
słanie o wyjątkowości duszy, każdej duszy. To 
co jest najważniejsze w człowieku to dusza, 
która jest centrum istnienia, jeżeli człowiek 
traci dusz€, to traci i bezpieczeństwo. Kultura 
masowa zmieniając słowo w obraz, często 
pożera duszę. Dusza w demokracji nie może 
być utożsamiana tylko z wolnym rynkiem.

W 2016 roku rzeczywistość jest już inna od dwóch pierwszych 
dekad wolności. Janion w nadesłanym liście do uczestników Kon-
gresu Kultury dostrzegła: nadejście „trudnych czasów”. Zawarła 
w nim słowa krytyki, na temat mityzacji katastrofy smoleńskiej, 
państwowo-klerykalnego mesjanizmu, kanonu stereotypów bogo-
ojczyźnianych i okrzyków Tu jest Polska! Wedle autorki rewolucja 
konserwatywna przerodziła się w wielu sferach w kulturę upadłego, 
epigońskiego romantyzmu, stała się niewydolna, jako dominujący 
w Polsce wzorzec martyrologiczny, bowiem towarzyszy jej potężny 
regres w sferze mitów, symboli i wartości.

RODOWODY

Andrzej	Kijowski,	1973

Maria	Janion	na	rysunku	
Zbigniewa	Kresowatego
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Dwa obiegi kultury PRL i stanu wojennego dziś wzrastają w zgodzie 
z gombrowiczowską szyderczą symetrią: kultura państwowo-kościelna 
i – wojskowo-myśliwska czerpie z opozycyjnej piosneczki narodowej lat 
80. Zaklęty krąg – czy też antynomiczny dryf – [...] Nie mam wątpliwo-
ści, że trwała nasza niezdolność do modernizacji ma źródło w sferze 
fantazmatycznej, w kulturze przywiązania zbiorowej nieświadomości 
do bólu, którego źródeł dotykamy z największym trudem, po omacku. 
Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać.

Pandemia i wojna na Ukrainie, która zagraża bezpieczeństwu Polski 
i Europy, nakazuje nam nowy wysiłek. W jaki sposób zapełnić pustkę 
duchową, którą nie zastąpi ani kultura komercyjna ani narodowy epigo-
nizm. Czas populizmu narodowego może przynieść czas świętej anarchii, 
epoki, w której radykałowie „lewicy” i „prawicy” snują powiastki z życia 
natchnionych poetów i ich niezrównoważonych wyznawców.

Maciej	Żakiewicz,	26 maja 2022
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Z	WILEŃSKIEJ	SZKATUŁKI

Bożena Ptak

A teraz cacko, które czytałam ze wzruszeniem wielokrotnie. 
Niestety odbitka ksero, ale wyraźna, czytelna kaligrafia jednej z na-
uczycielek mojego taty. Już wiem, że tekst był gdzieś publikowany.

Wspomnienia Anny Krystyny Kalenkiewicz-Mirowiczowej1

Jest szpitalna noc. Nie śpi mi się. Jestem ciężko chora, choć 
czuję się w tej chwili dobrze. Być może jeszcze kawał życia przede 
mną, ale wyjść z choroby nie mam już nadziei. Tak się kończy około 
czterdzieści lat mojej belferki.

Leżę tedy i w myśli żegnam się z Wami, moje kochane dziewczęta 
i chłopaki. Nie umiem Was inaczej nazwać, niejedno z Was prze-
kroczyło pięćdziesiątkę. Tyle Was przeszło przez moje ręce, chyba 
tysiące. Kochałam Was bardzo. A teraz w obliczu końca mam do 

1 Państwowe Gimnazjum im. św. Kazimierza w Nowej Wilejce / wspomnienia Ireny 
Kontowt-Okulewiczowej, Anny Krystyny Kalenkiewicz-Mirowiczowej. Bydgoszcz, 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2003.

Kościół	św.	Kazimierza	w	Nowej	Wilejce	wyświęcony	w	1911	roku
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Was ogromną prośbę. Niech to z Was, któremu moja pamięć będzie 
droga, wierzący czy niewierzący, przeczyta jedną z Ewangelii jako 
powieść, jednym tchem – dobrze? To niewiele przecież.

Tymczasem leżę i wspominam moje belferskie lata i Was. Zaczęło 
się to od warunków zupełnie dla Was egzotycznych, przed pierwszą 
wojną światową, w wiejskim dworze na Wileńszczyźnie, który do 
kolei miał 21 km wyboistej drogi, a do najbliższego miasteczka, 
gdzie gmina, kościół i jedyna w okolicy rosyjska trójklasowa szkoła 
9 km. Ludność zasadniczo mówiła po polsku z właściwym śpiewnym 
akcentem, mimo że przy zetknięciu z władzami wymagano języka 
rosyjskiego. Ale w kościele śpiewało się i mówiło po polsku i z poko-
lenia na pokolenie przekazywało się jak skarb rodzinny umiejętność 
czytania na książce do nabożeństwa. Przy kłótni, przekleństwach i 
innych momentach wzburzenia wyłaziła białoruszczyzna.

Otóż w wielu wiejskich dworach w długie zimowe wieczory przy 
rozstawionych na dużym stole kilku naftowych lampkach, a więc na 
ogół w mroku, odbywały się policyjnie zakazane lekcje czytania i 
pisania po polsku, elementarnych rachunków, religii. Uczyła dzie-
dziczka, moja matka. A ja 8-10-letnia dziewuszka pomagała jej z 
wielkim przejęciem. Tak się narodziło moje powołanie nauczycielskie 
i nigdy już potem nie miałam wątpliwości co do wyboru zawodu. 
W tych czasach miałam dwie rówieśnice, które nie przychodziły na 
wieczorne lekcje, bo poszły do dalej położonych gospodarstw na 
służbę i te – Stefcię i Polońcię – douczałam samodzielnie niedzielami. 

Poszły w życie z takim zapasem wiedzy, jaki 
im – dziewięcioletnie dziecko – przekazałam. 
Czy żyjecie jeszcze i gdzie się obracacie?

A potem już po studiach Nowa Wilejka, 
kolejarskie miasteczko położone o 9 km od 
Wilna, w głębokiej dolinie bystrej rzeczułki – 
Wilejki, wśród malowniczych wzgórz i lasów, 
gdzie kryły się resztki ruin zamku Bony, wzdłuż 
Batorowego i Napoleońskiego starego traktu. 
Młodzież była specyficzna, przede wszystkim 
pochodzenia robotniczego z licznych rodzin, 
nieraz z trudem przekraczająca pierwsze progi 
kultury. Problem rozpieszczonych jedynaków 
nie istniał, chyba że był to wypadek ze szkół 

wileńskich. Najbardziej uświadomiony i uspołeczniony element to 
było środowisko robotników wysoko kwalifikowanych. Wy, powojenne 
pokolenie uczniów, nie byliście ode mnie wiele młodsi – eksplodo-
wałam zapałem i starałam się ukryć głęboko chwytający za gardło 
strach przed Wami. Tym większy, że obejmowałam lekcje po Jerzym 
Wyszomirskim, w którym się kochała się cała piękniejsza połowa 
młodzieży. Gdy weszłam po raz pierwszy do siódmej, przedostatniej 
klasy gimnazjalnej – tej pod schodami – zaczęłam z tupetem zadawać 
tak trudne pytania, że nikt nie mógł na nie odpowiedzieć. Wiadomo, 
znaną wszystkim słabym zwierzakom metodą jest próba zastraszenia 
przeciwnika. Wszystko się jednak ułożyło dobrze. Lubiliśmy się i 
matura poszła niezgorzej. Tylko nie umiałam osadzić eleganckiego, 
starszawego Wadima, który patrzył na mnie w wyzywający sposób, 
co wywoływało raki, niesłychanie krępujące dla poważnej i groźnej 
profesorki. Zatarła mi się większość imion i nazwisk, ale dziś pamię-
tam jak przez mgłę Wasze twarze, nawet gdzie kto siedział.

W pierwszej ławce pod oknem Wandzia, z 
lewej strony w środku Olechnowicz Marian, z 
prawej Irka Pyszyńska-Parafianówna, z ostat-
niej ławki środkowego rzędu wstawał długo-
nogi Bolek Sylwestrowicz i gdzieś obok Adolf 
Olechnowicz. W pobliżu nauczycielskiego sto-
lika złociły się włosy i rumieniły buzie Jadź 
Szypiłłówny i Harasimowiczówny i widać było 
pozornie poważną minę Wojtka Borzobohate-
go. Były jakieś pogadanki z dziewczętami – co 
z naiwności musiałam Wam mówić – jakieś 
herbatki u pp. Harasimowiczów (białe bluzki, 
granatowe spódniczki, kokardy) i nieprzespane 
godziny w nocy, w których się biedziłam, jak Ci 
Bolkuń wytłumaczyć, że nie wypada zaglądać 
przez dziurkę od klucza i podsłuchiwać, co to 
ja mogłam za drażliwe sprawy z dziewczęta-
mi omawiać. Spotkałam Was potem po wojnie Jadziu i Bolku, jako 
wziętych lekarzy i doznałam od Was dużo serca, za co Wam gorąco 
dziękuję i żegnam serdecznie. Uczyłam Waszego świetnie zapowia-
dającego się syna. Niech się Wam powodzi jak najpiękniej.

A potem szły lata za latami, klasy za klasami. Wyłania mi się z tych 

Jerzy	Wyszomirski	po	
studiach	na	USB	w	
Wilnie	pracował	jako	
nauczyciel	w	gimna-
zjach	Nowej	Wilejki

Wojciech	 Stanisław	
Borzobohaty,	dyplomo-
wany	 oficer	WP,	 pod-
pułkownik	AK.	W	1945	
skazany	na	karę	śmier-
ci,	 więziony	 do	 1953

KRESOWE	RODOWODY Bożena	Ptak

9998



Bożena	PtakKRESOWE	RODOWODY

czasów szereg problemów i twarzy. 
Co do problemów, to najpoważ-
niejszym, osobistym była trudna 
umiejętność pogodzenia sponta-
nicznej serdeczności dla Was i 
żelaznej konsekwencji wymagań. 
Nauczyłam się jej wiele lat później, 
a tymczasem miałam wiele trudno-
ści i nieporozumień. Jeżeli osiadły 
one goryczą we wspomnieniach 
niejednego z Was, darujcie. A co 
do osób – żegnam się ze wszyst-
kimi, nie tylko z tymi, których tu 
wspominam i ci niewymienieni 
niekoniecznie byli mi mniej bli-
scy, nieraz wręcz przeciwnie. Po 
prostu nie stawili się na to szpitalne spotkanie z pamięcią starej 
chorej kobiety. Niektórzy przyszli.

Przesunęła mi się postać Wilka Illukowicza z czupryną na jeża, 
szczupła sylwetka Irki Pęskiej, tej która przez cały okres przed ma-
turą grała w tenisa, a na egzaminie poprawiła wszystkie czwórki 
na piątki. Odnalazłaś mnie, Irko, w Toruniu, opowiadałaś, że na 
pryczy obozowej rozmawiałaś ze mną i chciałaś mnie przekazać 
swoje przemyślenia. Ale trafiłaś na początek naszego repatrianckiego 
bytowania. Nieprawdopodobny tłok, rwetes i zamęt. Nie umiałam Cię 
przyjąć, jak tego oczekiwałaś i więcej się nie pokazałaś, czego mi 
było ogromnie żal. A przede wszystkim dobroczynna postać dr Julii 
Nowickiej, która jako lekarz ratowała nas w pierwszych toruńskich 

czasach zawsze chętnie i troskliwie. Dziękuję z 
całego serca i chciałabym Ci nieba przychylić. 
Jasna głowa Stacha Chrzczonowicza, o którym 
ostatnio wiele i serdecznie myślałam w związku 
ze śmiercią Janki.

Spojrzenie spod czoła i nastroszonych włosów 
Witalisa Rymszy, którego losy zagnały na drugą 
półkulę, ale który wiernie pamięta o dawnych 
belfrach i kolegach. Piegowaty pyszczek i bystre, 
inteligentne oczy Cześka Ptaka – miłe mi były 

późniejsze spotkania z Tobą i życzę powodzenia przede wszystkim 
Twojej uroczej córeczce, za którą wodzisz rozkochanymi oczami.

Widzę pogodną, jasną i ufną buzię Stefy Leszczykówny, która 
potrafiła później tak dzielnie przebijać się przez niebywałe trudności 
życiowe i chyba wyszła z nich zwycięsko (jest teraz sędzią dla nie-
letnich). Upartą twarzyczkę Heli Węgrowskiej, dla której w bardzo 
ciężkich warunkach domowych Krakowska Szkoła Pielęgniarek 
zdawała się niedościgłym marzeniem, a jesteś bardzo znanym psy-
chiatrą w Łodzi. Helu, gdyby do Ciebie zgłosiła się jedna z moich 
późniejszych uczennic, pomóż jej całą swą wiedzą i możliwościami. 
Jest na pewno tego warta.

Którędy się obracasz księże Stasiu Górski? Nieraz Cię wspominam, 
jesteś dla mnie przykładem siły charakteru i trwałości powołania. Wy-
szedłeś z dalekiej nadgranicznej wsi białoruskiej o tak prymitywnych 
warunkach życiowych, że dzisiaj wydaje nam się nieprawdopodobne. 
Skończyłeś jakąś tam okoliczną szkołę powszechną i zgłosiłeś się – 
wielki, mocno przerośnięty chłopak – do nas. Postanowiłeś zostać 
księdzem. Zamieszkałeś u jakiejś kobieciny, gdzie przez wszystkie lata 
nauki miałeś wyrko na stryszku, na który się wchodziło po drabinie. 
Żywiłeś się kaszą i słoniną przywiezioną z domu. Byłeś brzydkim 
kaczątkiem wśród jako tako wyrobionych kolegów. Na pierwszy okres 
same dwóje – uważaliśmy za uczciwe oznajmienie, że nic z Ciebie nie 
będzie. Na półrocze było już lepiej, promocję otrzymałeś już gładko. 
Po siódmej klasie jako przerośniętego wzięto Cię do wojska. Odbyłeś 
służbę i znowu, dorosły mężczyzna zasiadłeś w ławce szkolnej, by 
zdać maturę. Wreszcie upragnione Seminarium Duchowne. Chcę 
zostać „sacerdos simplex”. Nie skończyły się trudności. Wyłoniła się 
jakaś przeszkoda związana z prawosławiem matki. Nie załamałeś się. 
Poszedłeś na matematykę, gdzie Ci świetnie szło, aby przy pierwszej 
możliwości wrócić do Seminarium. I wreszcie, już głęboko w czasie 
wojny, w czasie prymicji Twe kapłańskie dłonie objęły moją głowę jak 
matki – nikt z Twojej rodziny nie mógł przyjechać. Czy odprawiasz 
za mnie Mszę św., Stasiu?

Wreszcie na spotkanie wtargnęła niemal cała klasa bardzo mi bli-
ska, chociaż nie byłam jej wychowawczynią. Klasa Irek: Kontowtów-
ny, Lechówny, Kokoszyńskiej i może innych, jeszcze z Lejbą Romem 
jako inteligentnym wójtem. Tam odbywały się najwyższe dyskusje. Pa-
miętacie taką o socjalizmie, na którą niespodziewanie wtrynił się wi-

Tablica	upamiętniająca	profesora	
St.	 Chrzczonowicza	 na	Wydziale	
Chemicznym	Politechniki	Łódzkiej

Mgr	filologii	Cz.	Ptak
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zytator, a Lowa Rom 
cytował „Kapitał”? 
Tam na pogadankach 
z dziewczętami (by-
łam już wtedy w mia-
rę wytrawną wycho-
wawczynią dziewcząt 
– była taka funkcja w 
szkolnictwie koedu-
kacyjnym przed woj-
ną) wpływały już do 

skrzynek zapytań poważniejsze problemy, poza obowiązującym w 
każdej klasie pytaniem: „Czy pocałunek jest grzechem?”. Z per-
spektywy pierwszy okres mojej pracy w Nowej Wilejce wydaje mi się 
sielankowy, bezkonfliktowy. Żyli obok siebie, do gruntu przesiąkając 
kulturą polską Polacy, Rosjanie, Białorusini, Żydzi, Tatarzy, Kara-
imi i nikomu nie przeszkadzało, że dobra, troskliwa i skrupulatna 
nauczycielka języka niemieckiego jest gorącą niemiecką patriotką. 
W latach trzydziestych ferment społeczny i nacjonalistyczny dawał o 
sobie znać. Gdzie jesteś pełna głębokiego przekonania Anko Szysz-
kówna, dużo bardziej uświadomiona społecznie od koleżanek? Jak 
przetrwałaś epokę przemian i jakie jest Twoje oblicze?

Myślę nieraz, czy przeżył wszystkie kataklizmy Lowa Rom? 
Wychowanek chederu, całą swą żywą inteligencją garnął się do 
kultury polskiej; zdolnościami, talentem życia koleżeńskiego, osią-
gnięciami sportowymi imponował kolegom, którzy go rokrocznie 
wybierali na wójta klasy, darzonego sympatią i zaufaniem. I raptem 
z niezrozumiałych dla niego powodów poczuł, że wszyscy go uwa-
żają za obcego Żyda. Pamiętam jak ten duży, wyrośnięty chłopak 
szlochał przede mną, jak robił wszystko, by dotychczasowe polskie 
środowisko go nie odtrąciło, żeby znaleźć w nim własne miejsce. 
Rozczytywał się w książkach Askenazego i Handelsmana, biorąc tych 
ludzi za swój wzór, stał się działaczem sanacyjnej Straży Przedniej. 
Nie pomogło. Trzy razy odrzucano jego podania na medycynę – 
poszedł w podziemie. Czy żyjesz? Czy przetrwałeś tragedię swego 
narodu? W jakim kraju znalazłeś swój dom?

Były i innego rodzaju problemy. Gdzieś mi się zapodziała niepo-
zorna, skupiona dziewczynko, Halinko Hajdamowiczówna? Nie mia-

łaś chyba szesnastu 
lat, gdy stałaś się 
po śmierci matki 
wychowawczynią 
dwóch młodszych 
braci i małej sio-
strzyczki. Ojciec, 
skromny krawiec 
od łatania mun-
durów w kosza-
rach, dostarczał 
Ci trochę środków 
do życia, ale już w 
wychowaniu po-
móc nie potrafił. 
Chłopcy nie spra-
wiali Ci trudności. 
„My wiemy, jak 
postępować. Matka 
nam przed śmiercią 
wytłumaczyła”. Żaden jednak nie przeżył wojny. A co się dzieje z Tobą 
i tak bardzo ukochaną przez Ciebie dziewuszką? Tak się obawiałaś, 
by jej nie skrzywdzić.

Na jakimś zjeździe stanął przede mną brodaty, poważny pan, 
działacz na Ziemiach Zachodnich. „Kto ja jestem?”. Wiele wysiłku 
mnie kosztowało wywołać z pamięci poza tą poważną głową roze-
śmianej od ucha do ucha puchatej i rumianej twarzy i figlarnych 
oczu „największego łobuza” – Stacha Pasławskiego.

