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Ćwierćwiecze 
polskiego odrodzenia

IRENA WALUŚ
REDAKTOR NACZELNA 

«MAGAZYNU POLSKIEGO NA UCHODŹSTWIE»

W tym roku, a dokładnie 10 
sierpnia, mija 25 lat od momen-
tu założenia Polskiego Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego 
im. Adama Mickiewicza na Gro-
dzieńszczyźnie, które dwa lata 
później przekształci się w Związek 
Polaków na Białorusi, zostając naj-
większą organizacją społeczną w 
kraju. Jubileusz skłania do refl ek-
sji i podsumowania ćwierćwiecza 
polskiego odrodzenia na Białorusi, 
które miało zarówno spektakular-
ne osiągnięcia, jak i bardzo bolesne 
porażki.

PSKO powstało na fali Gorba-
czowskiej pierestrojki. W czasach 
sowieckich Białoruś uchodziła za 
najbardziej komunistyczną repu-
blikę w imperium sowieckim. Sy-
tuacja narodowościowa Polaków 
była wręcz dramatyczna: pozosta-
li bez elit i swoich instytucji, bez 
polskiego szkolnictwa i prasy, nie 
mając możliwości pielęgnować i 
rozwijać kultury przodków. Życie 
religijne, tak bardzo związane z tra-
dycją polską, w kraju ateizmu było 
bardzo ograniczone. Miejscem dla 
kultywowania tradycji i języka oj-
czystego pozostawał tylko dom 
rodzinny.

Polskie Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe im. Adama 

Mickiewicza, a potem Związek 
Polaków miały więc do wykona-
nia zadania misyjne. Mimo oporu 
władz i ku dużemu ich zaskocze-
niu, proces odrodzenia polskości 
ruszył pełną parą, towarzyszył mu 
wielki entuzjazm rodaków, a także 
determinacja Związku Polaków w 
walce o swoje prawa pod kierow-
nictwem założyciela i pierwszego 
prezesa Tadeusza Gawina.

Już na pierwszym spotkaniu Po-
laków powstało pytanie o naukę 
języka ojczystego. Podczas kon-
ferencji założycielskiej 10 sierp-
nia 1988 roku właśnie tę kwestię 
uznano za priorytetowe zadanie 
polskiej organizacji. W 1989 roku 
na Uniwersytecie Grodzieńskim 
powstał wydział polonistyki. Suk-
cesem zakończyła się walka o wy-
jazd młodzieży na studia do Polski. 
Wracający po ukończeniu uczelni 
młodzi Polacy mieli powiększyć 
grono wykształconych rodaków – 
należeliśmy do najmniej wykształ-
conej grupy narodowościowej na 
Białorusi. Uwieńczeniem odro-
dzenia polskiego było powstanie 
dwóch polskich szkół w Grodnie 
i Wołkowysku. 

W pionierskim okresie odro-
dzenia polskości powstaje prasa 
polska, najpierw «Głos znad Nie-
mna», później «Magazyn Polski». 
W radiu i telewizji państwowej w 
Grodnie rozpoczęło się nadawa-
nie w języku polskim programów 
radiowych i telewizyjnych. Polsko-
języczne media odegrały ważną 
rolę w kształtowaniu świadomości 
naszych ziomków, poczucia dumy 
z bycia Polakiem, zachęcania roda-
ków do nauki języka ojczystego i 
udziału w działalności na rzecz od-
rodzenia polskiego. 

Działalność nabierała sił, przy 

ZPB powstały: Stowarzyszenie Sy-
biraków, Stowarzyszenie Żołnierzy 
AK, Towarzystwo Plastyków Pol-
skich, Polskie Towarzystwo Na-
ukowe, harcerstwo, Towarzystwo 
Młodzieży Polskiej, Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie i in., większość 
z nich działa do dziś. Powstaje 16 
Domów Polskich, które skupiają 
wokół siebie Polaków. 

Od samego początku odrodze-
nia polskiego ZPB i oddziały w 
terenie otaczają opieką cmentarze 
wojskowe, groby wybitnych roda-
ków. Powstały niedawno Komitet 
Ochrony Miejsc Pamięci Narodo-
wej świadczy, na ile istotna jest ta 
praca dla ZPB.

W 2005 roku władze zdelegali-
zowały Związek Polaków unieważ-
niając decyzję VI Zjazdu. To było 
mocne uderzenie w organizację, 
bo zostały przejęte Domy Polskie 
i mienie ZPB, a ludzi zastraszano i 
prześladowano. Od tej pory Zwią-
zek działa w warunkach nieuzna-
walności przez władze białoruskie, 
a każda próba zmienić sytuację 
kończy się niepowodzeniem.

W nowych warunkach trzeba 
było się odnaleźć, żeby kontynu-
ować działalność wykonując zada-
nia statutowe. Związek Polaków 
pod kierownictwem Andżeliki Bo-
rys znalazł rozwiązanie dla dalszej 
działalności tworząc zaplecze go-
spodarcze. 

25 lat temu, gdy wszystko się za-
częło, mieliśmy dużo optymizmu i 
wierzyliśmy, że dzięki naszej deter-
minacji pokonamy wszelkie trud-
ności... Optymizm mnie jednak nie 
opuszcza, bo w tak niedługim hi-
storycznie czasie mieliśmy dwóch 
charyzmatycznych liderów-wizjo-
nerów: Tadeusza Gawina i Andże-
likę Borys! 
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BIAŁORUŚBIAŁORUŚ

Prezydent Izraela Shimon 
Peres otrzymał metrykę, potwier-
dzającą jego przyjście na świat 2 
sierpnia 1923 r. w Wiszniewie, po-
łożonym w powiecie wołożyńskim 
II RP.

Sąd rejonowy w Mińsku 19 
lipca postanowił, że Iryna Chalip – 
dziennikarka i żona kandydata na 
prezydenta Andreja Sannikowa – 
zakończy odbywanie wyroku 2 lat 
więzienia w zawieszeniu.

Były kandydat na prezy-
denta, lider kampanii «Mów Praw-
dę», poeta Uładzimir Niaklajeu za-
kończył odbywanie kary dwóch lat 
więzienia.

W 23. rocznicę przyjęcia 
Deklaracji o Suwerenności Bia-
łorusi Aleh Korban, Aleh Kieral 
i Zmicier Silczanka wywiesili na-
rodowe biało-czerwono-białe fl a-
gi na jednym z mińskich mostów. 
Otrzymali za to karę pięciu dni 
aresztu «za drobne chuligaństwo».

Szefa białoruskiego MSZ 
Uładzimira Makieja powitała w 
Brukseli pikieta zorganizowana 
przez Międzynarodową Federację 
Praw Człowieka.

Po Moskwie i Kijowie, 
Mińsk zorganizował obchody 
1025-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej. 
W nabożeństwie uczestniczyło 
około 50 tys. osób.

PRZYGOTOWAŁA 
WANDA ROMAŃCZUK

W skrócie

Masowa akcja 
w pojedynkę 
Działacz Zjednoczonej 
Partii Obywatelskiej 
z Mohylewa, który 
samotnie pikietował, 
został oskarżony o 
zorganizowanie «akcji 
masowej».

Nikołaj Gładyszew 4 lipca 
sam stanął przed budynkiem 
komitetu wykonawczego w 
Mohylewie z transparentem, 
na którym było napisane hasło 
«Nie – dla rosyjskiej bazy 
lotniczej na białoruskiej ziemi».

Został zatrzymany przez 
milicję i doprowadzony na 
komisariat, gdzie odbyło się 
przesłuchanie. Poinformowano 
go, że został oskarżony o 
naruszenie ustawy o imprezach 
masowych. 

– Nie czuję się winny, 
ponieważ prawo i konstytucję 
Białorusi łamią ci, którzy 
chcą umieścić na naszej ziemi 
obce bazy wojskowe. Art. 3 
Konstytucji mówi, że źródłem 
suwerenności Białorusi 
jest naród, ale nikt narodu 
nie pytał, czy chce mieć u 
siebie obce bazy wojskowe. 
Jestem przekonany, że naród 
powiedziałby «nie»– powiedział 
Gładyszew.

Pomnik Moniuszki 
w Mińsku
Rozpoczęła się akcja 
zbierania podpisów pod 
petycją, skierowaną 
do przewodniczącego 
Komitetu Wykonawczego 
Mińska – Nikołaja Ładućki, 
w sprawie wzniesienia w 
stolicy pomnika wybitnego 
polskiego kompozytora, 
Stanisława Moniuszki. 

Można to zrobić przez Internet, 
petycja jest zamieszczona na stro-
nie change.org. Podpisy również 
zbierają aktywiści ZPB.

W 2019 roku będziemy obcho-
dzić 200-lecie urodzin Moniuszki. 
Kompozytor urodził się niedale-
ko Mińska, w majątku Ubiel. Jego 
życie i twórczość związane były z 
Mińskiem: tu uczył się w klasycz-
nym męskim gimnazjum muzycz-
nym, w gmachu którego mieści się 
dziś Federacja Związków Zawo-
dowych Białorusi, uczęszczał do 
szkoły muzycznej, grał w orkie-
strze pod dyrekcją Dominika Ste-
fanowicza.

Inicjatorzy akcji podkreślają, że 
dla białoruskiej kultury szczególne 
znaczenie ma jego współpraca z 
Wincentym Dunin – Marcinkiewi-
czem, owocem której jest pierwsza 
białoruska opera białoruska «Sie-
lanka» – wystawiona po raz pierw-

szy w Mińsku 9 lutego 1852 r.
Najlepszym miejscem dla po-

mnika Stanisława Moniuszki bę-
dzie plac Niepodległości obok 
hotelu Europa w centrum stolicy. 
W połowie XIX wieku na miejscu 
hotelu znajdował się teatr miejski, 
w którym odbyła się premiera «Sie-
lanki». Ponadto w pobliżu placu 
znajdują się inne miejsca, związane 
z życiem i twórczością kompozy-
tora. Zachował się dom, w którym 
mieszkał Stanisław Moniuszko: te-
raz przypomina o tym tablica pa-
miątkowa.

STANISŁAW MONIUSZKO
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POLSKA

W przeddzień 69. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskie-
go, 31 lipca, na pl. Krasińskich w 
Warszawie odprawiona została 
Msza św. w intencji poległych po-
wstańców. Przed pomnikiem po-
wstania odbył się uroczysty Apel 
Poległych. 

Od 2010 roku w dn. 1 
sierpnia jest obchodzony Narodo-
wy Dzień Pamięci Powstania War-
szawskiego. Święto zostało ustano-

wione ustawą z dn. 9 października 
2009 roku z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Po 330 latach od Odsie-
czy Wiedeńskiej staraniem Brac-
twa Kurkowego z Krakowa, wła-
dze stolicy Austrii wyraziły zgodę 
na budowę monumentu polskiego 
króla Jana III Sobieskiego, który 
stanie na wzgórzu Kahlenberg w 
ciągu najbliższego roku. 

Były prezes warszawskiej 

Giełdy Papierów Wartościowych, 
Ludwik Sobolewski, został nowym 
prezesem giełdy w Bukareszcie.

Sejm RP odrzucił rządo-
wy projekt ustawy dopuszczającej 
ubój rytualny. Teraz w Polsce nie 
można dokonywać uboju zwierząt 
bez ogłuszenia. Mięso z uboju ry-
tualnego szło na eksport do Izra-
ela i krajów muzułmańskich. 

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

W skrócie

Teatr Wielki 
W tym roku obchodzi 
swoje 250-lecie. W 
czasach zaboru Teatr 
Wielki odegrał ważną 
rolę w umacnianiu 
tożsamości Polaków.

Na sezon jubileuszowy 
przygotowano dużo premier. 2 
października teatr rozpocznie 
sezon premierą opery «Diabły z 
Loudun» z muzyką Krzysztofa 
Pendereckiego. Następnego 
dnia choreograf  Jacek Tyski 
przedstawi balet oparty na 
tragedii Szekspira «Hamlet». 
13 grudnia odbędą się dwie 
premiery jednoaktówek: 
«Zamka Sinobrodego» Beli 
Bartoka oraz «Jolanty» Piotra 
Czajkowskiego w reżyserii 
Mariusza Trelińskiego ze 
znakomitą obsadą oraz pod 
kierownictwem Walerego 
Gergiewa. Jest to koprodukcja 
z Metropolitan Opera w 
Nowym Jorku. 