Gdy myślę jednak o Waszej klasie, to przede wszystkim o Tobie 
Iruś Kontowtówna. Ty najbliższa, najukochańsza Przyjaciółko, wierna 
w złej i dobrej doli. Iruś, dziękuję Ci za wszystko, za Twoją dobroć, 
subtelność i przywiązanie. Tobie oddam te gryzmoły. Niech Cię Bóg 
wynagrodzi w losie Teresy.

I Was żegnam serdecznie Irki moje drogie: Lechówna i wiecznie 
młoda Kokoszyńska [...].

No i ostatnia moja klasa, wychowana przeze mnie od początku do 
matury, klasa wójta Stefana Drozdowskiego, nieliczna, ale zgrana. 
Ileż miłych wspomnień nas łączy. Pamiętacie? Wiosłowaliśmy po 

Drewniany	most	w	Wilence	(Wilejce)	nieopodal	sta-
cji	kolejowej	w	Nowej	Wilejce	na	fotografii	A.	Jer-
makowa	ze	starej	pocztówki	z	początku	XX	wieku

Jeden	z	braci	autorki	wspomnień	–	Maciej	Kalenkie-
wicz	(1906-1944	w	Surkontach)	podpułkownik	WP,	
cichociemny	i	współtwórca	tej	formacji,	dowódca	
Okręgu	Nowogródek	AK,	kawaler	Orderu	Virtu-
ti	Militari,	drugi	brat	–	Wojciech,	porucznik	WP,	
został	zamordowany	na	początku	wojny;	Miejsce	
pochówku	Anny	Kalenkiewicz-Mirowicz,	badaczki	
dziejów	WKL,	przy	jej	mężu,	profesorze	Anatolu	
Mirewiczu	na	warszawskim	cmentarzu	na	Bródnie
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Trockim jeziorze, maszerowaliśmy ze śpiewem do zamku Miednic-
kiego, jeździliśmy kuligiem w głęboki śnieg sznurem saneczek do 
Mickun, urządzaliśmy przedstawienie jakiejś sztuczki Fredry (sukces 
Werki), po zwiedzeniu Warszawy i Krakowa przeszliśmy pieszo w trzy 
dni w cudną pogodę z Nowego Targu do Rytra, ze spływem Dunajca 
oczywiście. Pamiętacie ostatnią naszą wspólną Wilię organizowaną 
przez prymuskę Wandzię Słuczanowską? Z całym rytuałem. Był śledź 
i barszcz z uszkami, i śleżyki, i indywidualne życzenia dla każdego 
pod talerzykiem. A nasze ciągnące się godzinami sądy koleżeńskie 
ze skrupulatnym sędzią Gienią Mikulską. 

Ale i były smutne wypadki, które zasnuły Waszą młodą radość. 
Bezsensowne samobójstwo Zygmusia Wołejszy, potem głęboko tra-
giczna śmierć Heli Kuleszanki z samobójstwem na jej grobie w 
rocznicę śmierci – matki, zahartowanej życiem robotnicy. Psychiczna 
choroba Władka Kaweckiego – ileż serdecznej opieki i uwagi umiałeś 
mu zawsze okazać Stefku Drozdowski. Do końca życia pamiętam, jak 
kiedyś Władek odprowadzał mnie ze szkoły (ze 3-4 godziny drogi) w 
bardzo zimny, wietrzny dzień. Wiatrem podszyta jesionka nie chroniła 
go od chłodu. Mówił na tematy obojętne, by wreszcie wykrztusić: 
„Proszę pani, czy ja jestem normalny?”.

Wreszcie wojenna śmierć Witka Hajdamowicza. Witka, który za-
wsze szedł prostą, rzetelną drogą, który tylekroć nosił cudze plecaki, 
który dzięki uczciwej pracy tak pięknie rozwinął się umysłowo, że 
jego pogłębione wyczerpujące odpowiedzi na maturze długo wspo-
minaliśmy z dumą.

Szliście wiosną 1938 roku po rozdaniu matur z radosnym uczu-
ciem, że świat przed wami otworem. Wojna poplątała Wam życie. 
Część Was poszła wprost w podziemie, parę dziewcząt wyszło za 
Litwinów – czy aby jesteście szczęśliwe? Byliście ludźmi z charak-
terem i otwartymi głowami, a tak niewielu z Was pokończyło studia. 
Najwyżej doszła doc. dr Gienia Mikulska. Życzę Ci dalszych sukcesów 
naukowych, Gieniu kochana i Tobie, adiunkt Zosiu Aleksandrowi-
czówna – byłaś mi zawsze jedną z najbliższych i najserdeczniejsze 
moje życzenia idą raczej w innym kierunku niż powodzenia naukowe. 
Te zresztą również.

Przede wszystkim poplątały się jednak, zwłaszcza dziewczętom 
sprawy najosobistsze, małżeńskie, a tyle w Was było materiału na 
pełnowartościowe żony i matki. Nie doszła do mnie wiadomość – 

ufam, że informacje są niepełne – o żadnym normalnym, szczęśliwym, 
pogodnym małżeństwie dziewcząt z tej klasy – natomiast o wielu 
zwichniętych życiach. I ogromnie mi smutno.

Czułabym wielki brak, żebym na te moje spotkania nauczycielskie 
nie zaprosiła Was, najdroższe moje drużynowe harcerskie, przyjaciółki 
wypróbowane. Pamiętacie, że charakter ówczesnego harcerstwa 
różnił się zasadniczo od współczesnego. Przede wszystkim robota 
była całkowicie oparta o pracę społeczną dobrowolnie podjętą, 
wynikającą z poczucia osobistej odpowiedzialności o lepszą przy-
szłość. A lepsza przyszłość to w pierwszej mierze lepszy człowiek. 
Jeśli komendantka chorągwi obejmowała swoją funkcję, a poza 
tym normalnie pracowała zarobkowo, musiała te lata całkowicie 
wykreślić z życia osobistego. Nie miała nawet maszyny do pisania. 
Subsydia szły na kursy, obozy, przejazdy, wydawnictwa. Atmosfera 
ta wytwarzała zespół o jednakowej postawie, związany wobec tego 
głęboką przyjaźnią i całkowitą pewnością, że nawzajem można na 
siebie liczyć pod każdym względem. Nic dziwnego, że taka kadra 
miała ogromny autorytet i wpływ wychowawczy na młodzież.

Nie należałam do tej kadry, byłam tylko mocno zaangażowaną 
opiekunką swojej szkolnej drużyny, ale znałam te dzielne, ideowe 
kobiety i przyjaźń ich cenię sobie bardzo wysoko. 

Czy pamiętasz najmilsza Aldono Terpilowska, kiedy przyszłaś 
do naszego nauczycielskiego pokoju, tym swoim młodym, wesołym 
krokiem, który zachowałaś do dzisiaj? Zgłosiłaś się jako nowa dru-
żynowa. Pogadałyśmy. Robota ruszyła z kopyta. Wkładałaś w nią 
cały swój zapał i talent pedagogiczny. Najważniejsze jednak były 
nie zbiórki, wycieczki, kominki czy ogniska, ale że dom Twoich ro-
dziców, o pogodnej, kulturalnej atmosferze, był zawsze otwarty dla 
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tych wszystkich dziewuszek z bardzo skromnych nieraz środowisk; 
które znajdowały tam radę, wzór, pomoc. Obie Twoje siostry, Janka 
i Wiciuszek, moje miłe uczenniczki, sekundowały Ci dzielnie. For-
macje druhen wykańczały (wyszlifowywały) obozy. Tak wiele później 
doznałam od Ciebie dobroci i przyjaźni, Aldono. Odpłacałam Ci 
całym sercem. Żegnaj kochana, Ty mnie zrozumiesz, że odchodzę bez 
żalu, gdyż doznałam w życiu niewypowiedzianie wiele dobrego. Tak 
dobrze pamiętam, Wiciuszek miły, jak przejąwszy berło po siostrze, 
prowadziłaś swój pierwszy samodzielny obóz nad rozległym jeziorem 
Karaciskim – jak się ono pięknie nazywało – Skajście? Młodziutka 
studentka pierwszego roku chemii miała wszystko tak zorganizowa-
ne, że zdawało się, że sama nic nie robi. Skupiona i poważna, byłaś 
przeciwieństwem swej tryskającej życiem i serdecznością siostry. 
Nie było jednak warty nocnej, której byś nie sprawdziła, dodając 
otuchy wartowniczce drżącej przed każdym poruszeniem wiatru 
w krzakach. Otulałaś kocami przed rannym namiotowym chłodem 
spocone ciała druhenek, wchodziłaś w każdy szczegół. Pamiętasz, 
jak nas zaskoczyła burza w drodze do Landwarowa i wróciłyśmy 
przemoczone do nitki? Kazałaś mokre mundury zostawić na dworze 
(nic już nie mogło im zaszkodzić) i wpakować się pod koce na sienniki. 
Wkrótce rozległ się z różnych stron namiotu głęboki oddech śpiących. 
Opowiadałam im w tym czasie fascynującą bajkę i stwierdziłam, że 
w pamięci każdej z harcerek bajka kończy się na innym epizodzie. 
Do końca nie dotrwał nikt.

Potem to chyba była Tonia Wysocka. Dziewczyna o bardzo jasnej 
karnacji, regularnych rysach i długich, prostych, bardzo jasnych 

warkoczach. Ociupinkę zaniedbana i ociupinkę roztargniona, ale 
pełna miękkiego uroku, wrażliwa na każdą ludzką biedę czy potrzebę. 
Bałam się, że Cię życie skrzywdzi, wykorzysta, a tymczasem jesteś 
adiunktem, jeśli już nie docentem SGGW, matką czworga dzieci i żoną 
nieprzeciętnego człowieka. Znowu wracam do Ciebie, Irciu Kontow-
tówna, moja następna drużynowa. Pamiętasz, jak się zaczęła nasza 
przyjaźń? Przyłapałaś mnie na półpiętrze naszych schodów szkolnych, 
w tym miejscu, gdzie wielkie okno wychodziło na boisko, Wilejkę i 
wzgórza. Byłaś bardzo malutka i drobna w pierwszym Twoim szkol-
nym roku. Podniosłaś jasny łepek do góry i zapytałaś ze śmiertelną 
powagą: „Czy podpowiadanie i dawanie ściąg jest rzeczą uczciwą?”. 
Osobiście należałam do pokolenia pierwszej szkoły polskiej w czasie 
pierwszej wojny światowej i z zasady, że wiele pomagałam koleżan-
kom poza lekcją, nie podpowiadałam i nie ułatwiałam ściągania, ale 
już moja odpowiedź Irci była daleko bardziej liberalna. Czasy się 
zmieniają, my w nich. Na takim drobnym przykładzie nieraz widać 
to jaskrawiej niż przy poważniejszych sprawach, co już może być 
normą uczciwości, a co się wydaje wyjątkowo zabawą i nieżyciową 
skrupulatnością. Warto się zastanowić. Zostałaś komendantką obozu 
– hufcowa Aldona obserwowała Cię, by w każdej chwili przyjść Ci z 
pomocą. Troszczyła się: „Organizacyjnie będzie na pewno wszystko 
na medal, ale czy potrafi wymagać?”. I pełne zachwytu stwierdzenie: 
„Ależ ta Ircha umie się postawić, cichutko a stanowczo”.

Po Irce drużynę objęła Wicia Kudrewiczówna, ale mi się jakoś 
szybko w życiu zgubiła. Pamiętasz Wiciu nasz własny, tylko drużyny, 
a pełen emocji obóz w Zameczku nad jeziorem Sałatą? Ślicznie tam 
było i wygodnie, szkolenie szło sprawnie, nawet malkontentom roz-
pogodziły się czoła. Na zakończenie może nawet zbyt burzliwa noc i o 
świcie powrót ciężarówką do Nowej Wilejki. I oto kierowca wywrócił 
nas z nasypu, siekiery i kotły poleciały nad naszymi głowami. Nigdy 
nie zapomnę wrażenia, z jakim trochę podrapana wstawałam. Co 
zobaczę? Na szczęście nie było nic groźnego: jakaś złamana ręka, 
zwichnięty obojczyk, wybite zęby. Ale plotka poszła do N. Wilejki w 
tej formie, że część z nas zmarła, a część w szpitalu walczy o życie.

I wreszcie ostatnia z moich drużynowych, najpromienniejsza 
dziewczyna, jaką w ogóle znałam w życiu – Janeczka Pieciunówna. 
Należałaś do mojej klasy wójta Drozdowskiego, byłaś jego młodzień-
czą sympatią, bardzo lubianą i cenioną przez kolegów i koleżanki. 
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Każdy nauczyciel się na Twój widok uśmiechał, a ja kochałam Cię 
najwięcej z mojej gromadki. Harcerka w każdym calu, natura bogata, 
prawa i ofiarna, o pogłębionej ideowości, jakiejś wielkiej szczerości 
wewnętrznej („Nie umiem pani nie powiedzieć, że w tej chwili pani 
nienawidzę”), o ogromnym uroku, promieniującym z brązowych, 
żywych oczu i ślicznego uśmiechu.

Przyszła wojna i wali w Ciebie cios za ciosem. Kiedyśmy się od-
nalazły, miałaś odbudowane życie w Gdańsku-Oliwie w jakichś zbyt 
wąskich ramach jak na Twoje możliwości i potrzeby. A ja zadałam Ci 
idiotyczne pytanie, czy jesteś zadowolona ze swojego życia. Daruj mi to, 
rozumiem teraz dużo więcej i poza Anusią Paderewską mało o kim z Was 
rozmawiałam, dłużej z Bogiem w nocne, szpitalne godziny, niż o Tobie.

Kończy się Nowa Wklejka. Z jej wspomnieniem łączą mi się szare, 
rzeźwe poranki, kiedy w zwartym szyku zbieraliście się na modlitwę 
na boisku przed szkołą, a mocne głosy dźwięczały czysto, odbijając 
się o lasy i wzgórza. Albo gdy na 11 listopada chłopcy odchodzili 
z karabinami w stronę koszar, śpiewając na całe gardło „Wszystko 
co nasze”, a co nie okazało się frazesem. Miałam silne poczucie 
dumy, ale w miarę upływu lat narastał lęk. Uczyłam potem w wielu 
szkołach, do których serdecznie się przywiązałam, ale uczucie do 
Nowej Wilejki zachowało na zawsze jakiś posmak pierwszej miłości.

Na następną noc zamawiam sobie moją kompletową wojenną 
gromadkę. Przyjdźcie! Niech Anusia Gizelska-Paderewska wypełni 
luki w imionach i nazwiskach. Nie było przecież dzienników ani 
arkuszy ocen, w które się bez końca każdego wpisuje. Pamiętam 
daleko lepiej twarze i charaktery niż imiona i nazwiska. Ale to nie 
ma przecież znaczenia, prawda?

Nie przyszliście, całą noc spałam mocno. Dopiero nad ranem 
mignęła mi śniada twarzyczka, pełna życia i temperamentu figurka 
w harcerskim mundurku – Ziunia Leszczykówna. Wyszłaś za mąż 
za dawnego kolegę i oficera WP, wartościowego chłopca, moje-
go dawnego ucznia, Mietka Szczecińskiego. Data ślubu mówi za 
siebie: 15 sierpnia 1939. Byliście ze sobą dwa tygodnie, a potem 
całe 17 lat osobno ze skąpymi wiadomościami. Hodowałaś syna, 
repatriowałaś się na Mazury i z trudem przebijałaś się przez 
wszystkie trudy wojennego i powojennego życia. Mietka rzucił 
los do Kanady. Czekaliście. Aż wreszcie po październiku [1956] 
otworzyły się możliwości połączenia. Dostałaś list: „Przyjeżdżaj”. 
Jechałaś z trwogą, trudne warunki życia odjęły Ci wiele z dawnej 
świeżości, a szesnastoletni syn to już była indywidualność, która 
mogła się nie pogodzić z indywidualnością ojca. Po szeregu li-
stów z czystymi informacjami nadeszło do siostry podsumowanie 
sytuacji: „Nigdy nie przypuszczałam, że może być tak dobrze żyć 
z tak dobrym, mądrym i bezpośrednim człowiekiem jak Mietek”. 
Czy nadal jest Wam tak dobrze razem, Ziuniu i Mietku? Daj Wam 
Boże wszystkiego, co najlepsze Kochani.

Wrzesień 1939. Uczę w ogromnym gimnazjum im. Mickiewicza w 
Wilnie. Chłopców koło pół tysiąca, gmaszysko poklasztorne, rozle-
gle znakomicie podpiwniczone, co zastępuje nam schrony. Lekcje w 
pierwszej klasie o wojnach perskich, przeszło czterdziestu urwisów. 
Syreny zaczynają wyć, alarm, nikt się nie rusza, do szyku należy 
maksimum opanowania. Jest ono zresztą koniecznością, panika w 
wąskich przejściach do piwnic mogła być groźniejsza od nalotu. 
„Uwaga! Uwaga! Nadchodzi!”.

– Mów dalej co z tym Temistoklesem?
– Flota perska...
– Uwaga, uwaga... – woźny wsuwa głowę do drzwi – Idziemy. 

Spokojnie, parami, nie biegać.
Walą się bomby. A potem po nalocie biegnie się bez tchu do 

domu, sprawdzić, co się tam dzieje. Nasz maleńki synek opowiada, 
wymownie machając rączkami: „Bach, bach”.

Pozwolono nam 11 listopada pójść do kościoła. Wlazłam w jakiś 
zakamarek, żeby chłopaki nie widzieli, jak się ich profesorka zacho-
wuje. Nie pomogło, nie mogłam stłumić gwałtownego płaczu, ale oto 
cały kościół szlochał na cały głos: od najstarszego profesora do naj-
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mniejszego urwisa. Śpiew nie mógł wydostać się ze ściśniętych gardeł.
Strajk szkolny w obronie polskiego nauczyciela częściowo wygra-

ny. W niektórych szkołach, np. w Żeńskim Gimnazjum im. Czartory-
skiego przebiegł w sposób jak najbardziej zdyscyplinowany. Dziew-
częta codziennie otrzymywały instrukcje od Komitetu Kierującego, 
za którym głęboko zakonspirowane kryły się władze szkolne.

U nas to był żywioł. Szkołę porzucało ponad 500 chłopaczysków 
z wyciem i wrzaskiem, na podwórko leciały nie tylko kałamarze, ale 
stoły i ławki. Leciały przede wszystkim porozwieszane „pogane” (?). 
Część usuniętych nauczycieli polskich wróciła, między innymi ja, 
ale tylko na historię starożytną, propedeutykę filozofii i jedną klasę 
z nadobowiązkowego jęz. polskiego.

Zaczęła się ciężka zima pierwszej okupacji. Nieraz chłopcy przy-
chodzili pobici przez szaulisów, bywali głodni i zaniedbani – ileż matek 
musiało samotnie borykać się z ich utrzymaniem. Na wychowanie nie 
było czasu i energii. Wszystko to stwarzało trudności z utrzymaniem 
dyscypliny. Bo przecież żaden polski nauczyciel nie odwołałby się do 
rygorów szkolnych w konflikcie z małym niesfornym Polakiem. Najtrud-
niej było wychowawcom opanować klasy na lekcjach języka litewskiego.