Kolejne premiery to: 
«Romeo i Julia» z muzyką 
Prokofi ewa, trzy przedstawienia 
baletowe w reż. Emila 
Wesołowskiego, wieczór 
baletowy, «Obsesje», «Nowy 
balet» oraz «Moving Rooms» 
w choreografi i Pastora. Nowe 
premiery będą również w 2014 
roku.

Film o powstaniu
Sierpniowy zryw Polaków 
sprzed 69 lat przypomni 
niezwykły fi lm o powstaniu 
warszawskim i jego 
bohaterach. 

«Powstanie Warszawskie» to 
pierwszy na świecie fi lm fabularny, 
zmontowany w całości z materia-
łów dokumentalnych, opowia-
dający o tytułowym wydarzeniu 
poprzez historię dwóch młodych 
reporterów, świadków powstań-
czych walk.

Film wykorzystuje autentycz-
ne kroniki fi lmowe z sierpnia 
1944 roku. Posiłkując się nowo-
czesną technologią koloryzacji i 
rekonstrukcji materiałów audio-
wizualnych oraz zapraszając do 
współpracy grupę znamienitych 

twórców, jego autorzy zrealizowali 
projekt, który nie ma odpowiedni-
ka w skali światowej.

6 godzin oryginalnych kronik z 
powstania warszawskiego, 6 mie-
sięcy pracy, zespół konsultantów 
ds. militariów, ubioru, architektu-
ry, również urbanistów, varsavia-
nistów i historyków, 1000 godzin 
konsultacji kolorystycznych, 1200 
ujęć, 1440 godzin koloryzacji i re-
konstrukcji, 112.000 wybranych 
klatek, 648.000 minut rekonstruk-
cji, 22.971.520 megabajtów danych 
– to tylko niektóre liczby pozwala-
jące uświadomić ogromny nakład 
pracy. Efektem jest 90 minut ści-
skającego za gardło fi lmu, który 
ukazuje powstanie warszawskie z 
niespotykanym dotąd realizmem.

WALKI PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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POLSKARODACY W ŚWIECIE

Jubileusz «Kuriera Wileńskiego»
60-lecie istnienia obchodził 
dziennik «Kurier Wileński». 
To jedyna na kontynencie 
europejskim polska gazeta 
codzienna, ukazująca się 
poza Polską, i najstarszy 
dziennik Polaków na Litwie, 
wydawany nieprzerwanie 
od 1953 roku.

– Przebyliśmy tę długą i nieła-
twą drogę wspólnie. My – to kil-
ka pokoleń polskich dziennikarzy 
oraz pracowników redakcji i Wy – 
kilka pokoleń naszych czytelników. 
Jaka była ta wspólnie przebyta dro-

ga? Czym można ją zmierzyć? Na 
pewno takimi miernikami mogą 
być niezliczone codzienne radości 
i smutki, troski i wzruszenia, nasze 
nadzieje i obawy. (...) Tak chyba 
było sądzone z góry, że gazeta, za-
łożona po wojnie po to, by sowie-
tyzować niepokornych Polaków 
na Wileńszczyźnie, stała się obok 
szkół polskich i zespołu ludowe-
go «Wilia» jednym z trzech legal-
nych fi larów polskości na Litwie 
w okresie sowieckim – napisano 
w oświadczeniu redakcji «Kuriera 
Wileńskiego».

Obecnie w dzienniku na etacie 
jest zatrudnionych 18 osób. Naj-
starszym stażem pracy może po-
szczycić się Helena Gładkowska, 
która poświęciła redakcji 46 lat. 

Podczas uroczystej akademii 
był koncert, w którym wystąpiła 
«Kapela wileńska» oraz Krzysz-
tof  Markiewicz, student Akademii 
Muzycznej w Warszawie, syn dłu-
goletniej pracownicy dziennika – 
Teresy Markiewicz.

PRZYGOTOWAŁA 
WANDA ROMAŃCZUK

Studium Dyrygentów
Po raz 25. w Koszalinie w 
lipcu działało Edukacyjne 
Studium Dyrygentów 
Chórów Polonijnych pod 
kierownictwem prof. 
Przemysława Pałki z 
Akademii Muzycznej w 
Poznaniu.

Na tegoroczną 25. edycję Stu-
dium Dyrygentów przyjechali peł-
ni muzycznej pasji młodzi ludzie, 
którzy na co dzień są najczęściej 
muzykami i nauczycielami, a wielu z 
nich prowadzi także własne zespo-
ły chóralne. Na warsztatach – pod 
okiem znakomitych profesorów 
z polskich akademii muzycznych, 
tworzących Radę Artystyczną Po-
lonijnego Lata – zgłębiają tajniki 
aranżacji, metodyki prowadzenia 
zespołów chóralnych, dyrygen-
tury i emisji głosu. Podczas zajęć 
programowych poznają również 
bardzo bogatą polską literaturę 
muzyczną.

Organizatorem warsztatów jest 
Stowarzyszenie «Wspólnota Pol-
ska», które tradycyjnie zaprasza do 
Koszalina słuchaczy z lat poprzed-
nich, kontynuujących naukę oraz 
nowych uczestników. Edukacja w 

Studium odbywa się w toku indy-
widualnego nauczania i obejmuje 
ćwiczenia z zakresu dyrygowania, 
emisji głosu indywidualnej i ze-
społowej, metodyki prowadzenia 
zespołów śpiewaczych, aranżacji 
m.in. na różne zespoły wokalne i 
wokalno-instrumentalne. 

Udział w Studium to nie tyl-
ko doskonalenie dyrygenckiego 
warsztatu, ale także poznanie bo-
gatej polskiej literatury muzycznej, 
doskonalenie języka ojczystego i 
poznanie Polski, spotkanie arty-
stów polonijnych z różnych stron 
świata.

PRÓBY CHÓRU POLONIJNEGO W KOSZALINIE
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KALENDARZ

Obława augustowska
W lipcu 1945 roku życie 
straciło ok. 600 polskich 
partyzantów. Rodziny 
ofi ar wciąż czekają na 
ujawnienie przez Rosję 
prawdy o zbrodni. 
10-metrowy krzyż w 
Gibach na Suwalszczyźnie 
upamiętnia ofi ary obławy 
augustowskiej.

W maju 2011 r. Nikita Pietrow, 
wiceprzewodniczący stowarzysze-
nia «Memoriał», w książce «We-
dług scenariusza Stalina» ujawnił 
telegram z 21 lipca 1945 r., który 
gen. Wiktor Abakumow, dowódca 
radzieckiego kontrwywiadu woj-
skowego, wysłał do Ławrentija 
Berii, szefa NKWD. Abakumow 
informował w nim, że w wyniku 
zakończonej obławy w okolicach 
Augustowa w rękach jego ludzi po-
zostało 592 «bandytów». W liście 
napisał o ich «likwidacji». Według 
historyków, potwierdza to zbrod-
nię, dokonaną przez Sowietów na 
Polakach w lipcu 1945 r.

Obława augustowska jest naj-
większą niewyjaśnioną zbrodnią na 
Polakach po II wojnie światowej. 
Pacyfi kacja Suwalszczyzny przez 
Sowietów, nazwana później obławą 
augustowską, rozpoczęła się 12 lip-

ca 1945 roku. W jej wyniku zatrzy-
mano 2 tys. osób; 600 podejrzewa-
nych o powiązania z AK-owskim 
podziemiem wywieziono. Ich los 
do dziś nie jest znany. Przyjmuje 
się, że zostali wywiezieni w okolice 
Grodna i zamordowani. Kolejnych 
512 osób zostało wywiezionych na 
tereny Litwy. Również nie wiado-
mo, co się z nimi stało.

W 1987 roku prawdę o obławie 
augustowskiej próbowali ujawnić 

członkowie Obywatelskiego Ko-
mitetu Poszukiwań Mieszkańców 
Suwalszczyzny Zaginionych w 
Lipcu 1945 r. W 1990 roku wyda-
no książkę «Nie tylko Katyń».

W Gibach ustawiono 10-metro-
wy krzyż na miejscu, symbolizują-
cym pochówek zaginionych z na-
pisem: «Zginęli, bo byli Polakami». 
Na kamiennych tablicach wyryto 
nazwiska prawie 600 partyzantów.

SYMBOLICZNE MIEJSCE POCHÓWKU OFIAR OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ W GIBACH

«Krwawa Niedziela» na Wołyniu
Tak nazywany jest dzień 11 
lipca 1943 r. Właśnie mija 
70. rocznica kulminacji 
Zbrodni Wołyńskiej, w 
wyniku której na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej w 
latach 1943-1945 zginęło 
blisko 100 tys. Polaków, 
zamordowanych przez 
oddziały Ukraińskiej Armii 
Powstańczej i miejscową 
ludność ukraińską. 

Była to jedna z największych 
akcji, skierowanych przeciwko 

polskiej grupie etnicznej podczas 
II wojny światowej. W okresie ko-
munizmu zbrodnie na Polakach, 
popełniane na terenie przedwo-
jennych wschodnich województw 
Polski, były przemilczane. Na por-
talu historycznym dzieje.pl, także 
na kanale YouTube oraz portalu 
Facebook jest fi lm pt. «Zbrodnia 
Wołyńska 1943-1945».

Jest to pierwsza okrągła rocz-
nica, obchodzona tak publicznie, 
która w Polsce wywołała szeroko 
zakrojone dyskusje na temat nie 

tylko wydarzeń na Wołyniu i w są-
siednich województwach, ale tak-
że o pamięci historycznej i prawie 
ofi ar do cierpienia.

Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski i przedstawiciele rodzin 
wołyńskich w dn. 14 lipca wzięli 
udział we Mszy św. w intencji ofi ar 
Zbrodni Wołyńskiej w katedrze 
pod wezwaniem Apostołów Piotra 
i Pawła w Łucku.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA
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Pamięć o bohaterach 
1920 roku

FOTOREPORTAŻ

Przez cztery dni działacze ZPB wraz 

z polskimi dyplomatami z Konsulatu 

Generalnego w Grodnie odwiedzali 

groby żołnierzy poległych w wojnie 

polsko-bolszewickiej. Objazdy 

tradycyjnie rozpoczęto w dniu «Cudu 

nad Wisłą» – 15 sierpnia, gdy jest 

obchodzony Dzień Wojska Polskiego. 

Na każdym cmentarzu do delegacji z 

Grodna dołączali miejscowi działacze 

Związku Polaków, którzy opiekują się 

mogiłami bohaterów.

Zapalić znicze, złożyć wiązankę 

kwiatów, odmówić modlitwę w intencji 

poległych – to tak niewiele, co możemy 

zrobić w podzięce bohaterom, którzy 

za Ojczyznę zapłacili cenę najwyższą.

MAŁA BRZOSTOWICA. CHWILA ZADUMY PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKEIJMAŁA BRZOSTOWICA. CHWILA ZADUMY PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKEIJ
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O ZACIĘTYCH WALKACH PODCZAS WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ OPOWIADA LEON KARPOWICZ, PREZES ODDZIAŁU ZPB W ŁUNNIEO ZACIĘTYCH WALKACH PODCZAS WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ OPOWIADA LEON KARPOWICZ, PREZES ODDZIAŁU ZPB W ŁUNNIE

JODKOWICZE (REJ. BRZOSTOWICKI). KAPLICZKA, UPAMIĘTNIAJĄCA OBROŃCÓW OJCZYZNY W LATACH 1918-1920 , JODKOWICZE (REJ. BRZOSTOWICKI). KAPLICZKA, UPAMIĘTNIAJĄCA OBROŃCÓW OJCZYZNY W LATACH 1918-1920 , 
ZOSTAJE MAŁĄ WYSEPKĄ WŚRÓD ZAORANYCH PÓL KOŁCHOZOWYCHZOSTAJE MAŁĄ WYSEPKĄ WŚRÓD ZAORANYCH PÓL KOŁCHOZOWYCH

CMENTARZ W MAKAROWCACH. MODLITWA KU CZCI POLEGŁYCH POLSKICH ŻOŁNIERZY WOJNY 1920 R. CMENTARZ W MAKAROWCACH. MODLITWA KU CZCI POLEGŁYCH POLSKICH ŻOŁNIERZY WOJNY 1920 R. 
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ZPB

2 lipca w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim odbył 
się wernisaż wystawy artystów z 
Towarzystwa Plastyków Polskich 
przy ZPB pt. «Impresje Grodzień-
skie». Wystawę otwierał wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski. Na 
wernisaż przybyło wielu gości, w 
tym z Koła Grodnian im. Elizy 
Orzeszkowej i innych towarzystw 
kresowych, działających w polskiej 
stolicy. 