Wśród Litwinów byli ludzie o dobrej woli i kulturze, ale byli i szo-
winiści udający, że nie umieją po polsku, rozmawiający z nami przez 
tłumacza, którzy zamieniali się w razie potrzeby w komunistów, by 
znów wrócić na dawne pozycje bez zająknięcia. Ci prowokowali, co 
mogło być groźne. Argumenty o naszej kulturze i godności narodowej 
nie nadawały się do głośnego wypowiadania. I wtedy tak wielką pomoc 
znalazłam u Ciebie, Ryśku. Byłeś najlepszym, jakiegokolwiek kiedyś 
znałam gospodarzem klasy. W drugim roku nastąpiła fuzja z dziewczę-
cymi klasami od Nazaretanek, co stwarzało dodatkowe trudności: takie 

połączenie ognia i wody. Znakomicie wychowanych, wychuchanych 
dziewczątek i rozhukanych chłopaczysków. Dałeś sobie radę. Byłeś 
zdolnym, inteligentnym uczniem, świetnym, taktownym organizatorem, 
wyjątkowo wyrobionym jak na Twoje bardzo przecież młode lata. I 
umiałeś mieć wpływ. Przy tym mieliśmy do Ciebie nieograniczone za-
ufanie, jakie tylko może się wytworzyć między uczniem i nauczycielem 
w tak trudnych narodowych warunkach. Dziś, gdy myślę serdecznie o 
Tobie, chciałabym Ci jeszcze raz gorąco podziękować.

Po przyjściu Niemców szkoły rozpędzono na cztery wiatry. Jakie 
było moje zdziwienie, gdy wczesną jesienią wpadłam do Wilna ze 
wsi, gdzieśmy już do końca wojny mieszkali, i u Anusi Paderewskiej 
zastałam gotowy komplet. Pamiętacie to spotkanie? Oficjalne kom-
plety albo w ogóle nie ruszyły, albo jeszcze nie dotarły do szerszych 
kręgów młodzieży. A wyście byli już w toku pracy. Ilu Was tam było? 
6-7 osób. Wzięliście lekcje matematyki i fizyki. Resztę przechodziliście 
zupełnie według „rozkładu materiału” ułożonego przez Ryśka. Kiedy 
przypominam sobie obecne, najczęściej zupełnie niewydarzone ZMS- 
owskie (Związek Młodzieży Socjalistycznej) lekcje, nie mogę wyjść z 
podziwu, żeście dali radę, że potrafiliście pracować systematycznie, nie 
zniechęcając się trudnościami, które przecież dla Waszych młodziutkich 
umysłów były ogromne. Kiedy już na stopniu licealnym przystąpiliście 
do zorganizowanych kompletów, zapytano, kto Was tak dobrze przygoto-
wał. Urządzaliście nawet jakieś obchody w domku z dużym ogrodem za 
miastem. Z rzadka przysyłaliście mi jakieś prace czy referaty do oceny. 
Wypisywałam wtedy obok merytorycznej krytyki jakieś morały, nie wiem, 
czy przydały się na cokolwiek, ale wkładałam w nie wiele serca i myśli.

Potem nastąpiły czasy coraz bardziej burzliwe. Jakie to wypra-
wialiście szaleństwa w związku ze zdobywaniem broni wprost z 
hotelu „Nur für Deutsche”. Który pierwszy poszedł do partyzantki? 
Franek? Jurek? Czy Zygmuś? – co wrócił z tak odmrożonymi nogami, 
że musiano mu część obu stóp amputować („protezy są tak świetne 
i nawet dobrze tańczy”).

Inni wrócili po latach i latach. Niejednemu dziewczyna wyszła 
za innego. Jaką to placówkę objęliście swoją gromadką w czasie 
walki o Wilno?

Chłopcy i dziewczęta. Kochani, Kochani. Ileż w Waszym pokoleniu 
było rozmachu i sił życiowych, powagi i przerażającej czasem beztroski, 
ale przede wszystkim młodzieńczej radości życia. Większość pokończy-
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ła potem wyższe studia w trudnościach powojennych, szczęśliwsi, że 
możecie się wreszcie uczyć. A trudności toście się nie bali.

Dziś przyszły trzy dziewczynki z tej samej wojennej gromadki: 
Teresa, Jadzia i Anusia. Jadzieńka, słodkie dziewczątko, której wdzięk 
zdawał się polegać na tym, że wciąż potrzebowała opieki i pozornie 
bała się kurczątka i motylka, a chłopcy czuli się przy niej jak rycerze 
powołani do obrony. Ta dzielna kobieta hoduje dziś piątkę dzieci już 
mocno obecnie wyrośniętych i mimo ciężkich warunków material-
nych daje sobie radę. Jakież to niespodziewane pokłady siły, energii 
i poświęcenia tkwią w tak na pozór słabiutkiej kobiecie.

Z Teresą też życie nie obeszło się w rękawiczkach.
No i Ty Anusiu, córko najmilsza i bardzo kochana, Ty artystko, 

skończyłaś Wyższą Szkołę Muzyczną – z rzadkim żarem wewnętrz-
nym (tak mówił o Tobie prof. Rudziński), z mnóstwem pięknych 
pomysłów i inicjatyw, którymi w wyjątkowo trudnych, wprost bru-
talnych życiowo warunkach potrafisz urozmaicić i upiększyć życie 
najbliższych i tych, którzy Ci są oddani w opiekę. Ty, co umiesz 
tak głęboko kochać i rozumieć z zapomnieniem o sobie, a wszystko 
to przy kruchej konstytucji fizycznej, wielkiej wrażliwości i pracy 
ponad wszelką miarę. Chyba najczęściej przychodzisz na nasze 
spotkania nocne i Tobie najbardziej jestem jeszcze potrzebna. Z 
największą troską myślę właśnie o Tobie.

Z wojennych czasów już z prowincji nasunęło mi się więcej wspo-
mnień. Miałam tam trochę indywidualnych lekcji traktowanych zarob-
kowo. Zarabiało się oczywiście niewiele, nauka w owych czasach nie 
była produktem pierwszej potrzeby. Doznawałam wiele subtelnej pomocy 
właśnie od ludzi najuboższych i najskromniejszych, gdyż żadna wileńska 
chłopka nie zawiodła mnie ani nie oszukała, choć okazji było dużo. Jedna 
zaproponowała mi zagon ziemi pod kartofle, inna garść rozsady kapusty, 
jeszcze inna poradziła, gdzie za miejską sukienkę można wymienić naj-
lepszego parsiuczka (prosiaczka) do hodowania. Wszystko to było cenne, 
zwłaszcza że robione z pomyślunkiem i z sercem i dlatego przyjmowało się 
bez upokorzenia. Wielką rzeczą było serce ludu wileńskiego i jego jakaś 
wewnętrzna kultura, daleka od chamstwa, choć sporo było analfabetów. 
Bardzo mnie wzruszył mały trocki szewc, którego syna uczyłam – wziął 
minimalną cenę za śliczne butki dla naszego synka przed wyjazdem „do 
Polski”. Jakież były potrzebne i jak się przydały.

Tkwię w tych papierzyskach, przepisuję Bóg wie dla kogo i po 
co, ku czyjej pamięci minione losy, zapomniane postacie... Po jaką 
cholerę moi i nasi przodkowie wlekli ze sobą przeszłość, która dla 
nas, potomnych staje się korzeniami? A może tylko balastem, cię-
żarem, utrudniającym stąpanie po współczesności?

***
– Wsiadaj na ten swój czołg i zapitalaj... Nie wiem, czy mój tato 

siedział kiedykolwiek w czołgu. Coś tam w jakiś zapiskach czytałam 
o jego udziale w kampanii wrześniowej, ale muszę przewalić kupę 
papierzysk, aby do tych notatek dotrzeć. Tymczasem wpada mi w ręce 
kajet z pożółkłymi kartkami z tytułem Wspomnienia na zewnętrznej 
etykiecie. Borykam się z rozszyfrowywaniem pisma. W starych 
zeszytach tata pisał bardzo wyraźnie, niemal kaligrafował, więc ten 
pochodzi z późniejszego czasu. Sam zeszyt świadczy o jakiś latach 
pięćdziesiątych... Pierwszy rozdział – Okupacja.

W pierwszych dniach października 1939 roku wysiadłem na dwor-
cu wileńskim. Wróciłem po wielu przygodach ze Lwowa. Dworzec 
tonął w ciemnościach. Na pierwszym peronie natknąłem się na kry-
jącego się w cieniu Szutowicza, który szeptem poinformował mnie, 
że widział Lofkę R., kulejącego z obandażowaną głową. Pociągiem 
podmiejskim pojechaliśmy do Nowej Wilejki.

Przez kilka dni nie opuszczałem domu, chcąc się rozeznać w sy-
tuacji. Tymczasem trwały aresztowania zaraz po wkroczeniu wojsk 
radzieckich. Zabrano wprost z ulicy Kostka Żywaszkę i Cześka Rym-
szę. Przyglądali się maszerującym oddziałom, gdy ich zaaresztowała 
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milicja żydowska. Wszelki ślad po nich zaginął. Wieczorami odwie-
dzałem mieszkających w pobliżu państwa Grochowskich. Po kilku 
dniach powrócił z wojny ich jedyny beniaminek Zygmunt. Ciągle 
powracali znajomi koledzy, ale wielu pozostało na polu walki: Stach 
Bobiński (zginął pod Ołtarzewem, wynosząc kapitana spod kul ar-
matnich), Albert Jarmal, Seweryn Szydłowski, Czesław Półjanowski, 
Zdzisław Buraczewski. Rodziny jednak łudziły się nadzieją i czekały. 
Czesiek Maculewicz stracił rękę pod Suchowolą, Witek Hlukowicz 
[nieczytelne], Tofek Dąbrowski, Ryszard Zieliński trafili do niewoli. 
Z Warszawy przekradł się przez granicę Heniek Rymkiewicz, potem 
Tofek, któremu udało się zbiec z niewoli. Burmistrz Józef Rzepiela 
uciekł urzędnikom z administracji miejskiej. Oficerowie z 85 pp, 13 
p. uł. I 19 p. art. zostali wywiezieni na Wschód. Wyszło zarządzenie 
rejestrowania się byłych oficerów i podoficerów armii polskiej. Nie 
wiedzieliśmy, co robić. Nie zarejestrowaliśmy się i musieliśmy gdzieś 

wiać. Zarejestrujemy się? Sami od-
damy się w ręce? Za namową rodziny 
Zygmunta Grochowskiego udaliśmy 
się na milicję. Mieliśmy szczęście. 
Przyjął nas milicjant dyżurny, z któ-
rym kiedyś uczyłem się w szkole po-
wszechnej. Nazywał się Gyryło [?]. 
Wpisał nas do zeszytu wypełnionego 
nazwiskami, wydał nam poświadcze-
nie rejestracji, a potem wydarł kart-
kę z zeszytu. Dzięki temu mogliśmy 
poruszać się swobodnie. Pierwszego 
dnia spotkałem nad Wilenką na ulicy 
Połockiej Janusza Chmieleckiego, 
który również jak ja był zmobilizo-
wany jako lekarz. Spotkaliśmy się w 
końcu sierpnia czy też 1 września w 
Grodnie. Janusz poinformował mnie 
o utworzeniu tajnej organizacji woj-
skowej. Wiadomość tę potwierdził 
spotkany niedługo potem kpt. Antoni 
Olechnowicz, który był kwatermi-
strzem 33 dywizji piechoty i razem 

odbyliśmy kampanię 
wrześniową. Odwie-
dziłem go kilkakrotnie 
przy ulicy Legionowej 
i razem tworzyliśmy 
zręby organizacji. 
Objąłem komendę 
obwodu obejmujące-
go Pióromont (ulice: 
Ułańska, Artyleryj-
ska) słowem rejon 
miasta od ulicy…

Trudne warunki 
materialne zmusiły 
mnie do zarejestrowa-
nia się w magistracie 
na liście bezrobot-
nych. Przydzielono 
mi pracę przy robotach ziemnych koło fabryki Po[...].

Tymczasem przyszły tęgie mrozy. Pracowałem od czwartej rano 
do dwunastej. Rozbijaliśmy kilofami skutą mrozem ziemię twardą jak 
skała. Potem przerzucono nas na lewy brzeg Wilenki. Tam w pracy 
stosowaliśmy już materiał wybuchowy. W czasie jednego z wybuchów 
dostałem kawałkiem twardej grudy czy też kamieniem w głowę. Dzięki 
grubej czapie skończyło się na małej ranie. W styczniu zgłosił się 
do mnie Józef Dylkiewicz pseudonim „Nałęcz” i przyjął ode mnie 
przysięgę. Składałem ją podczas spaceru Aleją Lipową koło gmachu 
gimnazjum. „Nałęcz” czytał słowa z mikroskopijnej kartki ukrytej 
w dłoni, a ja powtarzałem. „W imię Boga Ojca Wszechmogącego w 
Trójcy Świętej Jedynego przysięgam walczyć o wyzwolenie ojczyzny 
aż do ostatniego tchu i powierzonej mi tajemnicy dochować pod 
groźbą kary śmierci. Tak mi Boże dopomóż” Nie wiem, czy wiernie 
przekazałem słowa przysięgi, sądzę jednak, że zasadniczą myśl za-
pamiętałem dobrze.

Spisała	Bożena	Ptak

(Dokończenie, początek – Znad Wilii”, 91/2022)

Fragment	przedwojennej	panoramy	Nowej	Wilej-
ki	na	zdjęciu	jej	fotografa	Kazimierza	Lelewicza

Czesław	Ptak	w	Wilnie	w	lipcu	1938
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WYDARZENIA,	POLACY	NA	LITWIE.	
WYDAWNICTWA,	OPINIE

Statystyka i rankingi

 ● 2/3 mieszkańców Litwy poparło we wrześniu decyzję państw 
bałtyckich i Polski o niewpuszczaniu obywateli Rosji do swoich 
krajów, najmniej zwolenników ograniczeń było w elektoracie 
Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (dalej 
AWPL-ZChR).

 ● Wg analizy z października Instytutu Gospodarki Światowej 
(IFW) w Kilonii, liderami wśród państw, których pomoc udzielaną 
Ukrainie zmierzono jej stosunkiem do Produktu Krajowego Brutto 
(PKB) są Łotwa – 0,92%, Estonia – 0,85, Polska – 0,49 i Litwa – 0,43, 
przed Norwegią – 0,38, USA – 0,25 i Wielką Brytanią – 0,24% PKB. 
Największego wsparcia Ukrainie udzieliły USA – ponad 53 mld EUR.

 ● Wg Eurobarometru w 2022 liczba mieszkańców Litwy pozy-
tywnie postrzegających euro wzrosła o 4 punkty procentowe i wy-
niosła 68%. W strefie euro najprzychylniej wspólną walutę oceniają 
mieszkańcy Finlandii i Irlandii – 81 i 80%, najmniej przychylnie – 
mieszkańcy Cypru i Luksemburga – 59 i 61%. Średnia pozytywnych 
ocen w strefie euro – 69%.

 ● Jak podała Narodowa Agencja Oświaty, w ciągu ostatnich czte-
rech lat polepszyły się wyniki szkół mniejszości narodowych na 
Litwie o 0,6 pkt. W 2021 średnia ocen z egzaminów z jęz. litewskiego 
w szkołach polskich wyniosła 6,2, z matematyki – 6,4 i były one o 
0,3-0,4 pkt. wyższe niż w szkołach z rosyjskim jęz. nauczania. Co 
najmniej jeden egzamin zdało 83% maturzystów szkół rosyjskich i 
87% polskich, trzy i więcej – odpowiednio 48,7 oraz 51%.

 ● Badania „Mediaskopas” wykazały, że 72% nienawistnych treści 
w litewskich mediach dotyczy mniejszości narodowych – Romów, 
Polaków, Rosjan i Żydów. Do listopada 2022 Europejska Funda-
cja Praw Człowieka zgłosiła 70 takich przypadków w internecie i 
zwróciła się z apelem, aby te wykroczenia zgłaszać na manoteises.
lt/pranesk/pl.

Październik

 ● 3 – Po nocnej burzy nad Wilnem na cmentarzu na Starej Rossie 
powalone drzewa zniszczyły ok. 20 pomników nagrobnych.

 ● 4 – Podczas konferencji Warsaw Security Forum (Warszawskie 
Forum Bezpieczeństwa) premierzy Ingrida Šimonytė i Mateusz 
Morawiecki spotkali się w panelu Europa w czasie wojny: wsparcie 
Europy Środkowo-Wschodniej dla Ukrainy.

 ● 13 – Sytuację polskiego szkolnictwa na Litwie omawiano w 
senackiej Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
z udziałem Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Związku Polaków 
na Litwie (dalej: ZPL) i AWPL-ZChR oraz Agnieszką Rynkiewicz 
z komitetu rodzicielskiego w rej. trockim.

 ● 14 – Gitanas Nausėda w rozmowie telefonicznej z prezy-
dentem Polski Andrzejem Dudą omówił sytuację na Ukrainie i 
wsparcie dla tego kraju, jak również zaostrzenie sankcji wobec 
Rosji i Białorusi.

 ● 18 – Vytautas Landsbergįs obchodził swe 90-lecie, polityk, zaś 
z wykształcenia muzykolog, także poeta i prozaik, członek Związku 
Pisarzy Litwy. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym polskim 
Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. 

 ● 18 – Ambasador RP Urszula Doroszewska i attaché obrony, 
płk Sławomir Pawlikowski w bazie lotniczej w Szawlach spotkali 
się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Orlik 11”.

 ● 18 – W Wilnie dokonano otwarcia odnowionego terenu, łączą-
cego Starówkę z Nowym Miastem – od uliczki Wingry (Vingrių) do 
Muzeum MO (Sztuki Modernistycznej), wg projektu Daniela Libe-
skinda. Niewidoczne dotąd źródła zostały skierowane na kaskady, 
zainstalowano ławeczki, powstał taras widokowy.

 ● 18 – W Ambasadzie RL w Warszawie odbył się zjazd konsulów 
honorowych ze Szczecina, Poznania, Katowic, Gdańska i Białego-
stoku, a także kandydatów na konsulów z Opola, Olsztyna i Torunia. 
Ambasador Eduardas Borisovas oraz dyplomaci wraz z szefem kon-
sulatu RL w Sejnach przedstawili najważniejsze wydarzenia roku, 
priorytety współpracy litewsko-polskiej.

 ● 20 – Na dach kościoła ewangelicko-reformowanego w Wilnie 
przy ul. Zawalnej (Pylimo) powróciły zniesione w czasach sowieckich 
figury NMP i dwóch aniołów. W kościele zbudowanym w l. 1830-
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1835 wg projektu Karola Podczaszyńskiego po wojnie działało kino 
„Kronika”. Od 1990 świątynia służy wiernym.

 ● Rosyjska inwazja na Ukrainę ma poważne konsekwencje geopo-
lityczne, a jedną z nich jest rosnący wpływ Polski i krajów bałtyckich 
w ramach NATO i UE – stwierdził prof. Arent van Nieukerken z 
Uniwersytetu Amsterdamskiego w dzienniku „De Telegraaf” i za-
uważył, iż wojna wydobywa drażliwości historyczne, które są trudne 
do zrozumienia dla zachodnich odbiorców. Kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej obawiają się moskiewskiego jarzma, Rosjan, którzy pod 
różnymi postaciami – carów, bolszewików – siali spustoszenie w tych 
krajach. […] Polska, Ukraina i Litwa zawsze odłożą na bok swoje 
wzajemne konflikty, gdy będą zagrożone przez Moskwę – napisał.