Po raz drugi egzaminy na 
studia wyższe do Polski ze stypen-
dium Rządu Polskiego odbyły się 
w Polsce, a nie na Białorusi jak 
wcześniej, ponieważ wygasła umo-
wa między MEN i Ministerstwem 
Oświaty RB.

Do egzaminów w Białymstoku 
przystąpiło 199 kandydatów z ob-
wodu grodzieńskiego. 

69. rocznicę operacji Armii 
Krajowej «Ostra Brama» działacze 
Związku Polaków na Białorusi 
oraz przedstawiciele Konsulatu 

Generalnego RP w Grodnie uczci-
li w dn. 6-7 lipca składaniem 
wieńców i zapaleniem zniczy na 
grobach żołnierzy AK na Gro-
dzieńszczyźnie.

18 lipca prezes ZPB Mieczy-
sław Jaśkiewicz i prezes Stowarzy-
szenia Żołnierzy AK na Białorusi 
Weronika Sebastianowicz złożyli 
skargę do prokuratury, domagając 
się wyjaśnienia, kto jest sprawcą 
spiłowania krzyża upamiętniające-
go żołnierzy AK i legendarnego 
przywódcę AK Anatola Radziwo-
nika «Olecha». Aktu wandalizmu 
dokonano, gdy właścicieli posesji 
wezwano do sielsowietu.

W ramach Spotkań Czwart-
kowych w dn. 18 lipca odbyło się 
otwarcie wystawy TPP przy ZPB 
pt. «Pamięci bohaterów Armii 
Krajowej». W otwarciu wystawy 
uczestniczyli prezes ZPB Mie-
czysław Jaśkiewicz i konsul RP 
w Grodnie Zbigniew Pruchniak. 
Najbardziej wzruszającymi były 
wspomnienia ludzi, członkowie 

rodzin których walczyli w AK. 
21 lipca z koncertem w 

Brześciu wystąpił chór «Głos znad 
Niemna». Występ odbył się w ko-
ściele pw. św. Józefa, z prelekcją o 
powstaniu styczniowym dla dzia-
łaczy miejskiego oddziału ZPB 
wystąpił krajoznawca Witold Iwa-
nowski z Grodna.

Kolejne posiedzenie Rady 
Naczelnej ZPB odbyło się w dn. 
28 lipca. Za rażące łamanie statu-
tu ZPB Hanna Paniszewa i Alina 
Jaroszewicz z Brześcia zostały wy-
kluczone z organizacji. Podczas 
posiedzenia RN ZPB powołano 
Komitet Ochrony Miejsc Pamięci 
Narodowej pod kierownictwem 
Józefa Porzeckiego.

Trwają wyjazdy edukacyjno-
-rekreacyjne dzieci i młodzieży do 
Polski, które podczas wakacji uzu-
pełniają i pogłębiają swoją wiedzę 
z języka ojczystego zdobytą w cią-
gu roku szkolnego.

PRZYGOTOWAŁA 
ELIZA ANDRUSZKIEWICZ 

Być Polakiem
Gościem Spotkań 
Czwartkowych w dn. 25 
lipca był profesor Piotr 
Jaroszyński z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 
Temat prelekcji profesora 
brzmiał: «Co znaczy 
obecnie być Polakiem na 
Białorusi?». 

Piotr Jaroszyński jest kierow-
nikiem Katedry Filozofi i Kultury 
KUL-u. Napisał kilkanaście ksią-
żek fi lozofi cznych i publicystycz-
nych. Dobrze zna środowisko 
polonijne w całym świecie, gdzie 
głosi prelekcje. Bywa także na Bia-
łorusi – z Nowogródczyzny po-

chodzi jego ojciec. 
Profesor podkreślił, że polskość 

wrastała przez wieki w rodziny, do 
których należymy, w ciąg pokoleń, 
którego jesteśmy tylko jednym z 
ogniw. Mówił także o roli języka 
ojczystego, kultury i tradycji, wiary 
katolickiej, o wychowaniu w domu. 
«Naszą siłą jest kultura, bogata i 
unikalna, zahartowana w czasie 
zaborów i okupacji, kultura, która 
potrafi  przetrwać w ekstremalnych 
nawet warunkach». 

Po wystąpieniu profesora odby-
ła się dyskusja, w której poruszono 
wiele tematów, związanych z za-
chowaniem tożsamości narodowej. 
Ta kwestia dla Polaków na Biało-
rusi jest bardzo ważna.

PROF. PIOTR JAROSZYŃSKI
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Kiczko: 70x45
IRENA WALUŚ

W tym roku 21 lipca 
Stanisław Kiczko, prezes 
Towarzystwa Plastyków 
Polskich na Białorusi, 
obchodził 70-lecie urodzin 
i 45-lecie pracy twórczej. 
Z tej okazji w galerii 
«Kryga» była prezentowana 
wystawa «Kiczko: 70x45», 
nawiązująca swoją nazwą 
zarówno do jubileuszu 
artysty, jak i rozmiaru 
płótna malarskiego. 

Uroczystość odbyła na uro-
czym dziedzińcu starego miasta, 
gdzie znajduje się galeria «Kryga», 
więc było miejsce dla licznych go-
ści, przyjaciół, kolegów, działaczy 
ZPB, którzy przyszli złożyć życze-
nia jubilatowi. Zwracano uwagę 
nie tylko na osiągnięcia artystycz-
ne samego Stanisława Kiczki, ale 

również i Towarzystwa Plastyków 
Polskich, którego jest założycie-
lem i jego niezmiennym, zresztą, 
prezesem. 

Pasję do sztuki ma od dzieciń-
stwa. Będąc w piątej klasie polubił 
lekcje rysunku, zaczął malować nie 
tylko zadane przez nauczycielkę 
tematy, ale i to, co mu się podoba. 
Pewnego razu narysował portret 
Adama Mickiewicza. Nauczycielka 
długo się przyglądała, sprawdzała 
czy nie został naklejony, podniosła 
nawet do światła. Była zadowolo-
na z ucznia, pochwaliła, pokazała 
kolegom w klasie, dodając przy-
szłemu artyście skrzydeł. Po wielu 
latach Stanisław będzie pracował 
przy odtworzeniu wnętrz mu-
zeum wieszcza w Nowogródku. A 
wszystko być może zaczęło się od 
portretu poety. Czy to przypadek? 
Zapewne nie. Miał szczęście i w 
odróżnieniu od wielu osób wcze-

śnie odnalazł swoje powołanie. 
Talent malarski czasami mu uła-

twiał życie. W wojsku został zaan-
gażowany do malowania map, a to 
było znaczniej komfortowe zajęcie 
niż męczące ćwiczenia na poligo-
nie wojskowym. Co prawda ma-
lować trzeba było dziwne mapki. 
Teraz z tego można się śmiać, ale 
wtedy wcale było nie do śmiechu. 
Dla przykładu, mapę – atak Sowie-
tów na Paryż czy Bonn, a nawet 
działania wojskowe w obronie so-
cjalizmu w Polsce. 

Wspominając lata 80.-90. nie 
można pominąć Pracowni Mistrza 
przy ulicy Sowieckiej (dawnej Do-
minikańskiej), przez wiele lat była 
miejscem kultowym. Prawie obo-
wiązkowy punkt wizyty w Grodnie 
gości zagranicznych, wiele zna-
nych osób przewinęło się przez 
studio Kiczki. Być może kiedyś na 
tym domu zostanie powieszona ta-

ARTYSTA WASYL MARTYNCZUK W PREZENCIE DLA JUBILATA WYKONAŁ Z CERAMIKI HERB RODU KICZKÓW – «KIETLICZ»

KULTURA
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blica pamiątkowa poświęcona arty-
ście i jego znamienitym gościom. 
Z nostalgią wspomina się niepo-
wtarzalną atmosferę tamtych dni, 
gdzie rozmawiano i dyskutowano 
na różne ważne tematy, gdzie ro-
dziły się pomysły, w tym o powo-
łaniu pierwszego towarzystwa pol-
skich artystów na Białorusi. 

Oczywiście jest czas na spotka-
nia towarzyskie, nocne rozmowy 
rodaków, ale przede wszystkim na 
pracę i skupienie, poszukiwania 
twórcze, kiedy artysta jest sam ze 
swoimi pomysłami. W Stanisła-
wie cenię jego wierność obranemu 
credu artystycznemu, to zdecydo-
wanie niełatwa droga w sztuce. 
Droga nie dla wszystkich – dla 
wybrańców. Mniej wytrwali wpa-
dają w sidła sztuki komercyjnej, z 
której można całkiem dobrze żyć, 
schlebiając niewybrednym, jakże 
często, gustom odbiorców. 

Stanisław miał szczęście spotkać 
dużo wspaniałych ludzi, których 
podziwia świat. Wiele osób obda-
rował swoimi dziełami, ta lista jest 
imponująca, poczynając od bł. Jana 
Pawła II, prezydenta Lecha Wałę-
sy, kardynała Kazimierza Świątka. 
Tematyka prac artysty jest przede 
wszystkim sakralna, w niej artysta 

poszukuje odpowiedzi na najważ-
niejsze pytania w życiu człowieka. 
Stworzył cykl o odrodzonych i nie-
istniejących już świątyniach Gro-
dzieńszczyzny, o Matce Bożej, wy-
bitnych postaciach ziemi ojczystej, 
przymierza się do nowego cyklu o 
Chrystusie. Jego prace malarskie 
i grafi czne to także pamięć o ko-
rzeniach, z których się wyrosło, o 
rodzinnej wsi Świrydy w rejonie 
szczuczyńskim, położonej 10 kilo-
metrach od Wasiliszek, dokąd mały 
Staś chodził krótszą drogą przez 
rzekę. Ze wzgórza oczom otwierał 
się cudowny widok na miasteczko 
i kościół. Widziany oczami małego 
chłopca pozostał w pamięci i wy-
obraźni artystycznej na całe życie, 
także zachwyt, który towarzyszył 
mu po wejściu do świątyni...

Na jubileuszowej wystawie w 
galerii «Kryga», a także na wysta-
wie w sali ZPB zaprezentowano 
obrazy artysty o tematyce sakral-
nej, powstałe przez kilka ostatnich 
lat. Nie udało się przedstawić re-
trospektywnej wystawy, gdzie by-
łyby dzieła malarza z różnych lat 
twórczości. Niestety, spłonęły w 
pożarze. Prace ostatnich lat są cie-
kawe i świadczą o dalszym rozwoju 
artysty i nieustających poszukiwa-
niach twórczych. 

Stanisław Kiczko może być 
dumny także z ponaddwudzie-
stoletniego twórczego dorobku 
Towarzystwa Plastyków Polskich. 
Przy ZPB działa sporo towarzystw, 
ale artyści są najaktywniejsi. Nie 
często się zdarza, że ludzie sztuki 
prowadzą prym. To bez wątpienia 
zasługa prezesa, który myśli nie o 
promowaniu własnej osoby, a o 
rozwoju dla wszystkich twórców. 
Wystawy tematyczne poświęcone 
ważnym osobom i wydarzeniom 
z naszej historii świadczą, że dla 
naszych artystów ideały sprzed 25 
lat, towarzyszące przy powstaniu 
pierwszej polskiej organizacji w 
Grodnie, nadal są aktualne. Sam 
Stanisław był wśród założycieli 
ZPB. 

Rodzina jest wsparciem dla 
niego i vice versa. Jego małżonka 
również pochodzi ze Świryd, mają 
dwie córki i pięcioro wnuków. Z 
myślą o nich wszystkich buduje 
dom weekendowy, w dużej mie-
rze własnymi rękoma, bo lubi, jak 
mówi, tworzyć. Chce jak najwię-
cej czasu spędzać z bliskimi, gdzie 
będzie również miejsce na jego 
pracownię i gdzie powstaną nowe 
dzieła artysty. Być może najlepsze 
w jego w całej twórczości 

PODCZAS WERNISAŻU W GALERII «KRYGA»
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«Nie ugięły się wolnych 
Polaków kolana»

HISTORIA

Pocz. w poprzednim nr. 
«Magazynu Polskiego»

JÓZEF PORZECKI

Powstanie styczniowe 
na Ziemi Grodzieńskiej

W lutym 1863 r. w powiecie 
lidzkim walki powstańcze zapo-
czątkował naczelnik wojenny te-
goż powiatu Ludwik Narbutt. W 
końcu lutego oddział L. Narbutta 
liczył około 200 ochotników. Skła-
dał się on ze szlachty zaściankowej, 
chłopów, młodzieży szkolnej i aka-
demickiej. Napływali do oddziału 
i ochotnicy z innych powiatów. 
Utworzył on siatkę mniejszych 
grup powstańczych działających 
w terenie. S. Zieliński pisze: «Na-

czelnik wojenny powiatu lidzkie-
go Ludwik Narbutt, zebrawszy 15 
ochotników ruszył 20 lutego przez 
Naczę do Ejszyszek, w której to 
okolicy przyłączyło się do niego 
80 ludzi z kapelanem oddziału ks. 
Horbaczewskim z Ejszyszek. Z 
lasów ejszyskich wysłał Narbutt 
drobne oddziały dowodzone przez 
Skawińskiego, Kraińskiego i Bole-
sława Narbutta, sam zaś udał się z 
coraz więcej rosnącym oddziałem 
do Puszczy Rudnickiej.
Ścigając go, Rosjanie ściągnęli 

przeciwko niemu znaczne siły woj-
ska. Poległ Ludwik Narbutt w bi-
twie pod Dubiczami na początku 
maja 1863 r. W wydanym 6. nume-
rze «Wiadomości o powstaniu na 
Litwie» z dnia 12 maja 1863 r. na-
pisano: «Zgon Narbutta – pierw-
szego powstańca Litwy, bolesnym 

ciosem dotknął wszystkich pra-
wych synów tego kraju, lecz jego 
przykład i pamięć o Nim zachęci 
tysiące iść w Jego ślady, jak On 
walczyć dla kraju i choćby zginąć 
z pewnością, że niepodległość Oj-
czyzny już niedaleka».

W powiecie oszmiańskim od 
początku lutego 1863 r. działały 
oddziały powstańcze: Zygmunta 
Minejki, był on również naczel-
nikiem wojennym tegoż powia-
tu; Feliksa Wysłoucha i Gustawa 
Ostoi. S. Zieliński o tym pisze: 
«Dnia 15 i 16 lutego w Żeładzinie, 
w powiecie święciańskim zebrała 
się po odczytaniu Manifestu przed 
kościołem gromadka powstańców 
i ruszyła w powiat oszmiański, 
przyjmując po drodze gromad-
ki wyprawione z Wilna, Święcian, 
Michaliszek i innych miejscowości. 

ZA CHWILĘ PO BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE KSIĘDZA POWSTAŃCY WYRUSZĄ DO WALKI
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Atakując po drodze posterunki w 
Ignalinie i Podbrodziu, przedarł 
się oddziałek mimo Wornian brze-
giem Żejmiry w okolice Smorgoń. 
W pogoń za oddziałkiem tym wy-
słano ze Święcian ku Smorgoniom 
pluton niewskiego pieszego pułku 
i ½ szwadronu kozaków gwardii. 
Kolumna, nie znalazłszy powstań-
ców w Żeładzinie, spaliwszy tam 
chaty, ruszyła na podwodach w 
ślad za oddziałkiem, który dopa-
dła w daukszyskim lesie między 
Gierwiatami a Sołami. Oddziałek 
wycofał się szczęśliwie ze stratą 
jednego zabitego i ruszył dalej ku 
Smorgoniom…». 

Walki w tym regionie trwały do 
jesieni 1863 r. Według S. Zieliń-
skiego w dniu 1 września 1863 r. 
doszło do drobnej potyczki pod 
Borunami, w której Rosjanie stra-
cili kilku rannych i zabitych. S. Zie-
liński zaznacza także: «Zmniejszo-
ny do 100 ludzi oddział Gustawa 
Ostoi natknął się w klewickich la-
sach na dwie roty moskali, lecz po 
godzinnym tyralierskim boju, ko-
rzystając z ciemności nocy, zdołał 
zrejterować bez strat, podczas gdy 

moskale mieli kilku rannych. Osto-
ja, nie mogąc się utrzymać w tych 
stronach, ruszył na zachód, część 
oddziału jednak wróciła w okolicy 
miasta Krewo, gdzie po kilku tygo-
dniach 11 z ich pojmał naczelnik 
wojenny powiatu oszmiańskiego 
płk Kołodziejew, na czele 20 koza-
ków patrolujący koło Krewa».

W powiatach słonimskim i woł-
kowyskim, gdzie było największe 
nasilenie bitew i potyczek, od-
działami powstańczymi dowodzili: 
Onufry Duchyński, Walery Wró-
blewski, Gustaw Strawiński, Julian 
i Bogusław Ejtminowicze, Włodek 
Szczęsny, Jan Wańkowicz.

S. Zieliński podaje: «Miejscem 
zbornem wołkowyskiej wojennej 
organizacji był las pod hutą By-
chowca, gdzie 5.5. zebrało się 150 
powstańców pod dowództwem 
Gustawa Strawińskiego (Młotka). 
Stamtąd oddział przeszedł do ustę-
pu Wielki Uhoł w lesie hundyusów 
pod Łyskowem. W trzech dniach 
liczba ochotników wzrosła do 200, 
podzielonych na dwie kompanie 
strzelców, jedna – kosynierów i 12 
konnych. Przyłączywszy do swego 

oddziału 70 ochotników zebra-
nych w Olchowym Błocie przez 
Samulskiego, pozostających bez 
dowódcy, ruszył Strawiński pod 
Hutę Michalina, mając 292 ludzi 
pod swoimi rozkazami. Od Micha-
lina trop w trop szedł Strawiński 
za moskalami, którzy w lesie Alby 
wymknęli się znowu do Michalina, 
ścigani przez Strawińskiego...

Tak S. Zieliński opisuje potycz-
kę oddziału Duchyńskiego i Wró-
blewskiego z wojskami rosyjskimi 
21 czerwca 1863 r. pod Żarkowsz-
czyzną w rejonie Swisłoczy:

«Po różnych zwrotach z Wiel-
kiego Uchła Duchyński i Wró-
blewski przybyli przez Bojary pod 
Wielkie Hrynki. W drodze z Wiel-
kich Hrynek do straży Żarkowsz-
czyzny, dokąd ruszyli na wiado-
mość o zbliżaniu się trzech rot 
piechoty, napotkali 34 urlopowych 
żołnierzy, których jednak puścili 
cało, nie wiedząc co z nimi zro-
bić. Przed południem dnia 21.6., 
gdy oddział odpoczywał przy do-
mostwie straży, zaatakowali go 
moskale. Strawiński wtedy zajął 
ze swoją kompanią brzeg lasu, 

PORTRET LUDWIKA NARBUTTA, PĘDZLA SERGIUSZA OSOPRYŁKI (Z LEWEJ). PORTRET WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, 
AUTORSTWA ALEKSANDRA BOŁDAKOWA
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Tołkin zaś dowodzący w miejsce 
ranionego przypadkowo w dro-
dze Huwalda, nie zrozumiawszy 
rozkazu pospiesznie danego, po-
prowadził swoich dróżką w głąb 
lasu. Wszczął się bój krótkotrwa-
ły, w którym moskale zmusiwszy 
ostatecznie oddział do cofnięcia 
się w głąb ostępu, rzucili się za 
powstańcami, ale przeszedłszy kil-
kanaście kroków, również cofnęli 
się i nagle zawróciwszy odstąpili 
zupełnie, spaliwszy doszczętnie i 
zrabowawszy zabudowania straż-
nika. Zabitych swych w liczbie 2, i 
12 rannych z których 3 niebawem 
zmarło, odwieźli do Swisłoczy; 
powstańcy stracili również dwóch 
zabitych: Wiktora Zdzitowieckiego 
i Pachniewskiego, oraz 5 rannych. 
Przeciw oddziałowi, zapuszcza-
jącemu się w głąb Białowieskiej 
Puszczy, szło kilka kolumn, mia-
nowicie z Dobrowoli Kazanlego 
z 4-ma rotami, który już pod Żar-
kowszczyzną ucierał się z Duchyń-
skim, od Białegostoku Bohdano-
wicza z 4-ma rotami i szwadronem 
ułanów, od Narewki tyluż ludzi, 
oraz secina kozaków; od Swisłoczy 
zaś posuwał się Werner, wysłany 
z Grodna z batalionem piechoty 
i szwadronem ułanów. Otoczony 
zewsząd, doszedłszy do Popielo-
wa, straciwszy w drodze wysłanego 
na rekonesans Deramera, rozdzie-
lił Duchyński swych ludzi w ten 
sposób, że Waszkiewicz z 60 ludź-
mi ruszył w powiat bielski, Tołkin 
z tyluż ochotnikami na pogranicze 
sokólskiego pow., Sasulicz ze 120 
ludźmi w południową, a Strawiń-
ski, Duchyński i Wróblewski udali 
się na czele również 120 ludzi w 
północną część powiatu wołko-
wyskiego do Puszczy Swisłockiej, 
gdzie po dwóch tygodniach, zająw-
szy stanowisko na Paszkowskich 
Ostrówkach, połączyli się naprzód 
z oddziałem Sasulicza, a potem 
Szczęsnego Włodka…». 

Tak również opisuje działania 
oddziału powstańczego w okoli-
cy Nowego Dworu powiatu woł-
kowyskiego na początku sierpnia 

SZPITAL POLOWY POWSTAŃCÓW

1863 r.: «Pułkownik Duchyński 
wymykając się nieprzyjacielowi 
dłuższy czas zatrzymywał się w 
straży Horbacza w ostępie zwa-
nym Paszkowskie Ostrowki. Dnia 
7.8. znajdując się w okolicy Bojar 
wysłał oddział 50 ludzi pod do-
wództwem Chodakowskiego Ilde-
fonsa, który dowodził rozbitkami 
Włodka przyprowadzonymi przez 
Gieniusza dla rozpędzenia milicji 
w Porozowie. Należało wyprawio-
nym przechodzić przez Bojary. 
Wszedłszy w nocy w sam środek 
wsi Bojar, natknęli się na pikietę 
moskiewską i zniósłszy ją rzucili 
się na stodołę, w której znajdo-
wali się moskale, a nie mogąc jej 
spalić, dali kilkanaście strzałów do 
środka. Na alarm uczyniony przez 
nieprzyjaciela rozkwaterowanego 
jeszcze w innych zabudowaniach 
wsi moskale rzucili się do obrony 
– ale powstańców już nie było we 
wsi: uszykowawszy się w życie dali 
jeszcze raz ognia i po umyślnie fał-
szywej komendzie Chodakowskie-
go ruszyli powstańcy w tył, a wy-
minąwszy zasadzkę moskiewską w 
lesie, po północy wrócili do obo-
zu. Moskali było przeszło 3 roty, 
które straciły 4 zabitych i 5 ran-
nych… O świcie dnia 8.8. począł 
Duchyński wysyłać próbne patrole 
pod nieprzyjaciela, wreszcie wysłał 
Słubowicza z 30 ludźmi dla zacze-
pienia moskali i wprowadzenia ich 

na linię bojową oddziału…».
W lipcu 1863 r. pod Lwowsz-

czyzną powiatu słonimskiego w 
potyczce z wojskami carskimi po-
legło siedmiu powstańców w tym 
dowódca oddziału Wincenty Łu-
kaszewicz.

We wrześniu 1863 r. dowódca 
oddziału Walery Wróblewski pró-
bował skoncentrować rozrzucone 
oddziały powstańcze walczące na 
Litwie i zebrać je na terenach Pod-
lasia. Po przybyciu do Warszawy 
otrzymał on nominację na naczel-
nika wojennego województwa gro-
dzieńskiego. 

Na południowych krańcach ów-
czesnego województwa grodzień-
skiego, wiosną 1863 r. włączył się 
w działalność powstańczą, obej-
mując dowództwo nad powstałym 
oddziałem Romuald Traugutt. Tak 
opisał te wydarzenia S. Zieliński: 
«…Między szosą brzesko-bobruj-
ską a traktem kobryńsko-pińskim 
koło Antopola, dnia 26. kwietnia 
zgromadziło się około 260 po-
wstańców, do których pod wieczór 
przybyło 32 urzędników z Kobry-
nia. Nad oddziałem, który składał 
się z obywateli ziemskich powiatu 
kobryńskiego, ich ofi cjalistów i 
służby, urzędników powiatowych i 
małej liczby włościan rządowych, 
objął dowództwo b. pułkownik 
saperów Romuald Traugutt. Naza-
jutrz oddział ruszył ku bagnom po-
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leskim, do miejsca, gdzie zbiegają 
granice województw grodzieńskie-
go, mińskiego i wołyńskiego…».