 ● 21 – Z okazji 30-lecia uchwalenia Konstytucji RL w Sejmie 
odbyła się 10. międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna z 
udziałem gości z Łotwy, Estonii i Polski.

 ● 21 – Ambasada RP dla portalu lrt.lt potwierdziła, że Małgorzata 
Stefanowicz-Pecela – dyr. Instytutu Polskiego w Wilnie została odwo-
łana ze stanowiska, które objęła 14 czerwca 2021. Urodzona w Wilnie, 
po ukończeniu Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli studiowała stosunki 
międzynarodowe na UJ, gdzie obroniła doktorat. Pracowała w Instytu-
cie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ.

 ● 25 – 1 listopada – Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek 
polscy dyplomaci odwiedzili cmentarze i miejsca pamięci narodowej 
na Wileńszczyźnie: w Mejszagole, Duksztach Pijarskich, Dowgier-
dziszkach, Trokach, Starych Trokach, Borunelach, Kowszedołach, 
Podbrzeziu, Glinciszkach, Dubinkach, Szyrwintach, Nowej Wilejce, 
Grygajciach, Szumsku, Miednikach, Skorbucianach, Ponarach, Po-
narach Górnych, Kolonii Wileńskiej, Piktokańcach, Sangieliszkach, 
Solecznikach, Koniuchach, Butrymańcach, Niemenczynie, Sużanach, 
Balingródku, Magunach, Bujwidzach, Rudnikach, Ejszyszkach, Ko-
leśnikach, Dubiczach, Marcinkańcach, Oranach, Podbrodziu, Świę-
cianach, Nowych Święcianach, Hoduciszkach, a także cmentarze na 
Antokolu, na Starej Rossie (Mauzoleum Matki i Serca Syna, kaplica 
Powstańców Styczniowych), na Nowej Rossie (Kwatera Polska), Ber-
nardyński, Kalwaryjski, w Zakrecie, przy pomniku Sz. Konarskiego. 
Ambasador wzięła udział w akcji Światełko dla Rossy Społecznego 
Komitetu Opieki nad Starą Rossą, m.in. przy wsparciu Ambasady RP.

 ● 27 – Ambasada RP, Stacja Wileńska Studium Europy Wschod-

niej Uniwersytetu Warszawskiego i Biuro Swiatłany Cichanouskiej 
w ramach cyklu Kolokwiów warszawsko-wileńskich zaprosiły do 
Pałacu Władców na prezentację książki pt. Lodołamaczka z udziałem 
jej autora Rusłana Szoszyna oraz głównej bohaterki – Cichanouskiej. 
Spotkanie prowadził prof. Leszek Zasztowt.

 ● 27 – Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu w rej. 
trockim zostało zmuszone przez władze lokalne do skreślenia z 
rejestru szkolnego uczniów klas 11 i 12 z powodu niewystarczają-
cej ich liczby. Sprzeciwiali się temu rodzice i społeczność szkolna, 
interweniowała polska dyplomacja.

 ● 28 – Kancelaria premiera RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” przekazała wsparcie finansowe uczniom klas 
pierwszych i maturalnych szkół polskich. Bon Pierwszaka o wartości 
470 PLN otrzymało 1011 uczniów, a Bon Maturzysty 1000 PLN – 761.

 ● 29 – W związku ze Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym 
przedstawiciele samorządu rej. solecznickiego na cmentarzach lo-
kalnych uczcili pamięć m.in. Sz. Malewskiego w Turgielach, M. 
Mianowskiego w Zawiszańcach, J. Śniadeckiego, Michała i Jana 
Balińskich w Jaszunach.

 ● Przed Dniem Wszystkich Świętych na cmentarzu na Rossie 
ukazała się tablica z informacjami, która wniosła zamieszczanie z po-
wodu wielu błędów przy podawaniu dat oraz w pisowni nazwisk. Oto 
tylko dwa przykłady: Augustas Liudvikas Bekiu 1771-1824 (August 
Ludwik Bécu); Antanas Vivulskis (Antoni Wiwulski 1877-1919)…

Listopad

 ● 3 – Zarówno Polsce, jak i Litwie zależy na tym, aby obecność 
militarna NATO była w obu krajach jeszcze większa, abyśmy mogli 
czuć się bezpiecznie i skuteczniej odstraszać Rosję od imperialnych 
zakusów – powiedział w Wilnie Marcin Przydacz, wiceszef MSZ RP po 
konsultacjach dot. bezpieczeństwa. Tematem rozmów była też sytuacja 
na Białorusi i agresywna postawa Alaksandra Łukaszenki, szkolnictwa 
polskiego na Litwie. Rząd w Wilnie ma świadomość, że jeżeli będzie 
podejmował niekorzystne, albo skrajnie niekorzystne decyzje, to będzie 
to rzutowało także na relacje z Polską – stwierdził minister.

 ● 4 – W Wilnie dowódcy sił zbrojnych Polski i Litwy – genera-
łowie Rajmund Andrzejczak i Valdemaras Rupšys podpisali porozu-
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mienie dot. pogłębienia współpracy w dziedzinie wymiany informacji 
wywiadowczej i zapowiedzieli ćwiczenia z zaskoczenia.

 ● 6 – W Newark w Wielkiej Brytanii odbyły się uroczystości 
związane z ekshumacją i sprowadzeniem do Polski prochów prezy-
dentów RP na Uchodźstwie – Władysława Raczkiewicza, Augusta 
Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, które 12 listopada spoczęły 
w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Raczkiewicz w l. 1926-
1931 był wojewodą wileńskim.

 ● 7 – Prof. Uniwersytetu Michała Romera Jolanta Urbanowicz, w 
2019-2020 wiceminister edukacji, nauki i sportu, została doradczynią 
prezydenta Nausėdy.

 ● 10-11 – Polska i Litwa wzywają Rosję do zaprzestania inwazji 
na Ukrainę; wspieramy Ukrainę, która walczy o swoją wolność i nie-
zależność; to droga do budowania naszego bezpieczeństwa – oświad-
czyli w Warszawie Andrzej Duda i Gitanas Nausėda, który wziął 
udział z małżonką w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
RP. Podczas wywiadu z prezydentami w TVP Nausėda stwierdził, że 
stosunki polsko-litewskie oparte są o sprawiedliwe zasady, ponieważ 
jednoczą nas wspólna historia i wspólne doświadczenia.

 ● 11 – Z okazji Święta Niepodległości RP przy mauzoleum Jó-
zefa Piłsudskiego na Rossie kwiaty złożyli przedstawiciele polskiej 
placówki dyplomatycznej oraz społeczności, żołnierze Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego „Orlik-11” z bazy lotniczej w Szawlach. 
Do mauzoleum dotarła 28. Sztafeta Niepodległości długości 161 
km – ze Żmudzi, gdzie się urodził prezydent RP Gabriel Narutowicz.

 ● 11 – Na uroczystościach niepodległościowych w Warszawie 
Polaków litewskich reprezentowała mer Samorządu Rej. Wileńskie-
go Maria Rekść, aktywistka AWPL-ZChR, natomiast przedtem na 
konferencji Warto być Polakiem, z okazji Dnia Flagi RP oraz Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą, w wielu innych ważnych wydarzeniach.

 ● 14 – Po tym jak wilnianin Jarosław Wołkonowski, który uzyskał 
przez Sąd Rejonowy w Wilnie 1 czerwca 2022 zezwolenie na używanie 
w dokumentach litery „ł”, Prokuratura Generalna zwróciła się o wznowie-
nie postępowania, powołując się na… naruszenie interesu publicznego 
oraz dążąc do ochrony używania oficjalnego języka litewskiego w życiu 
publicznym, w związku z czym pozwany złożył zaskarżenie. Sąd z kolei 
wystąpił do Sądu Konstytucyjnego RL o rozpatrzenie czy ustawa o pi-
sowni imion i nazwisk w dokumentach jest zgodna z Konstytucją RL…

 ● 16 – Litwa poprze wniosek Polski o uruchomienie art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego – oświadczyli Gitanas Nausėda i szef dyploma-
cji Gabrielius Landsbergis. Zapis ten dotyczy zwołania ewentualnych 
konsultacji państw członkowskich Sojuszu, po tym jak w terenie 
przygranicznym Polski od pocisku z Ukrainy zginęły dwie osoby.

 ● 22-23 – W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w obradach 
VII Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes 
Economy Summit'22, w sesji ambasadorskiej Szok energetyczny 
– przeczekanie czy dostosowanie uczestniczył ambasador RL w 
Warszawie Eduardas Borisovas.

 ● 23 – Na Cmentarzu na Rossie odbyła się uroczystość prze-
kazania zrekonstruowanego pomnika Sz. Konarskiego, powstańca 
listopadowego. Prace na sumę 122 tys. PLN wykonali litewscy 
specjaliści, zaś dofinansowano je ze środków MKiDN RP.

 ● 24 – Z Płocka do Polaków z rej. solecznickiego dotarło 240 pa-
czek z artykułami spożywczymi. Akcję Świąteczna Paczka Rodakom 
na Wileńszczyźnie zorganizowała Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”, 
a dary przygotowano m.in. dzięki wsparciu Fundacji Enea.

 ● 24-26 – W Centrum Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo na 
Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2022 de-
legacji litewskiej przewodniczył wicemin. gospodarki i innowacji 
Vincas Jurgutis, a Litewskie Stowarzyszenie Kurortów prezentowało 
oferowane swoje usługi i możliwości.

 ● 25 – Andrzej Duda w Kownie wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i 
Rumunii uczestniczył w konferencji The Idea of Europe, zorganizowanej 
przez Uniwersytet Witolda Wielkiego, a swą wizytę rozpoczął od złożenia 
wieńca pod pomnikiem ks. A. Mackiewicza. Wołodymir Zełenski online 
stwierdził, że pomagając Ukrainie, Europa walczy również o swoją tożsa-
mość, a bezpieczeństwo energetyczne Europy powinno być priorytetem, 
apelował o rozpoczęcie rozmów nt. przyszłej integracji Ukrainy z UE. 
Podpisano deklarację, m.in. potwierdzając zaangażowanie dla wsparcia 
Mołdawii, Ukrainy i Gruzji w drodze do UE, wezwano do uznania Wiel-
kiego Głodu na Ukrainie za zbrodnię reżimu stalinowskiego.

 ● 26 – W Kijowie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego z 
udziałem premierów Mateusza Morawieckiego, Denysa Szmyhala i 
Ingridy Šimonytė. Podpisano deklarację o współpracy, a w Alei Od-
ważnych została odsłoniona tablica z nazwiskiem litewskiej premier.

 ● 30 – Ambasada RP i Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej 
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Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiły do Pałacu Władców na polsko-
-litewski panel ekspercki pt. Stalin, Polska, Putin i Ukraina. Jak nowo 
odkryte dokumenty archiwalne, o stosunkach polsko-sowieckich w okresie 
1939-1945 pozwalają lepiej zrozumieć politykę Rosji wobec Ukrainy? 
Głównym panelistą był dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum 
Dialogu im. J. Mieroszewskiego w Warszawie, inicjator i redaktor 
dwóch tomów pt. Dokumenty do historii stosunków polsko-litewskich 
1939-1945, z udziałem profesorów – Šarūnasa Liekisa (Uniwersytet 
Witolda Wielkiego) i Algimantasa Kasparavičiusa (Instytut Historii 
Litwy). Spotkanie prowadziła specjalizująca się w tematyce ukraińskiej 
dr Oleksandra Zviagina.

Grudzień

 ● 1 – 150-osobowy Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik 11” 
wraz z czterema samolotami F-16 i niezbędnym uzbrojeniem oraz 
sprzętem przejął od Węgier dowodzenie misją NATO Baltic Air 
Policing w litewskiej bazie w Szawlach 

 ● 2-3 – Na ECR Party Warsaw Summit w Warszawie, wśród li-
derów partii patriotycznych i chrześcijańskich, tworzących sojusz 
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów gościem honorowym 
był europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes AWPL-ZCHR, który w 
panelu pt. Czy kraje strefy euro zyskały na wspólnej walucie? Dysku-
sja na bazie doświadczeń europejskich przedstawił negatywne skutki 
obecności Litwy w strefie euro, w drugim zaś przemówieniu nawiązał 
do prawdziwych wartości chrześcijańskich, którymi kierują się w życiu 
publicznym polskie organizacje oraz mieszkańcy Wileńszczyzny.

 ● 4-5 – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele 
z Janem Józefem Kasprzykiem oraz ZPL w ramach obchodów 155. 
rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego zaprosiły na Apel Pamięci w Mau-
zoleum Matki i Serca Syna na Rossie. List do uczestników uroczystości 
marszałek Sejmu RL Elżbiety Witek odczytał marszałek senior Sejmu 
Antoni Macierewicz, natomiast szefa MON Mariusza Błaszczaka – Łu-
kasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego resortu, obecna była ambasador 
Urszula Doroszewska. W kościele św. Teresy mszę w intencji Marszałka 
celebrował bp polowy WP Wiesław Lechowicz, w Zułowie z udziałem 
gości z Polski po części oficjalnej odbył się żołnierski piknik.

 ● 5 – Na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu 
odbyły się uroczystości pogrzebowe sprowadzonych do Polski z Lon-

dynu prochów Mieczysława Jałowieckiego (autora Na skraju Imperium 
i innych wspomnień) oraz Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej, z 
udziałem prawnuka i ostatniego z rodu – Andrzeja Jałowieckiego (L.D).

 ● 6 – W Wilnie w Bazylice Archikatedralnej w 500. rocznicę urodzin 
Barbary Radziwiłłówny uczczono pamięć królowej Polski i wielkiej 
księżnej litewskiej. Na jej trumnie przedstawiciel rodu, książę Maciej 
Radziwiłł złożył wieniec z liści wawrzynu zdobiony białymi liliami i 
pączkami gipsówki, symbolizującymi perły. Chór kameralny „Aidija” 
wykonał pieśń Nad grobem Barbary Radziwiłłówny do słów Mikołaja 
Reja w przekładzie na litewski Sigitasa Gedy. W Pałacu Władców 
odbył się wieczór z tej okazji.

 ● 7 – 12. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Litwy, Polski i 
Ukrainy w Wilnie przewodniczyli szefowie trzech parlamentów 
Viktorija Čmilytė-Nielsen, Tomasz Grodzki (Senat RP) oraz Rusłan 
Stefanczuk. Debaty dotyczyły zapewnienia jak najszerszego wsparcia 
Ukrainie, także ws. jej członkostwa w UE.

 ● 7 – W Warszawie odbyło się 5. posiedzenie Rady Bałtyckiego 
Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic Functional 
Airspace Block; Baltic FAB), stronie polskiej przewodniczył wicemin. 
infrastruktury Rafał Weber, zaś delegacji litewskiej – wicemin. transpor-
tu i komunikacji Julius Skačkauskas. Omawiano m.in. konsekwencje 
rosyjskiej agresji na Ukrainę dla funkcjonowania polskiej i litewskiej 
przestrzeni powietrznej oraz ograniczenia lotów nad Rosją i Białorusią.

 ● 11 – Uruchomione zostało połączenie kolejowe Wilno-War-
szawa-Kraków. W Mockavie pasażerowie muszą się przesiąść do 
pociągu PKP Intercity (albo z). Odjazdy z Wilna codziennie o 12.10, 
przyjazd na Dworzec Centralny w Warszawie – o 20.13 (czasu PL), 
do Krakowa – o 23.39. Z Krakowa odjazd o 4.01, z Warszawy – o 
7.35, przyjazd do Wilna – o 17.34. Podróż z Warszawy zajmuje ok. 
9 godzin, a bilet do Wilna kosztował 25 EUR, do Krakowa – 30.

 ● 13 – W Ambasadzie RP w Wilnie dla polskich i litewskich przed-
siębiorów wręczono nagrody „Polish Business Awards” w ramach 
konkursu organizowanego z Polsko-Litewską Izbą Handlową: spółce 
„Amber Grid” – za zakończenie budowy transgranicznego gazociągu 
GIPL; firmie „Vercom” – za połączenie jej spółek z litewską „Mlr 
Grupė” w obszarze e-commerce; spółce „Omis” – za wejście na 
rynek litewski jako gen. wykonawcy instalacji dla biopaliw w elek-
trociepłowni w Wilnie i firmie „Elgama-Elektronika” – za wejście 
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na polski rynek z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej.
 ● 15 – Sejm RL w pierwszym czytaniu odrzucił projekt dot. moż-

liwości zapisywania imion i nazwisk obywateli Litwy za pomocą liter 
alfabetu łacińskiego z użyciem znaków diakrytycznych, zgłoszony 
przez posłów AWPL-ZChR.

 ● 15 – Wsparcie dla Ukrainy, a także dla jej euroatlantyckich 
aspiracji konsultowali w Kijowie szef polskiego prezydenckiego biura 
polityki międzynarodowej Jakub Kumoch, szef gabinetu prezydenta 
Ukrainy Andrij Jermak oraz doradczyni ds. polityki zagranicznej 
prezydenta Litwy Asta Skaisgirytė.

 ● 16 – W Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się spotkanie z dr. To-
maszem Balbusem z wrocławskiego oddziału IPN, który opowiadał o 
roli Wilna i Wileńszczyzny w życiu Józefa Mackiewicza, miejscach 
z nim związanych oraz zaprezentował kalendarz na 2023 rok Wilno 
Józefa Mackiewicza, wydany przez jego oddział IPN.

 ● 17 – Żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Bemowie 
Piskim wraz z wolontariuszami z Polski przekazali mieszkańcom 
Wileńszczyzny kilkaset świątecznych paczek, przygotowanych z 
inicjatywy Fundacji „Kresy w Potrzebie”.  

 ● – Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszystko, co robicie dla 
Rzeczpospolitej; życzymy wam bezpiecznych powrotów z każdej 
misji, którą realizujecie, a na zakończenie bezpiecznego powrotu do 
ojczyzny – mówił prezydent Andrzej Duda, zwracając się online do 
żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 11 w Szawlach 
po odwołanej wizycie z powodu warunków pogodowych.

 ● 22 – Otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via 
Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku z udziałem mini-
strów resortowych Andrzeja Adamczyka i Mariusa Skuodisa. Cała 
droga po polskiej stronie ma być gotowa w 2025.

 ● 23 – Waldemar Tomaszewski – lider AWPL-ZChR i ZPL zgłosił 
swą kandydaturę w przyszłych wyborach na stanowisko mera Wilna. 
Wśród 8 kandydatów na merów rejonów od polskiej partii jest dwóch 
reprezentantów mniejszości rosyjskiej.

● W 2022 łączna liczba zarejestrowanych przypadków Covid-19
wyniosła 1 288 374, zaś zgonów – 9 481, w Polsce odpowiednio –
6 368 632 i 118 533.
● Inflacja na Litwie w końcu listopada 2022 w stosunku do tego 

okresu ub. roku wyniosła 22,9%, w Polsce – 17,5.

W	KULTURZE	I	JEJ	OKOLICACH

Październik

 ● 3 – W Ratuszu Wileńskim odbył się wernisaż wystawy 12 miast 
polskiego malarza i architekta Tytusa Brzozowskiego – od Lwowa 
i Wilna, przez Drezno i Padwę, po Chicago – tam, dokąd dotarli i 
pozostawili po sobie ślad Polacy.