Po czym jego oddział na Pole-
siu stoczył około dziesięciu bitew 
z wojskami carskimi. Tak S. Zieliń-
ski opisuje ostatnią potyczkę jego 
oddziału: «Nazajutrz po napadzie 
stanął Traugutt tuż pod Kołod-
nem o pół godziny od dworu. 
Tutaj znowu napadł major Siemi-
ganowski na wypoczywających. 
Rzucono się do ucieczki w różne 
strony. Pułkownika Traugutta, zu-
pełnie wyczerpanego głodem i 
marszami, wzięli towarzysze pod 
ręce i wyprowadzili z placu boju. 
Siedmiu powstańców w tym boju 
zginęło, między nimi Domanow-
ski, chociaż oddział rozerwał się, 
jednak tegoż wieczora nieopodal 
stanęli wszyscy. Nie mogąc prze-
prawić się przez Styr z całym od-
działem Traugutt rozdzielił go na 
dziesiątki, zalecając przebijanie się 
w Pińszczyznę, sam zaś zupełnie 
osłabiony, z 20-tu towarzyszami 
ruszył w inną stronę, aż chorobą 
złożony opuścił wybranych swo-
ich. Część rozbitków przerżnęła 
się do Kongresówki, 27 ludzi zaś 
połączyło się w Puszczy Świsłoc-
kiej z Duchyńskim». 

Po powrocie do zdrowia, z po-
mocą Elizy Orzeszkowej dotarł do 
Warszawy, gdzie nawiązał kontakt 
z członkami Rządu Narodowego.

Dużą rolę w organizacji powsta-
nia odegrał Wincenty Konstanty 
Kalinowski, który od wiosny 1863 
r. przebywał na tych terenach jako 
Komisarz Wydziału zarządzają-
cego prowincjami Litwy. Zajmo-
wał się on organizacją oddziałów 
powstańczych, werbunkiem po-
wstańców, łącznością powstańczą, 
zaopatrzeniem w broń i amuni-
cję. Wciągał on również do walki 
powstańczej chłopów, doceniając 
tkwiącą w nich niespożytą siłę.

Pomimo bohaterskich wysiłków, 
poświęcenia się i zaangażowania 
wszystkich stanów, powstanie upa-
dło.

Józef  Jodkowski, wybitny ba-
dacz dziejów Grodna, pisał: «Po 
objęciu zarządu generał-guberna-
torstwem wileńskiem przez Mura-
wiowa nastąpiła krwawa likwidacja 
powstania. Nie można było napo-
tkać wówczas rodziny nie okrytej 
żałobą, ani domu, który nie byłby 
w nieszczęściu i ruinie. Wyruszył 
długi pochód na Sybir, a w liczbie 
skazanych widzimy głośne nazwi-
ska arystokratyczne i szlacheckie, 
drobną szlachtę, mieszczan, wło-
ścian, księży, wojskowych, uczniów 
gimnazjów i studentów. Kobiety 
cierpiały na równi z mężczyznami 
i szły na Sybir, na roboty ciężkie, 
do kopalń. A iluż straconych, za-
mordowanych w głuszy puszcz i 
borów grodzieńskich… Dziś nie 

OBRAZ M. GIERYMSKIEGO «KOZACY» 

tylko imiona nawet groby męczen-
ników prawie nie są znane…». 

Upadek powstania 
i walka władz carskich 
z polskością

Do tłumienia powstania w gu-
berniach litewskich car Aleksander 
II wysłał w maju 1863 r, do Wil-
na generała Michaiła Murawiowa, 
zwanego Wieszatielem, jako gene-
rał-gubernatora. Jednym z pierw-
szych jego rozporządzeń było 
rozszerzenie w powiatach kom-
petencji naczelników wojennych, 
mających pod swoimi rozkazami 
wszystkich urzędników cywilnych. 
W swej działalności kierowali się 
oni instrukcją sporządzoną w koń-
cu maja 1863 r., która obowiązywa-
ła aż do lata 1864 r., było w niej 
między innymi zapisane: «Wszyscy 
Polacy, bez względu na ich udział 
w walkach powstańczych, są bun-
townikami, wszyscy albo jawnie 
wspierają powstanie, albo przynaj-
mniej nienawidzą Rosjan. Każdy 
jest podejrzany i powinien siedzieć 
w więzieniu. Wszyscy odpowiadają 
za jednego, a jeden za wszystkich. 
Rodzice odpowiedzialni są za dzie-
ci, dzieci za rodziców, sąsiedzi za 
sąsiadów, gminy i rodziny za swych 
członków, właściciele domów za 
lokatorów, a lokatorzy za właścicie-
li… Lud nie jest ani polski, ani li-
tewski, ani białoruski, lecz rosyjski, 
a wszelkie więzy istniejące między 
polską szlachtą a ludem należy raz 
na zawsze rozerwać. Ale nie tylko 
lud – cały kraj, ziemia, niebo, po-
wietrze – wszystko jest rdzennie i z 
dawien dawna rosyjskie; a więc tak 
co do wyznania, jak i języka trze-
ba mu nadać i charakter rdzennie 
rosyjski. Duchowieństwo, drobna 
szlachta, służba folwarczna, straż 
leśna są żywiołami gorszymi od 
innych; na nich zatem powinna 
być zwrócona baczniejsza uwaga. 
Polak może być tylko tolerowany 
jako żywa istota; zajmowanie przez 
niego jakiegoś urzędu jest bezpra-
wiem».
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Wszystkich Polaków usuwano z 
najniższych nawet stanowisk urzę-
dowych.

Po roku 1863 żywioł polski 
musiał wycofać się w obręb życia 
prywatnego, ponieważ wszelka 
działalność publiczna stała się nie-
możliwa. Po stłumieniu powstania 
styczniowego Rosjanie postanowili 
zniszczyć wszystko, co tylko po-
siadało jakikolwiek związek z pol-
skością. Naczelnikom wojennym 
nakazano przeprowadzenie rewi-
zji i natychmiastowe zamknięcie 
wszystkich szkół «rewolucyjnych». 
Za szkołę rewolucyjną uważano 
każdą bez wyjątku szkołę polską. 
Za naukę języka polskiego gro-
żono surowymi karami. Wydano 
mnóstwo broszur przeciwko Pola-
kom i religii katolickiej. 

Rozporządzeniem z 24 maja 
1864 r. zakazano używania ogło-
szeń, szyldów, napisów, rachun-
ków i ksiąg kupieckich w języku 
polskim. Zakazano nawet używa-
nia uprzęży krakowskiej. Znikła 
polska prasa i wydawanie książek. 
Pod groźbą kary pieniężnej zaka-
zano używania języka polskiego we 
wszystkich miejscach publicznych.

Ustanowione sądy, w tym i w 
Grodnie, karały wszystkich uczest-
ników i podejrzanych o udział w 
powstaniu. Komisja śledcza pro-
wadziła dochodzenie w Grodnie 
do 1865 roku. Wielu sądzonych 
zostało zesłanych na Syberię. Za 
udział w powstaniu ziemian kon-
fi skacie uległa część majątków 
ziemskich, które przeszły w ręce 
Rosjan. Kilka majątków skonfi sko-
wano w okolicach Grodna, np. w 
Zadubiu należący do hr. Leopolda 
Walickiego, gdzie zatrzymywał się 
i dokonywał zaopatrzenia oddział 
powstańczy A. Lenkiewicza. Hr. 
Walicki został aresztowany i ze-
słany do guberni irkuckiej, gdzie 
zmarł w 1876 r. Jego dobra zo-
stały sprzedane Rosjaninowi hr. 
Lewaszowu. Konfi skowano także 
majątek w Kaszubińcach, należą-
cy do Boczejki, którego zesłano 
do tomskiej guberni. Uległ kon-

fi skacie majątek w Nowosiółkach 
należący do Władysława Spiry-
dowicza, gdzie przez pewien czas 
znajdowało się centrum łączności 
powstańczej tamtego regionu. W. 
Spirydowicz w 1864 r. został zesła-
ny do tomskiej guberni, a majątek 
sprzedano Rosjaninowi. 

Spalono dwór w Miniewiczach. 
Za udział w powstaniu jego wła-
ściciela Jana Kamieńskiego ze-

słano do guberni omskiej. Został 
przejęty przez władze carskie rów-
nież majątek Hoża, należący do 
wspomnianego już Stanisława Syl-
westrowicza, pełniącego z ramie-
nia Rządu Narodowego funkcję 
wojewody grodzieńskiego. W cza-
sie powstania majątek służył jako 
centrum komunikacji powstańczej, 
planowane były tam także akcje bo-
jowe. Po aresztowaniu Sylwestro-

KONSTANTY KALINOWSKI
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wicza w lipcu 1863 r. pozbawiono 
go wszystkich praw obywatelskich 
i zesłano na Syberię. Za wspieranie 
powstania zesłany został do Rosji 
Aleksander Bisping, pierwszy or-
dynant massalański, który zmarł w 
Petersburgu. 

Według źródła archiwalnego, w 
sierpniu 1864 r. wszczęto sprawę 
przeciwko Józefowi i Edwardo-
wi Poczobuttom, oskarżając ich 
o utrzymywanie kontaktów z po-
wstańcami i zbieranie pieniędzy na 
ich rzecz. Edwardowi Poczobutto-
wi zarzucono również, że wyrażał 
w obecności chłopów gotowość 
wzięcia udziału w powstaniu prze-
ciwko władzom carskim. Areszto-
wano go i osadzono w więzieniu 
grodzieńskim. Oskarżeni podczas 
śledztwa nie przyznali się do po-
pełnienia zarzucanych czynów i 
z braku dowodów winy sprawę 
umorzono. Po zwolnieniu z aresz-
tu Edward Poczobutt został ukara-
ny grzywną w wysokości 50 rubli. 
Z raportu inspektora do grodzień-
skiego generał-gubernatora z 8 li-

stopada 1868 r. wynika, że podej-
rzanych oddano pod nadzór jako 
«politycznie niepewnych».

Ukazem carskim z 10 grudnia 
1865 r. zabroniono ludności pol-
skiej nabywania dóbr ziemskich w 
drodze sprzedaży i kupna. Polacy 
mogli odtąd nabywać ziemię wy-
łącznie na mocy spadku i to tylko 
krewni w linii prostej. Ukaz ten 
obowiązywał do 1906 r.

Carskie służby policyjne do-
kładnie inwigilowały ludność pol-
ską bez względu na miejsce jej 
zamieszkania. Każdy najmniejszy 
przejaw patriotyzmu narodowego 
był dokładnie badany, a wszelkie 
informacje przekazywano natych-
miast wyższym instancjom władzy 
policyjnej.

Ze źródeł archiwalnych dowia-
dujemy się, że nad realizacją tego 
zarządzenia pilnie czuwali agenci 
policji. Raporty w tej sprawie kiero-
wano go generał-gubernatora. Na 
przykład 29 lipca 1869 r. wszczę-
to sprawę o ukaranie mandatem 
mieszkanki Poczobut Wiktorii Sa-

rosiek, oskarżonej o rozmowę w 
języku polskim na ulicy miasteczka 
Indura. W prowadzonym postę-
powaniu zarzucono oskarżonej, 
że używała języka polskiego na 
ulicy w obecności Żydów Moszki 
Mowszewicza i Chackiela Buka. Z 
raportu wynika, że za ten « czyn 
przestępczy», czyli za rozmowę po 
polsku w miejscu publicznym, W. 
Sarosiek została ukarana manda-
tem w wysokości 3 rubli. Podobne 
sprawy były prowadzone wobec 
mieszkańca wsi Plebanowce Mar-
cina Wieryszko za rozmowę w ję-
zyku polskim z Józefem Steckiewi-
czem na rynku w Indurze. Wiktor 
Jodkowski, mieszkaniec Jodkie-
wicz, również był ukarany grzywną 
3 rubli za posługiwanie się polską 
mową w karczmie kupca Choze w 
Indurze.