 ● 4 – Uczennica kl. III Gimnazjum im. Wł. Syrokomli i Szkoły 
Muzycznej im. B. Dvarionasa w Wilnie Ewa Rawłuszewicz (sopran) 
zdobyła „Grand Prix” VI Wileńskiego Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego dla Młodzieży „Premio Scarlatti”.

 ● 4-6 – W Wilnie odbyła się premiera z 23 pokazami angielskiej i 
polskiej wersji filmu Wiktoria 1920 o Bitwie Warszawskiej, którego 
producentem jest Biuro Programu Niepodległa.

 ● 4-29 – W wileńskiej przestrzeni artystycznej „GODÒ galerija” 
czynna była wystawa malarstwa Roberta Bluja Portrety tworzonego snu.

 ● Wystartowała nowa kampania reklamowa Wilna, która przy-
pomina o 700-leciu miasta, ale i ma podnieść wskaźnik jego roz-
poznawalności wśród turystów, głównie z Polski, Łotwy, Wielkiej 
Brytanii i Niemiec.

 ● 6-8 – Czytelnicy Centralnej Biblioteki Samorządu Rej. Wileń-
skiego wzięli udział w projekcie Mąż stanu, a nasz rodak – Józef 
Piłsudski II, odwiedzając miejsca związane z jego życiem i działal-
nością w Łodzi.

 ● 7 – Na PGE Narodowym w Warszawie odbył się IX Zjazd Fe-
deracji Polskich Mediów na Wschodzie z udziałem wicemarszałka 
Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej oraz Jana Dziedziczaka, pełno-
mocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

 ● 8 – Uczeń kl. III Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie 
Bartosz Urbanowicz zdobył I m. ex aequo z Medą Pilkauskaitė też 
z Wilna na warsztatach filmowych dla młodzieży we Włoszech, 
tworząc opowieść o… ślimakach.

 ● 8-21 października Teatr Wierszalin w Supraślu zaprosił na 
Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” na Litwie, w Klasztorze 
Franciszkanów z wernisażem fotografii Magdaleny Rybij z Dziadów 
tego teatru i spektaklem Dziady – noc pierwsza (reż. Piotr Tomaszuk). 
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Podczas objazdu pokazany został także spektakl Dziady – noc druga 
– również w Trokach, Ejszyszkach, Solecznikach i Niemenczynie, 
Na wszystkie spektakle wstęp był wolny.

 ● 13 – W bibliotece im. A. Mickiewicza odbył się pokaz filmu 
dokumentalnego Lochy Werek i spotkanie z jego twórcami Justinasem 
Lingiasem i Gerimantasem Statinisem. Zrujnowany przez żołnierzy 
Napoleona pałac w Werkach nabył książę Ludwig Adolf Wittgenstein, 
w 1846 go zburzono, pozostały po nim stare piwnice i labirynt lochów.

 ● 13 – Centrum Kultury Samorządu Rej. Solecznickiego i Fundacja 
„Artchata” zaprosiły na koncert Retro i sentymentalnie, który odbył 
się w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Następnego dnia tamże Sklepy 
cynamonowe Bruna Schulza przedstawił aktor Krzysztof Wakuliński 
z Warszawy, m.in. uczestnik XXVIII Międzynarodowego Festiwalu 
Poezji „Maj nad Wilią” w 2021. Towarzyszyli mu Walentyn Dubrowskij 
– fortepian, Michał Półtorak – skrzypce i Tomasz Kupiec – kontrabas.

 ● 14-23 – Na 38. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym pokazano 5 filmów z udziałem Litwy – Janvaris (Styczeń, 
LV, LT, PL); Tragovi (Ślady, CRO, SRB, LT) i Per arti (Pamiętaj, 
żeby mrugnąć – LT) jako premierę zagraniczną, z udziałem m.in. 
reż. Austėji Urbaitė, producentki Živilė Gallego i aktorki Dovilė 
Kundrotaitė oraz w krótkim metrażu – Reisas (Rejs, reż. R. Oičenka) 
i Daug geresnis (Znacznie lepiej, reż. S. Jakaitė).

 ● 15 – Wileński Oddział Miejski ZLP, Gimnazjum im. J.I. Kra-
szewskiego oraz Garnizon Nowa Wilejka zaprosiły na obchody stu-
lecia Garnizonu Wojska Polskiego w Nowej Wilejce. Rozpoczęła je 
msza, w b. kościele garnizonowym NMP Królowej Pokoju odsłonięto 
okazjonalną stellę, odbyły się zawody w biegach, konkursy ułańskie, 
działała kuchnia polowa, zorganizowano loterię z nagrodami.

 ● 15 – W Centrum Kultury w Wisagini odbył się Festyn Kultury 
Polskiej, prowadzony przez gawędziarza Wincuka (Dominik Kuzi-
niewicz) i zorganizowany przez tamtejszy oddział ZPL, rozpoczęty 
nabożeństwem i zakończony odśpiewaniem pieśni Boże, coś Polskę.

 ● 17 – W ramach 9 edycji kampanii „Pola Nadziei” przy ul. Šven-
taragio, naprzeciwko „Grand Hotelu Kempinski Vilnius”, wspólnota 
hospicjum zasadziła żonkile – symbol nadziei i jedności z osobami 
chorymi – wraz z „700”, upamiętniając zbliżające się urodziny miasta.

 ● 20 – Międzynarodowe Forum Sztuki, Stowarzyszenie „Plat-
forma Sztuki i Innowacji”, Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie 

i Pogirach zaprosiły na koncert z okazji 150. rocznicy śmierci St. 
Moniuszki, który odbył się w kościele Ducha Św. w Wilnie z udziałem 
uczniów szkół muzycznych z Litwy, Polski i Czech.

 ● 20 – Polski Teatr Studio w Wilnie zaprosił w Domu Kultury 
Polskiej (dalej: DKP) widzów do współtworzenia spektaklu Operacja 
Zima, o kpt. Aleksandrze Myszkowskim.

 ● 20 – 18-letni Polak z Wilna Edwin Szałkowski zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach Świata WAKO Dzieci, Kadetów i Juniorów 
w Kickboxingu, które odbyły się w Lido di Jesolo we Włoszech.

 ● 21 – W Bibliotece Centralnej Samorządu m. Wilna podczas 
spotkań w cyklu Między Gdańskiem a Wilnem zaprezentowano En-
cyklopedię Katolicką – dar Ryszarda Adamowicza, ojca prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza, przekazany podczas festiwalu Wilno 
w Gdańsku. Na tę okazję przybył jego syn Piotr Adamowicz, poseł 
na Sejm RP. Prowadził poeta i tłumacz Tomas Taškauskas. Ieva 
Gaidamavičiūtė-Barkauskė, Nora Petročenko, Mindaugas Bargaila, 
Nerijus Masevičius, Gintautas Venislovas wykonali utwory kompo-
zytorów polskich na Litwie.

 ● 22 – Polacy wileńscy i goście z Polski sprzątali Cmentarz 
Bernardyński.

 ● 23 – W sali koncertowej Compensa w Wilnie odbył się koncert 
galowy z okazji 30-lecia fundacji oraz 104. rocznicy odzyskania nie-
podległości Polski, w którym wystąpili Ewelina Saszenko, Krzysztof 
Iwaneczko. Polską Orkiestrę Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa 
poprowadził Rafał Jackiewicz. Wykonano polskie pieśni patriotyczne, 
a także przeboje muzyki rozrywkowej.

 ● 23 – W „Kinotece” w Warszawie na 7. Festiwalu Filmowym 
UKRAINA! znalazł się wątek litewski – dokument Mariupolis (Li-
twa/Niemcy/Francja/Ukraina 2016) Mantasa Kvedaravičiusa, który 
zginął 2 kwietnia 2022 podczas kręcenia 2 cz. filmu w Mariupolu.

 ● 26-29 – W ramach festiwalu „MonoWschód” Wilnie, Trokach, 
Rudominie pokazano m.in. sztuki Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pi-
lecki; Przesłuchanie człowieka; Być jak Charlie Chaplin; Wenus w futrze 
(Polska), Kolega Mela Gibsona, a także spektakle polonijne ze Szkocji, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec. Odbył się zjazd Unii Teatrów Polonijnych.

 ● 28 – W ramach obchodów Roku Polskiego Romantyzmu w Sa-
lonie Fortepianów (Fortepijonų salonas) „Organum” w Wilnie odbył 
się recital Piotra Sałajczyka, zorganizowany przez Fundację Kultury i 
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Edukacji Arte i „Organum”, a dofinansowany ze środków MKiDN RP.
 ● 30 – Agencja „Polskie Imprezy na Litwie” w sali koncertowej 

„Compensa” w Wilnie zorganizowała Wielki Koncert Roku 2022: Ma-
ryla Rodowicz i Ryszard Rynkowski, których rodziny pochodzą z Wilna.

 ● 30 – W Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbył 
się Festiwal Kapel i Muzyków Ludowych Gra, gra kapela.

Listopad

 ● 4-5 – W pałacu Balińskich w Jaszunach Centrum Kultury 
Samorządu Rej. Solecznickiego, dzięki wsparciu sponsorów, zor-
ganizowało warsztaty dla nauczycieli, instruktorów teatralnych, 
recytatorów, reżyserów, aktorów oraz miłośników pięknego słowa, 
które prowadziła Monika Rasiewicz, m.in. aktorka z Teatru Polskie-
go we Wrocławiu i Teatru Starego w Krakowie. Temat warsztatów: 
Partytura tekstu pisanego wierszem odczyt znaczeń i emocji, czyli 
analiza formalna i treściowa wiersza polskiego na przykładzie 
tekstów z różnych epok, zaś ich zwieńczeniem był monodram: Król 
Duch Juliusza Słowackiego w wykonaniu prowadzącej zajęcia.

 ● 5 – W Centrum Kultury w Nowej Wilejce odbyły się jubile-
uszowe koncerty Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” z 
okazji jego 5-lecia.

 ● 11 – W Narodowe Święto Niepodległości Polski w Centrum 
Kultury w Nowej Wilejce Teatr Polski Studio w Wilnie pokazał 
spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej wg Sergiusza Piaseckiego.

 ● 11 – W kościele Ducha Świętego w Wilnie z polskimi pieśniami 
patriotycznymi wystąpił Chór Uniwersytetu w Białymstoku.

 ● 11 – Na YouTube zaprezentowano spektakl słowno-muzyczny 
Świat nieprzerwany w wyk. Wojciecha Wysockiego, zespołu „Pi-
ramidy” i chóru z Litwy. Nagrań dokonano w Centrum Kultury w 
Solecznikach oraz w „Piramidy Studio” w Wilczej Górze.

 ● 11-13 – W klasztorze franciszkańskim odbyły się rekolekcje Zoba-
czyć Niewidzialnego, które prowadził o. Mateusz Stachowski OFM Conv, 
duszpasterz z Ostródy, twórca i internetowej telewizji „Franciszkanie 
TV”, egzorcysta posługujący w Wilnie i archidiecezji warmińskiej.

 ● 12 – W sali koncertowej „Compensa” w Wilnie z koncertem jubi-
leuszowym z okazji 25 lat swej pracy artystycznej wystąpił Piotr Rubik.

 ● 12 – Na kanale TVP Wilno odbyła się kolejna premiera telewi-

zyjnego spektaklu Polskiego Teatru Studio wg dramatu Sławomira 
Mrożka Dom na granicy w reż. Edwarda Kiejzika, pomysłodawcą 
scenografii jest Julia Ciurupa, studiująca na ASP w Krakowie.

 ● Grupa nauczycieli z Wilna i pracowników Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego uczestniczyła V Kongre-
sie Dydaktyki Polonistycznej pt. Kultura solidarności w przestrzeni 
edukacyjnej w Gdańsku.

 ● 13 – W DKP wystąpił Kamil Bednarek. Organizatorem patrio-
tycznego koncertu z okazji Dnia Niepodległości Polski był ZLP.

 ● 13 – W Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach na gali 
z okazji Dnia Niepodległości RP uczniowie miejscowego gimna-
zjum zaprezentowali widowisko Drogi do wolności, wystąpiły: 
zespół ludowy „Ejszyszczanie”, grupa wokalna „Rodzinka” z 
filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także „Wileńszczyzna” i 
„Kapela Świętojańska”.

 ● 14-18 – W Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie 
odbyły się Dni Etnokultury Wileńszczyzna – pogranicze kultur na 
przestrzeni wieków z udziałem twórców ludowych i warsztatami, 
prezentacją wydawnictw.

 ● 16 – Orkiestra Akordeonowa „Ad Libitum” z Rudomina wystą-
piła w sali Ratusza Wileńskiego z okazji swego 10-lecia.

 ● 18 – Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie zaprosił 
do Centrum Kultury w Nowej Wilejce na Festiwal Tańca „Przyjaźń 
Narodów”, z udziałem m.in. Zespołu Tańca Ludowego „Perła War-
mii” z Lidzbarka Warmińskiego.

 ● 18 – W DKP odbyła się biesiada Polskie tradycje, muzyka i 
tańce do północy! Gwiazdą była Katarzyna Zvonkuvienė z zespołem 
„Vabbank”, a tradycyjne dania serwowała restauracja „Pan Tadeusz”.

 ● 18-20 – Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskie w Olsztynie i Rozogach wystąpił polski zespół ludowy „Issa” 
z Kiejdan, swą twórczość poetycką przedstawiła Irena Duchowska.

 ● 19 – W finale 13. sezonu „The Voice of Poland” wilnianka Ewe-
lina Gancewska, pochodząca z czworaczków, uplasowała się na 4 m. 
i otrzymała zaproszenie do udziału w świątecznej trasie koncertowej. 
W konkursie uczestniczyli inni Polacy z Litwy – Karolina Lindo, 
Gabriela Ždanovičiūtė i Andrzej Stankiewicz.

 ● 19 – W sali koncertowej „Compensa” odbyła się wielka an-
drzejkowa zabawa w rytmie Disco Polo. Sprowadzono aż cztery 
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zespoły z Polski – „Boys”, „Milano”, „Andre” i „Top Girls”…
 ● 20 – Tancerka breakdance, wielokrotna mistrzyni Litwy, uczen-

nica Gimnazjum im. św. Jana Pawła II Dominika Baniewicz wygrała 
konkurs breakdance w Tokio.

 ● 20 – W kościele Wszystkich Świętych w Wilnie ZPL zorganizował 
Festiwal Muzyki Sakralnej „Magnificat” z udziałem zespołów z Wileńsz-
czyzny i parafialnych, tworzących chór łączony, któremu towarzyszyła 
orkiestra. Jako soliści wystąpili Ewelina Saszenko, Natalia Sosnowska, 
Elizabeth Olshey, Andrzej Stankiewicz i „The Consonance Trio”.

 ● 20 – W Niemenczynie odbył się VIII Międzynarodowy Turniej 
Tańca Polskiego O Palmę Wileńszczyzny z udziałem miejscowych 
zespołów oraz z Polski, skąd zaproszono sędziów i konsultantów z 
Olsztyna, Torunia, Gdańska i Warszawy.

 ● 23 – W Lublinie Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego 
wraz ze Wschodnią Fundacją Kultury „Akcent” w cyklu Wernisaże 
literackie Akcentu zaprosiły na spotkanie z grupą literatów litewskich: 
Daivą Molytė-Lukauskienė, Birutė Jonuškaitė, Ernestem Noreiką, 
Nerijusem Cibulskasem i Tadasem Žvirinskisem.

 ● 24-29 – W DKP odbyły się IX Dni Kultury Polskiej. Teatr Do-
rmana dla najmłodszych pokazał spektakl pt. Cicho, odbył się koncert 
Tribute To Romuald Lipko, wystąpili muzycy Grzegorz Wilk, Joanna 
Smajdor, w Dniu Polskiego Kina pokazano filmy: Czarny młyn, Nic 
nie ginie, Brigitte Bardot Cudowna.

 ● 26 – Na Republikańskim Festiwalu Chórów „Musica Vitae 
2022” wystąpił Reprezentacyjny Chór Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału „Wspólnota Polska” – „Ojczyzna” z Węgorzewa.

 ● 27 – W warszawskim kinie „Muranów” odbył się pokaz spe-
cjalny nagrodzonego w Wenecji dokumentu Urywki raju reż. K.D. 
Davisona (USA) o Jonasie Mekasie w ramach 100. rocznicy jego 
urodzin pod auspicjami Litewskiego Instytutu Kultury oraz Estate of 
Jonas Mekas. Partnerami wydarzenia był Litewski Instytut Kultury 
oraz Ambasada RL. Po seansie odbyło się spotkanie z Andrzejem 
Pitrusem, autorem książki Przebłyski piękna, nominowanej do Na-
grody Kina im. Bolesława Michałka.

 ● 28 – W Centrum Kultury w Nowej Wilejce pokazano spektakl 
Kolega Mela Gibsona Tomasza Jachimka, w którym wystąpił Łukasz 
Kamiński z Polskiego Teatru Studio.

 ● 29 – Ambasada RL oraz Fundacja „Białoruski Dom w Warszawie“ 

zaprosiły na otwarcie wystawy pt. Biblia Ruska Franciszka Skoryny 
–500, przygotowanej przez Bibliotekę im. Wróblewskich Litewskiej AN 
w tej fundacji, z wykładem dra Rūstisa Kamuntavičiusa, dyr. Centrum 
im. Cz. Miłosza Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Odbył się 
także koncert białoruskiego zespołu folk-rockowego „Znich“ (Znicz).

 ● 29 – W DKP zaprezentowano Operę Tango Michała Dobrzyń-
skiego opartą na dramacie Sł. Mrożka w wykonaniu Warszawskiej 
Opery Kameralnej.

Grudzień

 ● 2 – W Kieleckim Instytucie Kultury Spotkań i Dialogu, dzięki 
Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego w Kielcach i Ambasadzie RL w 
Warszawie, otwarto wystawę fitografii organicznej (odciski chloro-
filu na liściach roślin) fotografki Dovilė Dagienė Pamięć roślin ze 
zdjęciami osób zamordowanych w wileńskim getcie z litewskiego 
Muzeum Historii Żydów im. Gaona.

 ● 4 – Uczeń Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, 15-letni 
Daniel Korabielnik zwyciężył w kategorii juniorów na Mistrzostwach 
Litwy w Łyżwiarstwie Figurowym i wystąpi na 16. Zimowym Olim-
pijskim Festiwalu Młodzieży Europy we Włoszech.

 ● 6 – W DKP na Mikołajki w ramach projektu Polski teatr od 
przedszkola Polski Teatr Studio przypomniał spektakl Król Maciuś 
I. Z prezentami przybył Święty Mikołaj.

 ● 7 – Polski Teatr w Wilnie w Starym Teatrze (na Pohulance) 
zaprezentował komedię metafizyczną Kantata na cztery skrzydła 
Roberta Bruttera w reż. Jana Buchwalda.

 ● 14 – W DKP na zakończenie Roku Romantyzmu Polskiego 
odbył się koncert zespołu z Polski „Morrison Tres” (Witek Łuka-
szewski Trio) pt. W hołdzie polskim poetom, zorganizowany przez 
Wileński Oddział Miejski ZPL.

 ● 10 – W audycji Dwie do setki Programu II Polskiego Radia o 
Irenie i Tadeuszu Byrskich, wspominając Wilno, opowiadali ich dzieci 
– aktorka Agnieszka Byrska-Zaczyk i orientalista Krzysztof Byrski.

 ● 10 – Bartosz Wojciech Urbanowicz z Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II w Wilnie zdobył Grand Prix 31. Konkursu Recytatorskiego 
im. A. Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy” w Białym-
stoku. W gronie laureatów i wyróżnionych znaleźli się również inni 
uczestnicy z Wilna: Dominik Wołkanowski (Gimnazjum im. Sz. 
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Konarskiego) oraz Daniel Aleks Marcinkiewicz i Stela Małyszko 
(Gimnazjum im. Wł. Syrokomli).

 ● 11 – W Mariampolu harcerze z Suwałk przekazali skautom i 
harcerzom na Litwie Betlejemskie Światło Pokoju.

 ● 15 – Ambasada RP i Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego zaprosiły do Muzeum Narodowego – 
Pałacu Wielkich Książąt Litewskich na X Kolokwium Warszawsko-
-Wileńskie, na wykład Ukraina 2022 prof. Ihora Cependy, rektora Uni-
wersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanika w Iwano-Frankiwsku.

 ● 16 – Ok. 400 osób z ZPL przybyło na spotkanie opłatkowe 
w DKP z udziałem wiceminister spraw zagranicznych Tomasza 
Rzymkowskiego i dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i 
Polakami za Granicą RP Jana Badowskiego. Kolędy wykonał Polski 
Zespół Ludowego Pieśni i Tańca „Wilenka”. 

 ● 17 i 23 – Polski Teatr Studio oraz Scena Teatralna Polskiego 
Radia Rzeszów przedstawiły w Rzeszowie w formie słuchowiska 
radiowego, a w Wilnie także w restauracji „Sakwa” spektakl Sa-
motność – cóż po ludziach wg III cz. Dziadów Mickiewicza, który 
uwieńczył Rok Polskiego Romantyzmu.

 ● W Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Dzwonnicy Katedralnej 
w Wilnie otwarta została wystawa Barbora etc., poświęcona 500. 
rocznicy urodzin Barbary Radziwiłłówny.

 ● 18-20 – W Polsce na  II Polonijnych Mistrzostwach w Nar-
ciarstwie Biegowym oraz Polonijnym Festiwalu Nordic Walking 
przedstawiciele rej. wileńskiego zgarnęli… prawie wszystkie medale.

 ● 19 – W DKP i dwa dni później w Nowej Wilejce Polska Scena 
Muzyczna na Litwie zaprosiła na widowisko muzyczne Narodzony 
na sianie, z udziałem Eweliny Saszenko, często występującego 
na Wileńszczyźnie Daniela Cebuli-Orynicza i muzykami z Polski. 
Produkcję muzyczną sprawował Rafał Jackiewicz.

 ● 20-21 – W Domu Nauczyciela w Wilnie i w Centrum Kultury 
w Solecznikach odbyły się spotkania z Mikołajem wraz z koncer-
tami świąteczno-edukacyjnymi także z udziałem Cebuli-Orynicza 
i Wioli Malchar z zespołem.

 ● 21-22 – W DKP odbyły się świąteczne spektakle ze współczesną 
wersją „opowieści wigilijnej” dla dzieci Teatru Muzycznego w Toruniu.

 ● Do Solecznik dotarły paczki świąteczne z Łowicza w ramach 
akcji pomocy tamtejszego Stowarzyszenia „Rodak”.

 ● 27 – W Teatrze Muzycznym Klubu „Legendos” w Wilnie po-
kazano spektakl kabaretowy Wileńskie do siego roku z piosenkami z 
lat 20-30. wg scenariusza i w reż. Sławomira Gaudyna z Rzeszowa, 
w wykonaniu Polskiego Teatru Studio.

 ● 29 – TVP Wilno w kinie „Apollo” centrum handlowego „Akro-
polis” w Wilnie zaprezentowało reportaż Justyny Szubert-Kotomskiej 
pt. Bracia Ławrynowiczowie. Po jego projekcji odbyła się rozmowa 
ze znanymi na Litwie koszykarzami polskiego pochodzenia.

 ● 30 – Rok Romantyzmu Polskiego zamknął koncertem w DKP 
Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”, prezentując utwory Mickie-
wicza, Moniuszki i Chopina, zaś na cz. II złożyły się pieśni i tańce 
regionów Polski.

 ● Na Sylwestra u Sylwestra – domówkę na Wileńszczyźnie za-
prosiła TVP Wilno. Wystąpili miejscowi polscy artyści, a także 
dziennikarz TVP Aleksander Sikora oraz Sławomir i Kajra.

W	INSTYTUCIE	POLSKIM	W	WILNIE	
I	PRZY	JEGO	UDZIALE

 ● 4 października w wileńskim Ratuszu odbyła się prezentacja 
sygnalizowanej przez nas książki Mieczysława Jałowieckiego Na 
skraju Imperium z udziałem jego prawnuka Andrzeja Jałowieckiego, 
Doroty Janiszewska-Jakubiak (Instytut Polonika), dr Małgorzaty 
Stefanowicz-Peceli (IP), Perlisa Vaisiety (Ratusz), a także dr hab. 
Inesy Szulskiej, doc. dra Andrzeja Pukszty, moderowała dziennikarka 
Małgorzata Kozicz.

 ● 5 października z okazji Dnia św. Faustyny razem z Wileńskim 
Centrum Pielgrzymkowym IP zaprosił na pokaz filmu Faustyna w 
reż. Jerzego Łukaszewicza.

 ● W związku z tym, że powstaje nowe Muzeum Getta Warszaw-
skiego, IP wystąpił z apelem, ażeby skorzystać z jego pośrednictwa 
w ewentualnym przekazywaniu przedmiotów, które by mogły zain-
teresować powstającą placówkę.

 ● 13 października w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie 
otwarto wystawę Beztroski wiek. Dzieciństwo w Wielkim Księstwie 
Litewskim, składającą się z 300 eksponatów, m.in: z Muzeum Narodo-
wego i Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na 
Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie, Archiwum Głównego 
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Akt Dawnych, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, ze zbiorów Macieja Radziwił-
ła. Wystawa potrwa do 15 stycznia 2023, partnerem projektu jest IP.

 ● 14 października – 14 listopada na dziedzińcu Litewskiego Insty-
tutu Literatury i Folkloru kontynuowana była wystawa IP pt. Z cienia, 
z portretami tłumaczy literatury polskiej na jęz. litewski w obiektywie 
Bartosza Frątczaka, zaprojektowana przez graficzkę Magdalenę Zygier.

 ● 18 października – 4 listopada w Galerii ASP w Wilnie „Arti-
fex” trwała wystawa prac Karoliny Lizurej Niebo złote Ci otworzę, 
inspirowanych Powstaniem Warszawskim.

 ● 20 października – 13listopada w wileńskiej galerii „Menų tiltas” 
(Most Sztuki) trwała wystawa prac polskiego rzeźbiarza Roberta 
Sobocińskiego pt. Serpentyna.

 ● 20 października – 20 listopada w Wilnie, Kownie, Solecznikach 
i Możejkach odbył się festiwal „Młode Polskie Kino”, zorganizo-
wany przez IP i TVP. Pokazano filmy: Legiony; Chopin. Nie boję 
się ciemności; Gdy kwiaty nie milczą; Magdalena; Dzień, w którym 
znalazłem w śmieciach dziewczynę; Babilon. Raport o stanie wo-
jennym; Summa; Po miłość/Pour l`amour; Ukraiński sługa narodu.

 ● 30 października w Muzeum Etnograficznym w Rumszysz-
kach odbył się Wieczór Zaduszkowy Polskie pieśni pogrzebowe 
na Wileńszczyźnie na podstawie antologii o tymże tytule Krystyny 
Syrnickiej, Ireny Masojć i Aušry Žičkienė – z prelekcją dr Syrnickiej 
(UWW w Kownie) i występem grupy śpiewaczej z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Ławaryszkach.

 ● 3 listopada – 31 grudnia Muzeum A. Mickiewicza przy Uniwer-
sytecie Wileńskim wraz z Agencją Promocyjną OKO oraz IP przedsta-
wiło jeden z najważniejszy tekstów polskich w formie gry karcianej i 
internetowej platformy wiedzy: https://mickiewicz.promocjaksiazki.pl/. 
Głównym celem było zainteresowanie utworami Mickiewicza osób, które 
niechętnie sięgają po klasykę. Opracowanie graficzne – Anna Pałosz.

 ● 5 listopada w Sejmie RL odbyła się konferencja Szlaki pielgrzym-
kowe łączące Litwę i Polskę – teraźniejszość i perspektywy, podczas 
której omówiono możliwości turystyki religijnej, zaprezentowano 
wystawę Camino misericordia – szlak Bożego Miłosierdzia. Jej orga-
nizatorzy – posłanka na Sejm RL od AWPL-ZChR Rita Tamašunienė 
oraz IP przy partnerstwie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 ● 7 listopada – 15 grudnia w Centrum Komunikacji Naukowej 

i Informacji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego trwała wystawa 
Ukraiński świat Marii Prymaczenko – ocalonych prac artystki z 
Muzeum Krajoznawczego w Iwankowie w obw. kijowskim, które 
spłonęło podczas rosyjskiej inwazji.

 ● 10 listopada – 10 grudnia w sali wystawowej wileńskiej ASP 
„Titanikas” trwała interdyscyplinarna wystawa prac studentów Łódz-
kiej Szkoły Filmowej oraz litewskiej ASP.

 ● 11 listopada w wileńskiej Galerii „Arka” rozpoczęło się VII 
Biennale Sztuki Ceramicznej pt. (Al)chemija, którego gościem spe-
cjalnym była polska artystka Monika Patuszyńska.

 ● 12 – W ramach Dni Kina Polskiego, podczas Europejskiego 
Forum Filmowego „Scanorama”, reżyser filmowy i teatralny Lech 
Majewski w związku z projekcją jego filmu Brigitte Bardot cudowna 
spotkał się z wileńskimi widzami. Na festiwalu pokazano także IO 
Jerzego Skolimowskiego, Cholerny Bornholm Anny Kazejak-Dawid, 
The Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej oraz Syndrom Hamleta 
Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.

 ● 21 listopada w Filharmonii Państwowej w Kownie odbył się 
spektakl St. Moniuszki Widma – ze scenami lirycznymi na solistów, 
chór i orkiestrę do poematu Dziady, cz. II A. Mickiewicza, przygo-
towany i wykonywany przez studentów Akademii Muzycznej im. 
I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

 ● 23 listopada w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbyła się 
premiera filmu Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna wg 
scenariusza Ilony Lewandowskiej, w reż. Dovilė Gasiūnaitė. Wystąpili: 
Krystyna Adamowicz, dr Rasa Antanavičiūtė, Alwida Bajor, ks. Wojciech 
Górlicki, prof. Zigmantas Kiaupa, Wojciech Piotrowicz, doc. dr Andrzej 
Pukszto, dr Vitalija Stravinskienė, Wojciech Zagała, Paweł Zienowicz. 
Odbyła się rozmowa z udziałem twórców filmu i osób związanych z 
postacią Ordy. 7-10 grudnia pokazano go w kinie „Skalvija”. Produkcja: 
Teresa Rožanovska „Ketvirta Versija“ i Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Partnerzy projektu: IP, Centrum Badania Ludobójstwa i 
Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, Instytut Historii Litwy, Samorząd 
m. Wilna. W 1995 w nr 139-140 „Znad Wilii“ wydrukowaliśmy teksty 
Sigitasa Jegelevičiusa pt. Jerzy Orda – Wilnianin z wyboru.

 ● 7 grudnia w Ratuszu Wileńskim odbył się wernisaż wystawy Chwa-
ła Rzeczypospolitej – Wojewódzki Mundur Szlachecki pod patronatem 
honorowym premierów Litwy i Polski, wraz z koncertem utworów F. 
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Chopina i M.K. Ogińskiego w wykonaniu Man Li Szczepańskiej-Mat-
kowskiej (fortepian) i jej córki Mirandy (skrzypce). Partnerem organi-
zatorów – Fundacji Ars Longa i Związku Szlachty Rzeczypospolitej są 
Ambasada RL w Polsce, IP i Ratusz Wileński, dofinansowanie – MKiDN 
RP, „Orlen Lietuva” i Fundacja Zakłady Kórnickie.

 ● 8 grudnia – 21 stycznia w galerii Wileńskiego Centrum Grafiki 
„Kairė-dešinė“ (Lewa-Prawa) trwała wystawa Przestrzenie grafiki. 
Grafika w przestrzeni, przygotowana przez Miejską Galerię Sztuki 
oraz ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

 ● 14 grudnia Ambasada RR, IP oraz MSZ RL zaprosiły na polsko-
-litewską debatę, upamiętniającą Gabriela (z okazji setnej rocznicy 
śmierci) i Stanisława (160-lecie urodzin i 90. rocznica śmierci) Naru-
towiczów, współorganizatorzy i partnerzy – Studium Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Historii Litwy. Otwarcia 
dokonały ambasador Urszula Doroszewska i wiceminister MSZ RL 
Jovita Neliupšienė, w debacie uczestniczyli profesorowie – Krzysztof 
Buchowski, Maciej Nowak i Alfredas Bumblauskas, doktorzy nauk – Jan 
Malicki, Algimantas Kasparavičius, Rimantas Miknys i Andrzej Pukszto.

 ● 14 grudnia przyznano nagrody konkursu poetyckiego w ramach 
Roku Romantyzmu pt. Miej serce, patrzaj w serce, zorganizowa-
nego przez Muzeum A. Mickiewicza oraz Centrum Polonistyczne 
Uniwersytetu Wileńskiego, partnerem był IP. Spośród 25 autorów 1 
m. przynano Annie Piliszewskiej z Polski, 2 – Danielowi Dowejce i 
Agnieszce Masalytė, 3 – Markowi Domańskiemu (wszyscy z Litwy). 
Odczyt „Ballady i romanse”. Od początków romantyzmu w Wilnie 
– w świat” wygłosił Wojciech Piotrowicz.

 ● 16 grudnia – 18 stycznia w wileńskiej galerii „Arka” trwała 
wystawa U/wy-korzenić, wraz z prezentacją projektu Common Gro-
und, dot. migracji, które stały się częścią naszej codzienności – w 
ramach współpracy Związku Artystów Plastyków Litwy, Centrum 
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz Akademią Zmy-
słów w Reykjaviku. Odbył się wokalny performance Sylwii Gorak 
z Polski, którą reprezentowały także prace Macieja Kwietnickiego, 
Wioli Ujazdowskiej, Joanny Małeckiej.

 ● W dalszym ciągu audycji Rozczytani (od odc. 42) realizowanych 
przez IP we współpracy z TVP Wilno lektury polecali: politolog dr 
Andrzej Pukszto, literaturoznawczyni Jūratė Čerškutė, laureatka 
konkursów wokalnych, uczennica Gimnazjum im. Wł. Syrokomli 

Ewa Rawłuszewicz, autorka scenariuszy programów TVP Wilno 
Karolina Matuszewska, nauczyciel Artur Markiewicz, kierowniczka 
Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego Lina Šapauskienė, pedagog 
i genealog Albert Wołk, prorektor Uniwersytetu Wileńskiego, dr 
Artūras Vasiliauskas, dyrektor Litewskiej Filharmonii Narodowe 
Rūta Prusevičienė, poeta Józef Szostakowski i prof. Aušra Martišiūtė-
Linartienė, dyr. Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru.

ODESZLI

 ● W końcu listopada w wieku 82 lat zmarł wieloletni dyrektor 
Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie (d. Szkoła Średnia nr 19) Jan 
Tadeusz Dowgiało. Po skończeniu szkoły w Nowej Wilejce i studiach 
pedagogicznych tamże, a potem w Grodnie, pracował jako nauczyciel 
matematyki w podstawówce w Korwiu, wicedyrektor w Jałówce (ob. 
Gimnazjum im. Św. Jana Bosko), dyrektor w Ławaryszkach, a w l. 
1982-2004 – w Wilnie. Nagrodzony dyplomami honorowymi Min. 
Oświaty i Nauki RL, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

 ● 10 grudnia, na 83. roku życia, zmarł poeta i wydawca, ani-
mator kultury Jacek Lubart-Krzysica. Przez pewien czas mieszkał 
w Oświęcimiu i w Bielsku-Białej, studiował andragogikę w filii 
Uniwersytetu Warszawskiego w Katowicach, lecz w 1968 przerwał 
naukę. Na stałe powrócił do Krakowa. Współpracował z wieloma 
tytułami prasowymi. W 1986 założył Stowarzyszenie Konfraternia 
Poetów, działające przy Podgórskim Domu Kultury, gdzie wydał ok. 
300 tomików poezji. W latach 90. nawiązał kontakty ze środowiskiem 
poetów polskich w Wilnie, przyczyniając się do druku ich wierszy w 
tomikach i antologiach. Aktywnie uczestniczył w festiwalach poezji 
„Maj nad Wilią”, w Krakowie gościli poeci wileńscy.

 ● 20 grudnia w Warszawie w wieku 86 lat zmarła urodzona w 
Wilnie na Zarzeczu, gdzie w latach 1934-1936 mieszkali jej rodzice, 
Kira Gałczyńska – dziennikarka i pisarka, córka wybitnego polskiego 
poety, autorka książek i albumów mu poświęconych – m.in. Zielony 
Konstanty, czyli Opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego czy Konstanty syn Konstantego. W 2003 roku nie udało się 
Jej przybyć na X Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” 
pod hasłem Szczęście w Wilnie, poświęcony Jej ojcu, napisała wtedy 
długi list (Szczęście w Wilnie, ZW 14/2003 i Moi drodzy Przyjaciele 
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znad Wilii, 16/2003). Przyjechała w roku następnym, aby 27 i 28 
lutego w Instytucie Polskim i naszej redakcyjnej galerii spotkać się 
ze środowiskiem literackim (Wspominając Gałczyńskiego, 17/2004). 
Po rozmowach z Nią również późniejszych powstał pomysł zrobienia 
filmu pt. Szczęście w Wilnie – o tym niej znanym etapie życia poety, 
w którym zgodziła się wziąć udział głos, lecz wielokrotnie składane 
wnioski nie znalazły zrozumienia (RM).

 ● 20 grudnia odeszła nagle Teresa Brazewicz, wieloletnia i zasłu-
żona nauczycielka geografii w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w 
Wilnie, kustosz muzeum szkolnego. Była aktywną krajoznawczynią, 
w „Znad Wilii” (90/2022) drukowaliśmy jej tekst pt. Przedwojenne 
szkolnictwo polskie w Nowej Wilejce. Miejsca, które otwierają pa-
mięć, ciepło przyjęty przez czytelników i badaczy. 11 grudnia 2022 
przysłała wiadomość, że pracuje nad „kaligraficznym” rękopisem 
odczytu przedwojennej nauczycielki Ludwiki Usowicz i przesłała 
jego fragment. Więcej zrobić nie zdążyła (RM).

NAGRODY,	WYRÓŻNIENIA,	NOBILITACJE

 ● 5 października Wiesława Czernigowska – nauczycielka, eks-
pert klas początkowych z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, 
znalazła się w gronie 10 laureatów nagrody „Wileński Nauczyciel 
Roku 2022”, wyłonionych spośród 154 kandydatów.