W styczniu 1864 r. generał-
-gubernator zabronił «obywate-
lom wiejskim» posiadania książek 
polskich. Określenie to policja 
zastosowała do wszystkich miesz-
kańców wsi, zabierano im książki 

STARCIE POWSTAŃCÓW Z ROSJANAMI. RYCINA Z EPOKI
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polskie, nakładając kary pienięż-
ne. Przeprowadzając rewizje w 
domach miejskich, policjanci za-
bierali i niszczyli pamiątki, będące 
symbolem polskości, szczególnie 
zażarcie niszczone były portrety 
Kościuszki. Zabroniono nosze-
nia polskich strojów narodowych, 
żałoby i innych odznak, świad-
czących o sympatyzowaniu z po-
wstaniem. Naruszający te nakazy 
podlegali surowym karom. 

Surowe represje o upadku po-
wstania dotknęły szlachtę polską, 
szczególną nienawiścią pałały wła-
dze carskie do drobnej szlachty za-
ściankowej. Wszelkimi sposobami 
starano się pozbawiać ją stanu szla-
checkiego. 

Szczególnym represjom podda-
ny został Kościół katolicki. Udział 
duchowieństwa we wszelkiej dzia-
łalności społecznej i oświatowej 
był utrudniony poprzez stały do-
zór policyjny, zakaz przejazdu z 
jednej parafi i do drugiej bez ze-
zwolenia policyjnego, zakaz wszel-
kich publicznych manifestacji re-
ligijnych, procesji i przemówień 
pogrzebowych. Duchowieństwo 
zmuszone było ograniczać się do 
nauczania zasad religii w kościo-
łach. Księża musieli wypełniać 
specjalne formularze, przedstawia-
jąc w nich całą swą działalność. W 
guberniach litewskich zamknię-
tych zostało około 30 klasztorów 
katolickich. W 1865 roku został 
również zamknięty kościół i klasz-
tor Dominikanów w Grodnie, a 
po kilku latach kościół poddano 
rozbiórce. Według źródeł histo-
rycznych 117 księży zostało zesła-
nych na Syberię. W przeciwwagę 
Kościołowi katolickiemu masowo 
budowano cerkwie prawosławne 
tzw. «murawiowki». Natomiast za-
braniano budowy i remontów ko-
ściołów katolickich.

Następcą Murawiowa po jego 
dwuletnim urzędowaniu został 
generał-adiutant von Kaufmann. 
Podczas objazdu powierzonego 
mu kraju, będąc w Grodnie w paź-
dzierniku 1865 r. oświadczył on 

przedstawicielom miejscowej lud-
ności: «Powinniście stać się Rosja-
nami od stóp do głów i chlubić się 
nazwą «Rosjanin». Taka jest wola 
Najjaśniejszego Pana. Nie wolno 
się wahać: żadna inna narodowość 
żyć tu nie ma prawa, jedna tylko 
rosyjska. Kto inaczej myśli, dla 
tego nie ma miejsca w tym kraju».

Nowa inteligencja była przez 
władze rosyjskie starannie izolo-
wana przed polskimi wpływami 
kulturalnymi. Dostawała się ona 
do szkół rosyjskich, gdzie Polakom 
nie wolno było wykładać i gdzie 
książka polska była zakazana. O 
przeszłości swego kraju dowiady-
wała się z rosyjskich, tendencyjnie 
napisanych podręczników. W ten 
sposób chciano wychować nowy 
typ inteligencji, który zrywałby cał-
kowicie z przeszłością swego kra-
ju. Według historyka Jana Saryusza 
rusyfi kacja omawianego terenu po 
upadku powstania styczniowego 
odbywała się dwojakimi metoda-
mi. Najpierw starano się odebrać 
regionowi charakter zewnętrznie 
polski, usunąć polskość z publicz-
nego widoku. Sztucznie zwięk-
szano liczbę żywiołów rosyjskich 
przez wprowadzanie przy pomocy 
władzy państwowej wszelkiej wła-
sności rosyjskiej, obsadzanie sta-
nowisk urzędowych przez Rosjan. 
Także popierano wzrost rosyjskich 

zasobów kulturalnych poprzez 
tworzenie coraz to nowych ośrod-
ków oddziaływania kultury rosyj-
skiej. Najważniejszym z nich była 
szkoła rosyjska, posiadająca mo-
nopol w działalności oświatowej, 
ponieważ wszystkie inne szkoły 
były na tych terenach zakazane. 
Jednak nie zważając na to, organi-
zowane były w dużej konspiracji 
prywatne szkoły polskie. Działal-
ność oświatowa przejawiała się 
także w wygłaszaniu odczytów w 
domach prywatnych oraz w tajnej 
nauce czytania i pisania. Na wsiach 
nauka religii i czytania po polsku 
prowadzona była zwykle przez 
wędrownych nauczycieli. Napisy w 
miejscach publicznych i zakazy w 
szkołach brzmiały jednoznacznie: 
«Goworit’ po polski wospreszcza-
jetsa», lecz były one raczej czyn-
nikiem pobudzającym do walki o 
polskość.

Skutki i znaczenie 
powstania

Powstanie styczniowe było naj-
większym zrywem niepodległo-
ściowym na ziemiach polskich XIX 
wieku. Ujawniało ono więzi łączą-
ce terytoria dawnej Rzeczypospoli-
tej. W czasie powstania, trwające-
go prawie półtora roku, stoczono 
około 1250 bitew i potyczek. Przez 

WIESZANIE POWSTAŃCÓW W WILNIE W OBECNOŚCI MURAWIOWA-WIESZATIELA. RYCINA Z EPOKI
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Polski, walczącej o swoją swobo-
dę, pozostaną wzorem wielu cnót 
żołnierskich, które naśladować bę-
dziemy.

Dla uczczenia ich upamiętnienia 
1863 r. w szeregach armii polskiej, 
wydałem rozkaz zaliczenia do sze-
regów wojska wszystkich wetera-
nów 1863 r. z prawem noszenia 
munduru wojsk polskich w dni 
uroczyste. Witam ich tym rozka-
zem, jako naszych Ojców i Kole-
gów…». 

Ocalić od zapomnienia
Na Grodzieńszczyźnie zacho-

wało się kilkanaście miejsc pamię-
ci świadczących o powstaniu 1863 
roku. Znane są: krzyże na mogi-
łach powstańczych w Jeziorach, 
Kadyszu i Mochowiczach; mogiły 
powstańców w Miniewiczach, Pa-
cewiczach, Naczy; miejsca spo-
czynku powstańców w Siennie, 
Szawrach, Lidzie, Bieniakoniach, 
Wołkowysku, Oszmianie, Indu-
rze; symboliczne upamiętnienia w 
Swisłoczy, Wołkowysku, Lidzie, 
Wawiórce, Iszczołnie, Żołudku, 
Grodnie. Z przekazów ustnych 
i źródeł historycznych wiemy o 
nieistniejących już krzyżach na 
grobach powstańczych w nieusta-
lonych miejscach w Lacku Muro-
wanym, Hadzielonach, Słobudce, 
Bojarach, Lwowszczyźnie, Hol-
szanach, Jeziornicy, Madziunach, 
Nowym Dworze, Widziejkach, na 
Świętym Błocie i w wielu innych 
nieznanych nam miejscowościach. 
Mimo niepowodzeń i ostatecznej 
przegranej powstania, stanowi ono 
piękną kartę historii Polski, w tym 
i Ziemi Grodzieńskiej. Alojzy Fe-
liński o wiele wcześniej powiedział: 

«Nigdy przed obcą władzą ani 
przed mieczem tyrana, 

Nie ugięły się wolnych Polaków 
kolana».

Warto historię powstania stycz-
niowego poznawać, pogłębiać i 
przybliżać, a miejsca pamięci ota-
czać troskliwą opieką 

szeregi powstańcze przewinęło się 
około 200 tys. ochotników. Tra-
giczne były skutki pośrednie po-
wstania. W walkach zginęło 35 tys. 
powstańców. Około tysiąca pozba-
wiono życia po wydaniu wyroków 
sądowych; 38 tys. zesłano na Sybe-
rię; około 7 tys. karnie wcielono do 
armii carskiej do rot aresztanckich; 
około 10 tys. osób wyemigrowało 
na Zachód. Skonfi skowano około 
3,5 tys. majątków ziemskich; za-
mknięto kilkadziesiąt klasztorów. 

W 1908 r. Bolesław Limanowski 
pisał: «Powstanie 1863 r. potępio-
no, przedstawiono jako bezmyślne, 
szalone; złorzeczono mu, że spro-
wadziło ono na naród same klęski. 
Czyż powstanie 1863 r. same tylko 
klęski sprowadziło? Czyż radykal-
nie rozwiązane kwestii włościań-
skiej, które z konieczności było 
jego następstwem, nie wzmocni-
ło potężnie samych podstaw bytu 
narodowego? I pomimo najwięk-
szych wysiłków caratu przez lat 
przeszło czterdzieści, ażeby wytę-
pić w narodzie poczucie niezależ-
ności obywatelskiej i zaszczepić w 
nim uczucie poddaństwa moskiew-
skiego, w 1905 i w 1906 r. okazał 
się on wiele silniejszym i potęż-
niejszym aniżeli przed powstaniem 
1863 r.». Dążenia niepodległościo-

we 1863 – 1864 r. stały się wzo-
rem dla pokolenia walczącego o 
odbudowę Państwa Polskiego na 
początku XX w. i odzyskania nie-
podległości w 1918 r. 

W rozkazie z dnia 21 stycznia 
1919 r. Naczelny Wódz Józef  Pił-
sudski zaznaczył: «Pięćdziesiąt lat 
temu ojcowie nasi rozpoczęli wal-
kę o niepodległość Ojczyzny. Szli 
nie w lśniących mundurach, lecz 
w łachmanach i boso, nie w prze-
pychu techniki, lecz z strzelbami 
myśliwskimi i kosami na armaty 
i karabiny. Prowadzili wojnę rok 
cały, pozostając, jako żołnierze 
niedoścignionym ideałem zapału, 
ofi arności i trwania w nierównej 
walce, w warunkach fi zycznych jak 
najcięższych. 

Przegrali wojnę i po ich klęsce 
niewola wciskać się poczęła do 
dusz polskich, czyniąc z Polaków 
nie niewolników z musu, lecz nie-
ledwie z własnej chęci, szukających 
poprawy losu przez protekcję u 
swych panów rozbiorców w ogóle 
obcych. Jako żołnierze i obrońcy 
Ojczyzny, zostali w Polsce usunięci 
przez swych współczesnych gdzieś 
w kąt daleki, jako rzecz, o której za-
pomnieć należy. Dla nas, żołnierzy 
wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są 
i pozostaną ostatnimi żołnierzami 

KIBITKA, KTÓRĄ ROSJANIE PRZEWOZILI ARESZTOWANYCH POLAKÓW, EKSPONOWANA W X PAWILIONIE 
CYTADELI
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Nadniemeński 
Jabłonów 

LEON KARPOWICZ

W roku 1974 jako młody 
nauczyciel rozpocząłem 
pracę na stanowisku 
dyrektora szkoły 
jabłonowskiej. Nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego 
szkoła nosi taką nazwę, 
gdyż wokół były wioski 
Szczeczyce, Kuczyce, 
Ułazy, ale Jabłonowa nie 
było. Nikt z miejscowych 
ludzi nie mógł mi udzielić 
odpowiedzi. Przez 
lata poszukiwałem i 
gromadziłem informacje 
na temat Jabłonowa, bo 
własną historię należy znać. 

Ksiądz Lucjan Radomski, pro-
boszcz parafi i w Łunnie, udostęp-

nił mi m.in. notatki Witolda Kar-
pyzy, które mu przekazał autor.

W jego notatkach czytam: «W 
XVIII wieku nadniemeński Ja-
błonów był własnością Jabło-
nowskich herbu Prus III. Fakt ten 
potwierdza lakoniczna notatka 
zamieszczona w Słowniku Geo-
grafi cznym, która wieś tę określa 
jako «pamiętna pobytem znanego 
w historii nauki polskiej Aleksan-
dra Jabłonowskiego, wojewody 
nowogródzkiego». Wojewoda miał 
tam jedną ze swych licznych rezy-
dencji, ale na jej temat nie ma żad-
nych przekazów. Także późniejsze 
losy Jabłonowa niezupełnie są ja-
sne. Nie ulega wątpliwości jedynie 
to, że w połowie XIX w. dobra 
owe należały do Oktawiusza Eysy-
montta herbu Korab, męża Heleny 
z Sołtanów, starościanki słonim-
skiej. Prawdopodobnie ich jedyna 

córka Zofi a (ur. 1845), poślubiw-
szy w 1870 r. Henryka Łubieńskie-
go (1844–1925), najstarszego syna 
Tomasza Wentwortha (nazwisko 
przybrane po ojcu chrzestnym 
Szkocie) i Adeli z Łempickich, 
otrzymała Jabłonów w posagu lub 
w spadku. 