 ● S. Michaela Rak otrzymała Nagrodę Honorową im. Sérgio 
Vieira de Mello Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
ds. Praw Człowieka – obok pisarza Serhija Żadana oraz Centrum 
na Rzecz Pokoju i Pojednania w Glencree. Laudację na jej cześć 
wygłosił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.

 ● 11 listopada z okazji Święta Niepodległości w Domu Kultury 
Polskiej ambasador Urszula Doroszewska wręczyła odznaczenia pań-
stwowe obywatelom Litwy zasłużonym dla rozwoju polsko-litewskiej 
współpracy, zaangażowanym na rzecz społeczności polskiej oraz 
popularyzującym polską kulturę. Najwyższe odznaczenie – Krzyż 
Komandorski Orderu Zasługi RP otrzymał Stanisław Pieszko (dzia-
łacz ZPL, jako deputowany do Rady Najwyższej z okręgu Jaszuny, 
11 marca 1990 wstrzymał się od głosu ws. odrodzenia niepodległości 
Litwy). Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Vladimiras Gu-
levičius (Włodzimierz Gulewicz, pośmiertnie), Regina Janina Bućko, 

Regina Pakalnienė, Halina Rawdo i Janina Wysocka. Srebrnym – ks. 
Andrzej Andrzejewski, Renata Dunajewska, Walery Jagliński, Renata 
Juzokienė, Janina Stupienko, Waldemar Szełkowski, Marek Kubiak, 
Adam Jurewicz; natomiast brązowym – Mirosława Naganowicz i 
Irena Wolska. Uroczystość uświetniła wystawa Dzieje hymnu pol-
skiego, całości dopełnił koncert Tango mych marzeń i snów w wyk. 
Anny Dereszowskiej & Gang Tango.

 ● 21 listopada w wileńskim Ratuszu prezydent Litwy w latach 
1998-2009 Valdas Adamkus odebrał tytuł Honorowego Obywatela 
Wilna jako dwudziesty laureat tego tytułu. Otrzymali go m.in. no-
blista Czesław Miłosz i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego 
prezydenta USA Zbigniew Brzeziński.

 ● 26 listopada Edward Trusewicz, sekretarz generalny Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprezes ZPL, na XI zjeździe 
EUWP w Pułtusku został jej nowym szefem. Przedtem we wrześniu 
Jarosław Narkiewicz, wiceprezes AWPL-ZChR oraz stołecznego 
ZPL został przewodniczącym Rady Polonii Świata.

 ● Hance Gałązce, prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Łomży, wiceprzewodniczącej jej Rady Krajowej, nadano 
tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego. Jej kandydaturę 
zgłosił Solecznicki Oddział ZPL wraz z przedstawicielami AWPL-ZChR.

 ● 4 grudnia podczas uroczystości 155-lecia urodzin J. Piłsudskiego 
na Rossie szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jan J. Kasprzyk wręczył medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” dla 
kpt. Stanisława Poźniaka; wśród nagrodzonych medalami „Pro Bono 
Poloniae” oraz „Pro Patria” są m.in. prezes honorowy Społecznego 
Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska i obecny – 
Dariusz Żybort, a także ambasador Urszula Doroszewska, kierownik 
Wydziału Konsularnego Irmina Szmalec, prof. Romuald Brazis, 
Janina Gieczewska, ks. Wojciech Górlicki oraz działaczki AWPL-
-ZChR Maria Rekść, Rita Tamašunienė, Edyta Tamošiūnaitė. Po 
mszy w kościele św. Teresy prezes UdKiOR wraz z delegacją uczest-
ników Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców 
Józefa Piłsudskiego ofiarował opiece Matki Bożej Ostrobramskiej 
odznakę „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. Natomiast 
za ofiarę i poświęcenie w walce o Niepodległość, za niezniszczalne 
wzory patriotyzmu, które budują i utrwalają społeczne więzi Polskiej 
Wspólnoty Narodowej – za wierną i dumną służbę dla niepodległości 
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oraz za nieugięte trwanie w procesie kształtowania i kształcenia 
współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych dla dobra Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Krzyżem Służby Niepodległości (Formacji 
Niepodległościowej) zostali odznaczeni: ambasador Doroszewska, 
s. Michaela Rak, Agata Antoniewicz, prof. Jarosław Wołkonowski, 
red. Rajmund Klonowski i aktor Witold Rudzianiec.

 ● 5 grudnia w Sali Kolumnowej Hotelu „Belotto” w Warszawie 
dziennikarka i publicystka Alwida Antonina Bajor została laureatką 
IV edycji nagród IPN „Semper Fidelis”, prócz niej w piątce laureatów 
znaleźli się m.in. Stowarzyszenie Rodzina Ponarska i redaktor „Kuriera 
Galicyjskiego” Mirosław Rowicki (pośmiertnie). W 2019 laureatem był 
nauczyciel Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego i prezes Wileńskiego 
Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka Waldemar 
Szełkowski, a w 2020 – Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

 ● 14 grudnia w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyły się uro-
czystości z okazji 30-lecia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
pod patronatem Pary Prezydenckiej RP, która wręczyła nagrody oraz 
wyróżnienia szczególnie zasłużonym na gruncie propagowania pol-
skości w kategoriach: Aktywni we wzmacnianiu polskości w swoich 
„Małych Ojczyznach”; Dziennikarze zaangażowani w promocję pol-
skiej kultury i wzmacnianie struktur polskich mediów na Wschodzie; 
Działacze ze świata biznesu, nauki i kultury zasłużeni dla Rodaków 
na Wschodzie; Instytucje udzielające wsparcia rzecz Wschodniego 
Funduszu Dobroczynności oraz „Akcji Pomocy Polakom na Wscho-
dzie” realizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem 
Pary Prezydenckiej. Wśród laureatów znalazł się przedstawiciel Litwy 
– Walenty Wojniłło, publicysta Ośrodka Medialnego „Wilnoteka”, 
korespondent TVP, popularyzator polskiej historii na Wileńszczyźnie.

 ● Urodzona 15 grudnia 1922 w Wilnie Wanda Kiałka ps. Wilia, 
sanitariuszka AK i uczestniczka operacji „Ostra Brama”, przez 11 
lat w łagrze w Workucie, zamieszkała po 1956 roku we Wrocławiu, 
w wieku 100 lat została awansowana na stopień majora WP.

WYDAWNICTWA

 ● Ostatnio nakładem Wyd. Związku Pisarzy Litwy Wilnie po 
litewsku ukazał zbiór esejów Czesława Miłosza Pradedant nuo 
mano gatvių (Zaczynając od moich ulic, tł. Kazys Uscila, s.884). Do 

finansowania wydania przyczynił się polski Instytut Książki obok 
litewskiej Rady Kultury. Do litewskiego czytelnika w grudniu dotarły 
też Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk (Jokūbo knygos, tł. Vyturys 
Jarutis, s.792), przedtem ukazała się książka dla dzieci Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek, czterech prawych i sześciu lewych 
(Nepaprasti dešimties kojinių nuotykiai, tł. Irena Ramoškaitė, s.160).

 ● Ukazał się kolejny, bardzo starannie wydany, tom Dzieł Zebranych 
Tymoteusza Karpowicza (Eseje, proza, recenzje, t.3, pod red. Jana 
Stolarczyka i Joanny Roszak, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy 
2022, s.468), zawierający rozsiane po wielu miejscach, często dotąd 
niepublikowane i opracowane z rękopisów lub maszynopisów teksty 
wielkiego modernisty rodem z Wileńszczyzny. To porywająca podróż z 
mistrzem mowy polskiej, zawierająca krótką prozę, recenzje, również 
fascynacje z refleksją historyczną, obnażająca mechanizmy władzy.

 ● Książka Natalii Budzyńskiej Witkiewicz ojciec Witkacego (Spo-
łeczny Instytut Wydawniczy Znak 2022, s.480) odpowiada o tym, 
kim był utalentowany malarz, krytyk sztuki i pisarz pochodzący ze 
Żmudzi, który wymyślił w architekturze styl zakopiański i odkrył 
uroki podtatrzańskich miejscowości.

 ● 23 listopada w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich 
Wyd. Literackie i Ambasada RL w Warszawie, w dniu premiery 
kolejnego tomu Silva rerum IV Kristiny Sabaliauskaitė (2022, tł. 
Kamil Pecela, s.528), zaprosiły na spotkanie z autorką, inicjujące 
również obchody 700-lecia Wilna, które prowadził Michał Nogaś. 
Zabrzmiały utwory Gediminasa Gelgotasa w wykonaniu kompozytora 
(fortepian) oraz Janusza Wawrowskiego (skrzypce). Na tę okazję 
przybyła delegacja Samorządu m. Wilna na czele z wicemerem Editą 
Tamošiūnaitė. Akcja powieści rozgrywa się w drugiej poł. XVIII w., 
podczas przewrotów politycznych oraz rozbiorów Rzeczypospolitej.

 ● O lekarzach z Wileńszczyzny można dowiedzieć się z opraco-
wania autorstwa prof. Wiesława Makarewicza (1935-2021) Wileńskie 
korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Gdańsk 2021), 
prezentującego szkice biograficzne kilkudziesięciu osób, które po 
wojnie organizowały Akademię Lekarską w Gdańsku i odegrały zna-
czącą rolę w ukształtowaniu dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego (patrz też na s. 77-96).

 ● W zapowiedzi książki Druskieniki. Kurort przedwojennej 
Polski (Wyd. Księży Młyn 2022, s.184) autorstwa Jana Skło-
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dowskiego, m.in. uczestnika Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” 
napisano: Wystarczyło wsiąść do pociągu na Dworcu Wileńskim w 
Warszawie, by po kilku godzinach jazdy, przez Białystok i Grodno, 
znaleźć się w Druskienikach. W sąsiedztwie rozległych litewskich 
puszcz, na wysokim brzegu wijącego się w krainie Mickiewicza i 
Orzeszkowej błękitnego Niemna rozłożyło się zdrojowisko, które 
nie miało sobie w kraju równych.

 ● Zbiór Mariusa Burokasa Tu mieszkał Jonasz (Wyd. Warsztaty 
Kultury, seria Wschodni Express, Lublin 2021, w jez. litewskim i 
polskim, tł. Agnieszka Rembiałtowska, s.208) zawiera wiersze starsze 
i nowe poety, który swe natchnienie czerpie z folkloru i dziedzictwa 
Litwy, jak i tradycji zachodniej, zwłaszcza anglojęzycznej.

 ● 27 listopada w Kawiarence Literackiej Muzeum Wł. Syrokomli w 
Borejkowszczyźnie odbyła się prezentacja nowego tomiku wierszy Józe-
fa Szostakowskiego pt. Muszla pełna morza (Wilno 2022, z ilustracjami 
fotograficznymi autora, s.124, nakład 300 egz.). Spotkanie prowadził 
Henryk Mażul, utwory na skrzypcach wykonała Katarzyna Żemojcin.

 ● Ukazała się kolejna książka Barbary Gruszki-Zych pt. Moi ważni. 
Portrety prywatne (Wyd. Ursines 2022, s.480), zawierająca 25 osobi-
stych portretów autorki ludzi ze świata kultury i nauki, w tym związa-
nych z Litwą – Czesława Miłosza, Tomasa Venclovy i s. Michaeli Rak.

 ● W grudniu nastąpiła premiera kolejnej książki Piotra Jezier-
skiego Wielki skok Aligatora (Wyd. Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” 2022, ilustracje – Tomasz Bereźnicki, m.in. opracował 
powieść graficzną Podziemie łączy / Pogrindis jungia) jako kolejny 
tom przygód Aliny, bohaterki ubiegłorocznej powieści Aligator w 
Wilnie, tym razem na Ukrainie. Planowane są kolejne tomy z akcją 
w Czechach i na Łotwie. Książka będzie za darmo przekazywana 
polskim szkołom oraz organizacjom poza granicami Polski.

 ● Kim byli m.in. sowieccy urzędnicy, którym przypadło zadanie 
administrowania okupowanymi w latach 1939-1941 ziemiami Rze-
czypospolitej, w tym Wilnem? – na to pytanie stara się odpowiedzieć 
dociekliwie, na podstawie materiałów archiwalnych Jan Tomasz Gross 
w książce Prekariat. Opowieści Kresowe 1939-1941 (Wyd. Austeria 
2022, s.128). Jest to trzecia książka a z cyklu Opowieści Kresowe, po-
przednie pozycje tego autora to Żydzi i Sowieci oraz Wybory 22 X 1939, 
na druk czekają trzy kolejne – Podbój, Więzienia oraz Wysiedlenia.

W	OKOLICACH	„ZNAD	WILII”

 ● Dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polaków na Wschodzie” i jej 
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, w Polonijnej Bibliotece 
Cyfrowej (PBC) znalazły się roczniki dwutygodnika (i przez pewien 
czas tygodnika) „Znad Wilii”. Inicjatywa digitalizacji prasy polonijnej 
powstała w 2012 w ramach projektu Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą ogłoszonego przez MSZ RP. Kustoszem i założycielem 
Biblioteki jest prof. Dariusz Kuźmina z Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Miejmy na-
dzieję, że i numery kwartalnika znajdą się też w tych zbiorach.

 ● 6-9 października na X Festiwalu Słowiańskim w Czechowicach-
-Dziedzicach, który odbywał się także w Bielsku-Białej, uczestniczył 
Romuald Mieczkowski, nawiązując też do 80. rocznicy urodzin 
Sławomira Worotyńskiego. 19 października miał spotkanie autorskie 
w Domu Kultury „Orion” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
które prowadził dr Dariusz Tomasz Lebioda.

 ● 3 listopada w Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” – 
zwgallery.art – odbyło się spotkanie Ukraina niezłomna – dziennik 
wojny, z udziałem filmowca, fotografa i artysty malarza Jurija Gri-
gorowycza, Macieja Mieczkowskiego – autora książki Na zakręcie. 
Kijów i Ukraina u progu zmian, przebywającego przez cztery lata w 
Kijowie, redaktora „Znad Wilii” (prowadzący), Ukraińców przeby-
wających w Wilnie oraz zgromadzonych wilnian. Nie zabrakło do-
kumentów wizualnych, nawet z ostatniej chwili, odbyła się dyskusja.

 ● 4-22 listopada w PGA „Znad Wilii” trwała wystawa Marty 
Wróblewskiej Ewa (Grafika użytkowa / Naturalne barwy / Cyfrowa 
przestrzeń), a 25 listopada – 9 grudnia – wystawa rysunków Aušry 
Klezaitė pt. Przypomniałem jak spałam i zbudziłam się.

 ● 9 listopada w Bibliotece Publicznej im. Vincasa Kudirki w 
Kownie odbył się wieczór poezji Od Kowna do Gdańska Tomasza 
Snarskiego, połączony z prezentacją jego najnowszego tomiku Žiemos 
visada bus baltos (Zimy zawsze będą białe; wyd. Kauko laiptai 2022, 
s.112), tłumaczki Birutė Jonuškaitė, wydawcy Viktorasa Rudžianska-
sa i Tomasa Taškauskasa – prowadzenie. Następnego dnia odbyły się 
kolejne spotkania z udziałem autora i tłumaczki wierszy z młodzieżą 
w gimnazjach – im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz im. J. 
Śniadeckiego w Solecznikach. Szkoły otrzymały egzemplarze poezji 
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https://www.facebook.com/leetva?__cft__%5b0%5d=AZXEa6er2MjMm0ihSZ9nN7XC9LJRKZ2hqHCXYuaPlYG4dihUmA30Z81cXZPGkgKXnxe6oXAyyHOP-pK2J2SoNYMEwDQEXQfQ_vSQZljPweuXg8DN75-YxmWXc5WW7r8bTTEcMimkqPHmbiFJ29CBHzeqieAwsQFe92p-D19xqy61_CMM0e4nNUfzfbjqeIi9cvA5Zhnf_eSol-JpYgDXMZBgsF4bnI5UJGxfnqeSuIS9KQ&__tn__=-%5dK-R


LITWA	POLSKA:	Z	MIESIĄCA	NA	MIESIĄC

Snarskiego po litewsku, jak i wcześniejsze tomiki Werblista oraz 
Żmuty w serii Biblioteki Znad Wilii.

 ● 13 listopada 2022 w kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojcie-
cha „Na Górce” w Opolu podczas Poetycko-Muzycznych Zaduszek pt. 
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie… zostały zaprezen-
towane wiersze Mieczkowskiego Powiedz mi, Ojcze i Zatarte epitafia.

 ● 28 listopada w programie TVP Wilno Klub u Redaktorów Wa-
lenty Wojniłło z okazji 70-lecia TVP o tym, czym jest telewizja w 
jęz. ojczystym i na czym polega jej misja, rozmawiał z Edytą Mak-
symowicz, kierownikiem redakcji zamiejscowej TVP Wilno, poetą i 
publicystą Wojciechem Piotrowiczem oraz Romualdem Mieczkow-
skim, który w 1988 był założycielem i prowadzącym pierwszych 
programów TV po polsku na Litwie.

 ● 1 grudnia w gdańskiej kawiarni „Literacka Wine & Bar” zainau-
gurowano nowy program spotkań pt. Bursztyny literatury, z udziałem 
Tomasza Snarskiego, którego Rumaki Lizypa (ZW, 90/2022) uznano 
tamże za wiersz miesiąca, a także Gdańskiego Klubu Poetów. Odbył 
się koncert gitarowy Marcina Kozioła, otwarto ekspozycję wystawy 
fotografii Nasz poeta o Czesławie Miłoszu na Litwie jako wynik 
współpracy z kwartalnikiem „Znad Wilii”.

*Niektóre działy wzajemnie się przenikają, a działalność poszczególnych 
placówek może być odnotowana w innych działach.

ZW

©Romuald Mieczkowski
Jedna	z	bram	Klasztoru	Bazylianów,	
widziana	od	strony	wewnętrznej

POKOJE	GOŚCINNE	„ZNAD	WILII”
Podczas pobytu w Wilnie można skorzystać 

z pokoi gościnnych Polskiej Galerii Artystycznej 
„Znad Wilii”. Trudno o dogodniejsze miejsce w 
grodzie nad Wilią – znajdują się one w samym 
sercu Starówki, wychodzą na urocze i ciche po-
dwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego parkowania samochodu). 
Pokoje posiadają wysoki standard, czuć w nich atmosferę minionych cza-
sów, są idealne dla pobytu rodzinnego lub grona przyjaciół (do 5 osób) ze 
względu na zaplecze. Stąd wszędzie blisko, tu nie traci się czasu na dojazdy, 
tu się po prostu czuje wspaniale! Zgłoszenia prosimy składać zawczasu.

Wilno, Išganytojo 2/4, tel. 370 67 043 856 
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com; www.mieszkanie.lt 
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PAMIĘCI	AMBASADORA	WOŁĄSIEWICZA

W tym roku minęła 6. rocznica śmierci wybitnego znawcy praw 
człowieka, polskiego dyplomaty, oddanego służbie i pomocy Polakom 
w Kraju i poza jego granicami – Jakuba Wołąsiewicza. W wywiadzie 
z jego mamą – Jadwigą Wołąsiewicz portal Polska360.org  pragnie 
przybliżyć postać pierwszego ambasadora RP w Estonii w latach 
1994-2001, pełnomocnika MSZ do spraw postępowań przed Europej-
skim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w latach 2003-2012, 
Konsula Generalnego RP w Doniecku w latach 2013-2015, prawnika, 
wykładowcy, społecznika. Zmarłego 7 czerwca 2016 roku po krótkiej, 
ale bardzo ciężkiej chorobie, pochowanego na Cmentarzu Północnym 
w Warszawie. Dla wielu z nas może stanowić wzór osoby oddanej 
służbie innym. Zachęcamy do obejrzenia. Część Jego pamięci!