Istniał tam obszerny dwór, 
wzniesiony prawdopodobnie 
przez Eysymonttów, znany jedy-
nie z rysunku Napoleona Ordy 
z ok. 1860 r. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa rysunek ten 
przedstawia elewację tylną tego 
budynku. Można więc na jego pod-
stawie stwierdzić tylko, że siedziba 
Eysymonttów, a później Łubień-
skich, była budowlą parterową, 
może z kolumnowym portykiem 
od frontu, a z pewnością z dwo-
ma krótkimi skrzydłami po bokach 
od strony ogrodowej. Środkową 

PAŁAC W JABŁONOWIE. WG RYS. NAPOLEONA ORDY. OK. 1860 R.



20   M A G A Z Y N

WYBITNI RODACYHISTORIA

część domu nakrywał gładki dach 
czterospadowy, skrzydła zaś dach 
– dwuspadowy. Według tegoż 
przekazu, po obu stronach skrzy-
deł wznosiły się jeszcze jakieś pa-
wilony, z których jeden mógł być 
ofi cyną, drugi oranżerią i ogrodem 
zimowym. Dwór stał przy drodze 
biegnącej wzdłuż wysokiego brze-
gu Niemna. Został zniszczony w 
czasie I wojny światowej, skoro na 
jego temat brak wzmianek w prze-
wodnikach po ziemi grodzieńskiej 
z okresu międzywojennego».

Dzięki rysunkowi Napoleona 
Ordy możemy zobaczyć, jak wy-
glądał pałac w Jabłonowie, po któ-
rym nie pozostało nawet śladu.

Więcej wiadomości o Jabłono-
wie znajdujemy we wspomnie-
niach Emilii z Sołtanów Korsako-
wej, matki Włodzimierza Korsaka 
(1886-1973), znanego pisarza, po-
chowanego w Gorzowie Wielko-
polskim. Wspomnienia te mamy 
również dzięki Witoldowi Karpy-
zie.

«Z tych moich lat dziecinnych – 
wspomina Korsakowa – wspomnę 
jeszcze niektóre osoby, częściej wi-
dywane i miejscowości więcej zna-
ne. Więc najprzód Jabłonów. Ta 
pyszna, wspaniała a zarazem sym-
patyczna rezydencja ciotki Heleny 
z Sołtanów, wychowanicy hrabiny 
Niesiołowskiej z Rosi, naprzód 
jako Eysymonttowej, później Pi-
leckiej. Nie był to strojny pałac, ale 
niesłychanie oryginalny, olbrzymi 
dom z dziwacznie pozałamawa-
nymi skrzydłami. Ogromne, cegłą 
wykładane, ciemnawe i pełne cel 
korytarze, grube mury, sutereny 
pod całym domem, kilka dużych, 
pustych sal, nadawały by mu raczej 
pozór dawnego klasztoru, gdyby 
nie wesołe i miłe urządzenie tej 
części domu, która była zamiesz-
kana. Z reszty zrobiono składy, 
lamusy. Dziedziniec ogromny z 
przepięknymi grupami olbrzymich 
lip, a w jednym jego rogu – kaplica. 
Od strony zatoki Niemna, w której 
na zimę stawały berlinki, wożące 

zboże i bardzo ożywające okolicę, 
nad urwistym brzegiem rzeki pysz-
ny ogród angielski ze strzyżonymi 
szpalerami, kopanemi stawami, 
altanami, sklepionymi alejkami. 
Widok z okien, a szczególnie z tak 
zwanej galerii, był zachwycający.
Życie tam się wiodło prawdzi-

wie wielkopańskie: pełno służby 
męskiej i żeńskiej, doskonale treso-
wanej, kuchnia wykwintna, mnó-
stwo gości. Oryginalne i prawdzi-
wie typowe były niektóre osoby 
z domowników. I tak, stryj Zosi i 
jej opiekun pan Lucjan Eysymontt 
przez wszystkich szanowany i lu-
biany, dziwnie brzydka, maleńka 
fi gurka, chodząca kaczkowato na 
biednych, kiedy skutkiem wypad-
ku połamanych i źle zestawionych 
i krzywo zrośniętych nóżkach, w 
peruce, staroświeckim halsztuku, z 
kołnierzykami, które mu do oczu 
dochodziły. Bardzo mądry i uczo-
ny zdolny, trochę poeta, a taki ci-
chy i skromny, że nikt by się tego 
nie domyślał, anielsko dobry, ma-

KSIĄŻĘ JÓZEF ALEKSANDER JABŁONOWSKI. OBOK HERB JEGO RODU «PRUS III» 
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łomówny, a jednak wesoły i dow-
cipny. A dalej panna respektowa, 
Hyacyta Grudowska. Zwana Jacy-
sią. Zarządzająca całym domem, 
wiecznie drepcząca a taka skąpa, 
że do cudów się liczyło, że którejś 
z nas udało się coś z apteczki jej 
wyprosić. Dopiero na wielkie wy-
stępy, na zebrania, szczególnie na 
imieniny cioci, a od śmierci cioci 
Niesiołowskiej, na święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok, Jacusia 
dla honoru domu występowała 
ze swoimi specjałami. Niezapo-
mniane były w Jabłonowie choinki 
dla dzieci, a także niespodzianki 
na imieniny cioci, przedstawienia 
amatorskie, grupy z żywych kwia-
tów, iluminacje, żywe obrazy. To 
też każdy pobyt w Jabłonowie po-
zostawiał nam dzieciom wrażenie 
czegoś czarodziejskiego. Z osób 
tam widywanych wspominam 
przede wszystkim książąt Lubec-
kich z Czerlony».

Jednak te wspomnienia nie roz-
wiązują zagadki pochodzenia na-

zwy Jabłonów. Wróćmy raz jeszcze 
do notatek Witolda Karpyzy.

«Kiedy chodzi nam o czasy 
wcześniejsze, to wiadomo, że ma-
jętność ta należała kiedyś do dóbr 
wołpiańskich, władcami których 
byli Sapiehowie. Wdowa po Ka-
rolu Sapieże, generale artylerii li-
tewskiej, Anna Karolina z domu 
Radziwiłłówna wyszła za mąż 
za Aleksandra Jabłonowskiego i 
przyniosła mu w posagu olbrzy-
mie dobra, m.in. i Jabłonów. Czy 
Jabłonów, co sugeruje nazwa, zo-
stał założony przez Jabłonow-
skiego, który wybudował w końcu 
XVIII wieku dwór – nie wiadomo. 
Ale wiadomo, że on fundował w 
Jabłonowie kaplicę».

O wielu talentach księcia 
Jabłonowskiego 

Książę Józef  Aleksander Jabło-
nowski przyszedł na świat 4 lutego 
1711 w Tychomlu na Wołyniu jako 
syn Aleksandra Jana, chorążego 

wielkiego koronnego, i Teofi li z 
Sieniawskich. Początkowo kształ-
cił się w domu rodzinnym. Eduka-
cję swą dokończył w latach 1729-
1731, poprzez podróż zagraniczną, 
podczas której odwiedził: Francję, 
Niemcy, Holandię i Anglię. 

Znany jako historyk, bibliograf, 
mecenas sztuki, heraldyk, tłumacz 
i poeta. Kawaler orderów Złotego 
Runa, św. Michała i św. Huberta. W 
czasie ponownego panowania kró-
la Stanisława Leszczyńskiego był 
jego gorącym zwolennikiem, po-
słował od niego. W roku 1743 uzy-
skał od cesarza Karola VII tytuł 
książęcy. Stolnik wielki litewski od 
1744 r. Był posłem województwa 
płockiego na sejm 1746 roku, a w 
1750 r. posłem ziemi halickiej. Po 
pierwszym rozbiorze Rzeczypo-
spolitej zrezygnował z urzędu se-
natorskiego. W latach 1755–1772 
był wojewodą nowogródzkim.

Większe natomiast zasługi od-
dał na polu nauki historycznej, w 
zakresie której wydał szereg dzieł. 

RUINY KAPLICY W JABŁONOWIE, FUNDACJI KSIĘCIA JABŁONOWSKIEGO
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Z jego polecenia i jego sumptem 
wyszedł w roku 1772 w Paryżu 
znany atlas Rizziego-Zannonie-
go – pierwszy atlas ziem polskich 
«Carte de Pologne...». Jego dzieło 
«Heraldyka i Tablice genealogicz-
ne» jest cennym przyczynkiem do 
dziejów rodzin.

W roku 1774 założył na Uni-
wersytecie w Lipsku instytucję 
naukową, nazwaną Towarzystwo 
Naukowe Jabłonowskich, po łaci-
nie (Societas Jablonoviana), które 
funkcjonuje do dziś. W XVIII wie-
ku wydawało ono dzieła z zakresu 
historii (Polski), matematyki, eko-
nomii. Był popularyzatorem dzieł 
Mikołaja Kopernika, zabiegał o 
wykreślenie z indeksu jego dzieł 
zakazanych, niestety bezskutecz-
nie. W 1761 roku wykupił dworek 
w Czarnolesie, by zachować pa-
mięć o Janie Kochanowskim. 

Posiadał aż 18 rezydencji, m.in. 
pałac w Podhorcach k. Stryja, pa-
łac w Jabłonowie k. Łunny, zamek 
w Lachowcach na Wołyniu, zamek 
w Zawałowie, pałac w Busku, «pa-
latia» w Książęcinie, Prussowie, 
Steblowie, Ziemielińcach, Ulow-
cach. Przyczynił się do fundacji ko-
ścioła i klasztoru trynitarskiego w 
Teofi lpolu, murowanego kościoła 
i klasztoru dominikańskiego w La-
chowcach, kaplicy i misji bazyliań-
skiej w Jabłonowie Litewskim. Na 
zamku w Lachowcach, wzniesio-
nym na wyspie, w kształcie penta-
gonu, zgromadził jedną z najwcze-
śniejszych kolekcji starożytności w 

Rzeczypospolitej, gromadzoną od 
lat 30. XVIII wieku, oraz rozbudo-
waną galerię portretową.

Miał swoje dziwactwa, w rezy-
dencji w Lachowcach utrzymywał 
dwór z monarchiczną okazałością, 
nadworną milicją, służbą, jako nie-
zależny władca odprawiał sądy i 
wydawał ustawy dla swych podda-
nych i dworzan. Był niewolnikiem 
aż do absurdu posuniętej etykiety 
dworskiej. Tytułował się szumnie: 
«Książe z Prusów na Lachowcach, 
hrabia na Łysiance i Zawołowie, li-
ber baron na Podhorcach, stolnik 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
sądowy ziemi Buskiej, Wołpiański, 
Korsuński, Oniksztański, Dzwi-
nogródzki i Zagajski etc. starosta, 
Bakanciski i Ławryjski dzierżaw-
ca, kawaler orderu «Ryńskiego» 
rotmistrz wojsk koronnych». A 
przecież później doszły inne ty-
tuły i odznaczenia. «Bawiąc się w 
liczną reprezentację monarchiczną 
– czytamy w książce Jozefa Du-
nina Korwickiego «Wędrówka od 
źródeł do ujścia Morynia» – każ-
dą niedziele, przybrany w mitrę, 
gwiazdę i wstęgę orderu, zasiadał 
na tronie, dając posłuchanie swym 
dworzanom, wasalom i poddanym, 
którzy zbliżając się obowiązani byli 
przyklęknąć».

Miał dwie żony: Karolinę księż-
niczkę Radziwiłł, kanclerzankę 
wielką litewską oraz Wiktorię, 
księżniczkę Woroniecką, którą 
zaślubił ze względu na jej pocho-
dzenie z domu, z jagiellońskim 

spokrewnionym. Z tej żony, córki 
Teofi la Strzeżysława za Józefem 
Sapiehą i Anna Dohrogniewa za 
Lanckorońskim i syn August-Do-
brogost, dziedzic dóbr steblow-
skich, dawna mazowiecka rodzina 
wzięła nazwisko od wsi Jabłonowo 
w powiecie mławskim, blisko gra-
nicy pruskiej położonej.