FESTIWALOWY	ŻÓŁTY	JESIENNY	LIŚĆ

Jesienny numer 3/91 2022 „Znad Wilii” – spadł nam z nieba, 
niczym żółty jesienny liść, jak w słowach piosenki (o tymże samym 
tytule) króla płyt pocztówkowych z minionej epoki.

Spadł… i tyle mi opowiedział o moim kącie Europy, już niebez-
piecznie zmęczonej wojną, niosącej smutek i łzy… Nic nie pozostaje 
nam w sąsiedztwie z autorytarnymi sąsiadami, jak tylko – za radą 
Redaktora z artykułu wstępnego – sięgnąć po nauki Józefa Mac-
kiewicza, którego czarnoborskie domostwo zagościło na okładce 
najnowszego kwartalnika.

Urzekające jest memorialne wspomnienie Pranasa (Franka) 
Morkusa z Miasta Wiecznego nad Wilią – miasta na miarę duszy 
człowieka, (którego żółty liść opadł z drzewa życia) – przyjaciela 
Tomasa Venclovy, jak i wiernego przyjaciela Redaktora i jego dzieła.

Dopełnieniem naszych majowych literackich uczuć i marzeń jest 
Literacki „Maj” w sierpniu, pod znakiem romantyzmu i realizmu Jó-
zefa Mackiewicza, w atrakcyjnie usystematyzowanej relacji dyrektora 
festiwalu. Czytelnik, w tym kreślący te słowa (któremu z przyczyn 
obiektywnych nie było dane w tym roku dotrzeć do miasta pod opieką 
św. Krzysztofa), ma możliwość retrospektywnego uczestnictwa (z ©Romuald Mieczkowski

Bramy	Klasztoru	Bazylianów	
od	strony	wewnętrznej 147

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPolska360.org%2F&h=AT1F3rRkXz942FlLqhCDLV5F-wNsQC6HWowDsrRH3t4oUwAi-mlIaFMBu7HzHnIA4prqb1hiyHPooa2HZMn8AzHNbKPaNwleMKzbkewy_q17ler7Dgu-ZSsWg6e0T62ELoKJCHsi8aMhf9mrrDjFh0hTKWpMqdxVWdIfoWP-nGEEEOXwSSzHLJgE20UNPitdf38Xsiwv0bXLNLeVBZESVj7pz74UeulUYKPeW8TqxGyR-uVRjYIojaYc9toeSDCYFniz5xEvznuwHfsxexi9BuOZTpqTg6ZTqRjfI6PfPAMbdDxJz7sf6w2-VQD-b_nG4-qFFB4iciheL9pcuLWz-iaJrEgF5LWqirR5r7FF3UQKszGBCRSUf3i6pHlSSLvVg7WESV9rCtWmz3_CMyXAIbEvSQb2BoWCGl8I7xhU0S3EV1VHeFq6qKkGYHGDZZc5Vp4d9BmUwh-ZND5CJRAyNTnhI8imUESHNDzRnOhVlgrcLPG6AgWhGH_xsCgw9PYs4NrXF1rGxZQ9EMHDuV-OVgVJraEAYI2D61-iY9h3-Rve7tRYry6uKqnCUX1YCRWpdpA7q5S8eh-TpcnBox1zn2LjBnrc_dwq


LISTEM,	MAILEM,	Z	SIECI

który zginął w Charkowie w wieku 30 lat, Adam Bućkiewicz, lekarz 
i regionalista żyjący w XIX wieku, autor rękopisu Obraz wsi sokól-
skiej i Jan Tarasiewicz, wybitny muzyk i kompozytor. Wśród miejsc 
niezwykłych, uwiecznionych na płótnie znalazły się: kolegiata pw. 
św. Antoniego w Sokółce, sanktuarium maryjne w Różanymstoku, 
meczet w Bohonikach, wiatrak w Aulakowszczyźnie i cerkiew św. 
Aleksandra Newskiego w Sokółce. Cykl zamykają żubry zamiesz-
kujące w ostojach Puszczy Knyszyńskiej, na pograniczu dawnej 
Puszczy Grodzieńskiej.

Leonard	Drożdżewicz,	Sokółka

TYTUŁEM	UZUPEŁNIENIA	

W tekście pana Macieja Żakiewicza (Wileńska wyobraźnia Cyrku 
Rodziny Afanasjeff, ZW 91/2022, na s.72) znalazła się informacja 
wymagająca komentarza i uzupełnienia: 

1. Komitet Samoobrony Społecznej KOR powstał 29 września 
1977 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Obrony Robotni-
ków. Lista 14 założycieli KOR jest powszechnie znana są to: Jerzy 
Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, 
Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Na-
imski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam 
Szczypiorski, ks. Jan Zieja oraz Wojciech Ziembiński. 

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela nigdy nie posiadał 
formalnej struktury organizacyjnej, a jego liderami czy też rzeczni-
kami byli Andrzej Czuma i Leszek Moczulski. 

3. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, bo prawdopodobnie 
o tych pisze Autor, utworzono 29 kwietnia 1978 roku, a w skład 
Komitetu Założycielskiego wchodzili Andrzej Gwiazda, Krzysztof 
Wyszkowski i Antoni Sokołowski. 

To są powszechnie dostępne informacje, powielane w ogromnych 
ilościach wydawnictw drukowanych, jak również dostępne w internecie. 
Nie jest moim celem umniejszanie roli i zasług w budowaniu wolnej 
i demokratycznej Polski, przywołanych przez autora osób, ale prawda 
historyczna wymaga, aby w tak zacnym wydawnictwie jak „Znad Wi-
lii” nie pojawiały się teksty, które mogą budzić zbędne kontrowersje i 
podważające wiarygodność pisma. 

Andrzej	Rosiński,	Wilno

poznaniem gości z sześciu krajów, z prezentacją środowiska twórców 
wileńskich, w tym nieobecnego od prawie 40. lat Sławomira Woro-
tyńskiego, jednego z największych poetów poromantycznego Wilna, 
który niejedną nagrodę odebrał w podzięce/ za zamienianie słów w 
wiersze/ w których i Wilna jest troszeczkę1) w XXIX Międzynarodo-
wym Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”, jednej z czołowych inicjatyw 
integracyjnych środowiska poetyckiego od Berezyny Dnieprowej po 
krańce Ziemi… W tym roku bez udziału gości zza kordonu wojennego. 
Majowe festiwalowe dzieło stanowi ewenement na niwie zatomizo-
wanego, rozproszonego w tzw. wirtualnej przestrzeni – środowiska 
literackiego od Wilii po Wisłę. „Maj nad Wilią” pozostawia realny 
ślad na literackich kartach. Że to nie takie proste – w dobie interne-
tu, w której szkoda czasu na czytanie… czasopism, szczególnie tych 
„grubych” – pokazuje trud dotychczasowych 29. „Majów nad Wilią” 
i ponad trzydziestu lat wydawania pisma literackiego z nazwą rzeki w 
tytule. W tym miejscu, w zaduszkowej pamięci, należy przywołać rów-
nież trud korektorski Henryki Uczkuronis, trud lingwistyczny, dzięki 
któremu czytelnik „Znad Wilii” otrzymywał piękne – na najwyższym 
poziomie, wycyzelowane słowo, które jest na początku wszelkiego 
porządku tego świata i wszechświata…

Ale, wracając do słów cytowanej piosenki barda rodem spod Woł-
kowyska – jesień wszystko zamienia, nawet dotychczasowe zmęczenie 
nie tylko wojną, a miłość zaczytanych w Wilnie – do tego Wiecznego 
Miasta – wciąż trwa i trwa… i nie porwie jej żaden jesienny wiatr.

POGRANICZE	KULTUR	
NA	PŁÓTNACH	ANDRZEJA	FILIPOWICZA

Niezwykłych ludzi i wyjątkowe miejsca Sokólszczyzny uwiecznił 
na dziesięciu obrazach olejnych o wymiarach 130x90 cm Andrzej 
Filipowicz, 48-letni Polak pochodzący z Grodna. Przedstawiają one 
obiekty, postaci i miejsca z pogranicze kultur dawnej zachodniej 
Grodzieńszczyzny, istotne dla jej dziedzictwa historyczno-kultu-
rowego. Wśród uwiecznionych postaci znaleźli się: bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, Józef Marcinkiewicz, genialny matematyk z Cimoszki, 
1  Romuald Mieczkowski, Worotyński w Bielsku-Białej, [w:]  Literacki „Maj” 
w sierpniu pod znakiem romantyzmu i realizmu Józefa Mackiewicza, „Znad 
Wilii”, nr 3(91) 2022, s.27.
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WIERSZ	O	UKRAINIE

Króciutki wierszyk, który napisałam podczas EMiGRY (Festiwalu 
Filmów Emigracyjnych), organizowanej w 2017 roku w Wilanowie, bardzo 
dobrze się przyjął. Został opublikowany przez Kalinę Ziołę w antologii 
poświęconej Ukrainie Stokrotki na zgliszczach i będzie w Lirydramie. 
Wiersz pt. Po obejrzeniu reportażu z wojny na Ukrainie brzmi tak:

słońce spokojnie świeci
strzelają do siebie dzieci
dzieci matki Ziemi

Maria	Duszka, Sieradz

WOKÓŁ	FABIANISZEK

Zwiedziłam miejsce Twojego dorastania, poznałam dom, otocze-
nie, całą Rodzinę, sąsiadów, wasze zabawy, a także smutek i tęsknotę 
za tym, co było takie bliskie sercu i zostało mu wydarte, zniszczone 
(Romuald Mieczkowski, Były sobie Fabianiszki). Może fakt, że 
teraz jest to Wilno, powinien cieszyć, ale dla tych, którzy pamiętają 
to zaciszne miejsce, a szczególnie dla Ciebie obecna rzeczywistość 
jest nieodwracalną stratą. Dobrze, że zdążyłeś utrwalić i ocalić od 
zapomnienia tę małą Ojczyznę, ja też chętnie wracam do swojego 
rodzinnego domu na wsi, na szczęście stoi i jest zadbany, chociaż 
otoczenie bardzo się zmieniło.

Dziękuję za ostatni tomik, może kiedyś spróbuję ocalić od za-
pomnienia „raj” mojego dzieciństwa jedynie z jednym określeniem 
mogę polemizować – mówisz, że pod pojęciem „gumna” rozumiano 
stodołę, a to jest u nas część stodoły, tzw. klepisko, na które wjeżdżała 
furmanka ze zbożem lub sianem, żeby ją rozładować, skonsultowa-
łam to z gospodarzem, który jeszcze w swoich zabudowaniach ma 
stodołę, ale dla tych, co nigdy w stodole nie byli, nie ma to znaczenia.

Bernadeta	Krawiec,	Oświęcim

„ROCZNIK	
TATARÓW	POLSKICH”	2022

Liczy sobie 320 stron, na których znalazło się kilkanaście arty-
kułów. Jako redaktor z całego serca polecam wszystkie, bo każdy 
zawiera w sobie jakąś ciekawą informację albo nieznane dotąd fakty.

Wśród autorów znajdziemy postaci dobrze znane, jak chociażby 
prof. Jan Tyszkiewicz, nieustający w twórczych przedsięwzięciach. 
W tym numerze publikujemy jego tekst o „złotym łuku” huńskiego 
wodza. Z przyjemnością polecam artykuł dr Julii Krajcarz, która nie 
tylko w polskim języku, ale też w naszym otoczeniu odnajduje po-
wiązania z tatarszczyzną. Prof. Aleksander Kadyrbajew podzielił się z 
nami materiałami o narodach turkijskich: Karakałpakach i Uzbekach; 
dr Amet-chan Szejchumierow, znany z wcześniejszych publikacji 
zarówno w „Roczniku”, jak i w „Przeglądzie Tatarskim”, udostępnił 
tekst związany z wojskowością Chanatu Krymskiego. Mnie szcze-
gólnie przypadł do gustu artykuł Jusifa Agajewa z Azerbejdżanu 
o starodawnej turkijskiej sztuce wojennej i jej odzwierciedleniach 
w Kutadgu bilik, jedenastowiecznym dziele Jusifa Bałasaguniego. 
Nie mogę nie wspomnieć o tatarskim narodowym poecie Gabdulle 
Tukaju i jego poemacie Szurale. No i dodam do tego opowiadanie 
tatarskiego pisarza Ahata Muszyńskiego, poświęcone... Irence. Pu-
blikujemy również ostatnią, ale za to najdłuższą część Dolnośląskich 
Tatarów, w której wrocławianin Krzysztof Olechnowicz z wielkim 
zaangażowaniem opisał powojenne losy i powiązania rodzinne ta-
tarskiej społeczności. 

To, rzecz jasna, nie wszystko, co znajdą Państwo na łamach 
naszego czasopisma. Każdy artykuł jest godny uwagi. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt mailowo: mzr@mzr.pl Znajdzie 
się on również w naszej elektronicznej Bibliotece Tatarskiej: www.
bibliotekatatarska.pl

Jak zawsze będę wysyłał egzemplarze Autorom i Współpracow-
nikom naszych czasopism, którym serdecznie dziękuję za teksty 
oraz wsparcie. I zapraszam już teraz do tworzenia numeru przy-
szłorocznego.

Musa	Czachorowski, Wrocław

151150
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NOTY	O	AUTORACH

Leonard Drożdżewicz – ur. 14 sierpnia 1960 w Sokółce. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako 
notariusz w Sokółce. W latach 1997-2000 był sekretarzem Krajowej Rady 
Notarialnej w Warszawie, a następnie – sekretarzem Rady Fundacji Centrum 
Naukowe Notariatu, również w Warszawie (1999-2004), do połowy 2012 – 
członkiem Rady tej Fundacji. W 1999 Krajowa Rada Notarialna przyznała 
mu odznakę honorową „Za Zasługi dla Samorządu Notarialnego RP”. W 
2017 nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP za działalność na rzecz 
społeczności polskiej na Litwie, kultywowanie wspólnego dziedzictwa 
historycznego i kulturalnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu 
prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego, notarialnego, fundacyjnego, 
opublikowanych m.in. w wydawnictwach, wpisanych do wykazu czasopism 
naukowych Min. Szkolnictwa Wyższego i Nauki RP.

Elżbieta Frankiewicz – ur. 13 marca 1955 w Waliłach na Białostoc-
czyźnie. Absolwentka filologii polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego 
w Białymstoku oraz Studium Podyplomowego Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, miłośniczka poezji i propagatorka 
kultury kresowej. Od 1991 w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Mokotów 
m.st. Warszawy pełni funkcję wicedyrektora, odpowiedzialna m.in. za 
działalność kulturalno-edukacyjną. W czasie studiów polonistycznych jako 
członek Koła Naukowego Folklorystów aktywnie uczestniczyła w pracach 
badawczych na polsko-białoruskim pograniczu kulturowo-językowym. 
Efektem tego była praca magisterska Motyw obcego w widowisku ludowym 
„Herody” na Białostocczyźnie. Publikowała w „Poradniku Bibliotekarza”, 
w „Sowie Mokotowa”, w rosyjskim czasopiśmie „Otkrytyj Dostup”. W 
2017 autorka artykułu Biblioteki za granicą o polskim bibliotekarstwie 
publicznym w Polsce.

Mieczysław Jackiewicz (MJ) – 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), Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, Krętymi ścieżkami…; 
przewodników. Mieszka w Olsztynie.

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, e-mail: znadwilii@wp.pl

Bożena Ptak – ur. 6 grudnia 1952 w Gdańsku. Autorka siedmiu tomów 
poetyckich, a także tekstów satyrycznych i piosenek, libretta i scenariuszy 
teatralnych. Nauczycielka języka polskiego. Ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Gdańskim. Od 1989 w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 
W 1996 odbyła się premiera Śpiewnika kaszubskiego, który stworzyła z 
kompozytorką Katarzyną Gaertner. Jest autorką gdańskiego hymnu Jestem 
z Gdańska, za który otrzymała w 2002 nagrodę Prezydenta Miasta. Była 
członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” do stanu wojennego. 
Drukowała swoje wiersze w prasie podziemnej i katolickiej. Uhonorowana 
licznymi nagrodami.

Władysław Strutyński – ur. w 1949. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, specjalności pedagogika kulturalno-oświatowa oraz 
muzealnictwo i Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kierowania działal-
nością kulturalno-oświatową. W ciągu 13 lat był dyrektorem Lidzbarskiego 
Domu Kultury, 6 lat kierował Muzeum Warmińskim. 25 lat zajmował się 
teatrem i po raz pierwszy w 1988 z jego inicjatywy do Lidzbarka przyjechał 
z Wilna amatorski Teatr Polski (pod kierownictwem Ireny Rymowicz), wraz 
z Dominikiem Kuziniewiczem. Był wtedy głównym specjalistą ds. kultury 
i pracy środowiskowej w PPGR (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Rolnej) Lidzbark Warmiński. Regionalista. Działa w wielu stowarzyszeniach, 
także jako ich założyciel.
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NOTY	O	AUTORACH

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.

Maciej Żakiewicz – ur. w 1961, filozof i historyk, doktor nauk humani-
stycznych, nauczyciel w gdyńskim liceum, autor prac naukowych i popular-
nonaukowych, 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 spojrzenie 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.

©Romuald Mieczkowski
Ulica	Bakszta	(Bokšto)	od	Barbakanu

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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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. 

BIBLIOTEKA ZNAD WILII 

©Romuald Mieczkowski
Górna	 fasada	 kościoła	
św.	Teresy	w	Wilnie



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

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, Plac Wolności 19, 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. 



Przedstawicielstwo w Polsce: 
Romuald Mieczkowski, ul. Zamkowa 13 lok. 1, 03-890 Warszawa

Tel. +48 508 764 030

E-mail: znadwilii@wp.pl
www.facebook.com/znadwilii; www.facebook.com/majnadwilia

www.znadwiliiwilno.lt/kwartalnik-znad-wilii

Druk: Drukarnia „Efekt” Piotrowski sp.j, 04-937 Warszawa, ul. Podkowy 99C
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g. 

Nakład: 400 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do ich redagowania, zmiany tytułów i skracania.

Warunki prenumeraty: 
Prenumerata roczna na Litwie – 15,68 EUR, w Polsce – 120 zł, 

w krajach Europy – 44 EUR 
lub równowartość w innych walutach, na innych kontynentach – 56 EUR. 

Prenumerata, dokonana bezpośrednio przez redakcję, jest nie tylko szybsza, 
lecz i najtańsza.

Konto:
AB SWEDBANK kod banku 73000 
konto: LT27 7300 0100 0246 6571

Konto walutowe:
Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII” 

KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA
Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK

S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumerując „Znad Wilii” i zamieszczając w kwartalniku ogłoszenia, 
wspieracie Państwo niezależną prasę polską na Litwie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach 
Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana

 z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Adres do korespondencji na Litwie: 
Palevičiaus g. 15, LT-11235 Vilnius

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

Z dbałością o tworzenie i wzbogacanie kroniki naszej współczesnej 
obecności, z pamięcią o spuściźnie Wilna i jego okolic
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