Po śmierci swojej żony Anny, Ja-
błonowski, mający już wówczas lat 
50, ożenił się powtórnie z wycho-
wanicą Branickich, 15-letnią zaled-
wie, Franciszką Wiktorią, księżną 
Woroniecką, ubogą wprawdzie, ale 
ładną. Według herbarza Bonieckie-
go ślub odbył się 5 sierpnia 1766 r. 
właśnie w Jabłonowie nad Nie-
mnem. Musiało to się odbyć w ka-
plicy, gdyż kościoła w Jabłonowie 
nie było. Z małżeństwa tego pozo-
stał August Dobrogost Jabłonow-
ski, który Jabłonów, Słowikowsz-
czyznę, Stary Dworzec i Namejki 
sprzedał księciu Woronieckiemu. 
Od niego prawdopodobnie Jabło-
nów przeszedł do Eysymonttów. 
U Aftanazego znajduję, że majątek 
Jabłonów w połowie XIX w. był w 
posiadaniu Oktawiana Eysymont-
ta, żonatego z Heleną Sołtanówną, 
późniejsza Pilecką. Ich córka Zo-
fi a (ur. w 1845 r.) wyszła za mąż 
w 1870 roku za Henryka Łubień-
skiego (1844-1925) w Łomży i w 
posagu lub spadku otrzymała Ja-
błonów…

Smutny epilog
Pałac w Jabłonowie spłonął w 

czasie pierwszej wojny światowej. 
Szkołę w Jabłonowie zamknięto 
z powodu braku uczniów w latach 
80. ub.w., w jej budynku leczono 
osoby uzależnione od alkoholu. 
Później i lecznicę zamknięto, te-
raz budynek stoi opuszczony i 
wkrótce będzie ruiną, teren wokół 
jest zarośnięty chwastami. Jeszcze 
kilkanaście lat temu w odnodze 
Niemna remontowano barki, które 
przewoziły piasek po rzece. Teraz 
i barki już nie pływają Niemnem. 
Stoją w zatoce, opuszczone i za-
rdzewiałe... 

STARA BARKA STOI OPUSZCZONA W ODNODZE NIEMNA
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Pierre Choumoff, mistrz 
fotografii z Grodna w Paryżu 

MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA

W numerze majowym «Maga-
zynu Polskiego» Andrzej Wasz-
kiewicz zaprezentował sylwetkę 
Piotra Szumowa, koncentrując się 
na grodzieńskiej młodości i dzia-
łalności politycznej. Ja skoncen-
trowałam się na jego twórczości 
fotografi cznej. Niniejszy artykuł 
niech będzie uzupełnieniem i roz-
winięciem tekstu historyka Wasz-
kiewicza. 

«Przygoda» Szumowa z fotogra-
fi ą miała źródło w jego działalno-
ści politycznej. Jego nauczycielem 
był Jan Stróżecki (1869-1918), któ-

ry w czasach studiów (1893-1894) 
był lokatorem Kazimiery Twar-
dzickiej, wdowy po warszawskim 
fotografi e Walerianie Twardzickim, 
prowadzącą wraz z córką Anielą 
atelier przy ul. Niecałej 12. Stró-
żeckiego i Kazimierę Twardzicką 
łączyła wspólnota idei, w mieszka-
niu nad zakładem fotografi cznym 
odbywały się spotkania PPS-u. 
Możliwe, że Stróżecki pomagał w 
prowadzeniu zakładu, a przy oka-
zji poznał podstawy technik foto-
grafi cznych. Nabyte umiejętności 
wykorzystał podczas zesłania na 
Syberię, gdzie zabrał aparat i nie-
zbędne utensylia. 

Pierwsze fotografi e wykonał 

już na statku, w drodze do miejsca 
zsyłki – Średniekołymska. Na Sy-
berii borykał się z ciągłym brakiem 
papieru i chemikaliów, a jednak 
cały czas doskonalił się w sztuce 
fotografi i. Oprócz wykonywanych 
na sprzedaż portretów, sporządzał 
pejzaże, dokumentował życie lo-
kalnej ludności i portrety grupowe 
zesłańców. Uprawiał również foto-
grafi ę etnografi czną, częściowo we 
współpracy z naukowcami z mo-
skiewskiego uniwersytetu. Stróżec-
ki został zwolniony z zesłania w 
1904 roku. Wrócił do Warszawy, 
gdzie uczestniczył w konspiracyj-
nym VII zjeździe PPS-u (5-7 mar-
ca 1905 r.). Wobec trudności wy-

PIERRE CHOUMOFF POKAZUJE WYKONANY PRZEZ NIEGO PORTRET DLA ARTYSTY AUGUSTA RODINA (PIERWSZY Z LEWEJ). OK. 1915. FOT. BROMOWO-SREBROWA, 
TONOWANA. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWI
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nikających z represji politycznych 
i za zgodą partii, wyemigrował w 
początku 1906 r. wraz z żoną do 
Genewy, a stamtąd do Paryża.

Z podobnych powodów w 1907 
r. wyjechał do Francji Piotr Szu-
mow, razem z żoną Klejbą Łapin 
i 3-letnią córką. O wyborze kraju 
miała zdecydować doskonała zna-
jomość francuskiego przez żonę 
Szumowa, studiującą wcześniej w 
Brukseli. Niewątpliwie mieli na to 
wpływ również Stróżeccy, którzy 
byli w Paryżu od roku. Estera z 
dużym powodzeniem prowadziła 
gabinet lekarski przy rue de Rivoli, 
a Jan, w spółce z Francuzem Féli-
xem Bonnet, zakład fotografi czny 
przy 34, avenue de Clichy, a więc 
niedaleko polskiej dzielnicy Bati-
gnolles. Działalność fotografi czna 
Stróżeckiego w Paryżu jest mało 
znana, nie wiadomo też, w jakim 

momencie do zakładu dołączył 
Szumow oraz jak długo trwała 
współpraca z Bonnetem. Po wy-
uczeniu się zawodu, Szumow unie-
zależnił się: 15 listopada 1911 r. 
otworzył własne atelier przy 5, 
rue du Faubourg Saint-Jacques, a 
więc w dzielnicy Montparnasse, 
zaledwie kilkaset metrów od ulu-
bionego miejsca spotkań artystów, 
restauracji La Coupole. Wybór 
miejsca miał z pewnością znacze-
nie, w tych okolicach znajdowały 
się pracownie większości polskich 
artystów, głównie żydowskiego 
pochodzenia. Chcąc wtopić się w 
francuską i międzynarodową spo-
łeczność artystyczną Paryża, przy-
jął pseudonim Pierre Choumoff, 
będący przekształceniem oryginal-
nego nazwiska pozwalającym na 
poprawne wymówienie go przez 
francuskojęzycznego odbiorcę.

Indywidualna kariera Choumof-
fa rozwijała się dynamicznie. Już w 
1911 r. wziął udział w prezentacji 
fotografi i zorganizowanej przez 
zrzeszające amatorów stowarzy-
szenie «Amicale-Photo» w ramach 
wystawy du Nord de la France, 
gdzie otrzymał drugą nagrodę w 
kategorii portretu. Rok później 
nazwisko Choumoffa pojawiło się 
na liście nagrodzonych na salonie 
zorganizowanym przez paryski 
Photo-Club. 

Wydaje się, że świadomie i kon-
sekwentnie wybrał drogę portre-
cisty – artysty dążącego do stwo-
rzenia psychologicznego studium 
modela. Często stosował ujęcia z 
boku lub z tyłu, jak również duże 
zbliżenia czy nieostrość, rozmycie 
na całej powierzchni kompozycji 
lub na jej fragmencie. W sposób 
charakterystyczny używał retuszu, 

NAGROBEK AUGUSTA RODINA W MEUDON. 1917 R. FOTOGRAFIA BROMOWO-SREBROWA, TONOWANA AUTORSTWA PIERRE’A CHOUMOFFA. ZE ZBIORÓW 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE
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ingerując przede wszystkim na 
powierzchni negatywu, niekiedy 
zamalowując całe fragmenty fo-
tografi i lub zmieniając aspekt tła, 
jak w przypadku fotografi i przed-
stawiającej rosyjską tancerkę bale-
tową Olgę Spiesiwcewą. Elementy 
wnętrza atelier zostały tu usunięte i 
zastąpione rozedrganym, jednoko-
lorowym tłem, uzyskanym dzięki 
położeniu warstwy farby na nega-
tywie, dzięki czemu artystka zdaje 
się być zawieszona w przestrzeni, 
zdaje się ulatywać nad ziemią. 

Niewątpliwie zarówno Stróżecki 
jak i Szumow utrzymywali bliskie 
stosunki z polskimi i rosyjskimi 
emigrantami, przede wszystkim 
tymi z socjalistyczną przeszłością. 
Stąd duża ilość fotografi i wykona-
nych na zamówienie tych środo-
wisk – przede wszystkim fotogra-
fi i ofi cjalnych, dokumentujących 
ośrodki skupiające emigrantów 
takie jak ambasada rosyjska czy Bi-
blioteka Polska w Paryżu; ale rów-
nież najważniejsze postaci tworzą-
ce elitę polityczną i intelektualną 
obu emigracji. Wśród sportreto-
wanych przez Choumoffa w latach 
dwudziestych znaleźli się Rosjanie: 
Marina Cwietajewa, Aleksander 
Krupin, Aleksiej Remizow, Fiodor 
Szalapin; Polacy: Władysław Mic-
kiewicz, Władysław Gąsiorowski, 
Bronisław Zaleski, Stanisław Pa-
tek, Stanisław Reymont. Część z 
nich trafi ła do Choumoffa przez 
Stróżeckiego. Jego córka Irena 
wspominała, że wśród stałych go-
ści w domu rodziców byli m.in. 
Adam Strug, Stefan Żeromski czy 
Mela Muter, która wykonała ok. 
1910 r. portret Jana. Wśród klien-
tów Choumoffa znalazły się rów-
nież osobistości francuskie, takie 
jak Georges Clemenceau, Anato-
le France, Leon Blum, oraz, jak 
wspomina Irena Stróżecka, «foto-
grafowali się u niego wszyscy mi-
nistrowie». 

Szczególne miejsce wśród klien-
teli zakładu Choumoffa mieli ar-
tyści, malarze, rzeźbiarze, a także 
aktorzy i tancerze. Należy przyjąć, 

że z czasem stał się nie tylko fo-
tografem, ale i częścią wspólnoty 
artystycznej Montparnassu. Por-
trety wykonywał przede wszystkim 
w atelier przy Faubourg Saint-Ja-
cques, rzadziej w mieszkaniu lub 
atelier modela. W przypadku arty-
stów plastyków były to najczęściej 
ujęcia charakteryzujące się ciasnym 
kadrem, skupiającym uwagę oglą-
dającego na twarzy i spojrzeniu 
portretowanego, nierzadko wy-
mykającemu się poza kadr. Wśród 
modeli Choumoffa znaleźli się tacy 
twórcy, jak Edward Wittig, Moj-
żesz Kisling, Bronisława Ostrow-

ska. Nie należy wykluczać, że był 
związany z powstałym w 1911 r. 
Towarzystwem Artystów Polskich 
w Paryżu, fotografował bowiem 
większość jego członków.

W 1911 r., za pośrednictwem 
rzeźbiarza Serafi na Sudbinina, 
Choumoff  poznał znajdującego 
się u szczytu sławy Augusta Rodi-
na. Począwszy od lat osiemdziesią-
tych rzeźbiarz stale współpracował 
z fotografami, wśród których zna-
leźli się najwybitniejsi przedstawi-
ciele amerykańskiej i francuskiej 
fotografi i artystycznej, tacy jak 
Alvin Landon Coburn, Adolph 

RZEŹBA «RĘKA BOGA» AUGUSTA RODINA. OK. 1920 R. FOTOGRAFIA BROMOWO-SREBROWA, TONOWANA 
AUTORSTWA PIERRE’A CHOUMOFFA. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE



26   M A G A Z Y N

RELIGIA HISTORIA

de Meyer, Gertrude Käsebier czy 
Edward Steichen. Prace Pierre‘a 
Choumoffa, czerpiące z tradycji 
piktorialnej, której przedstawi-
cielami są wymienieni twórcy, ale 
nawiązujące też do nowoczesnych 
nurtów czystej, modernistycz-
nej fotografi i, znalazły uznanie 
w oczach Rodina. Szybko stał się 
Choumoff  jednym z kilku foto-
grafów stale związanych z rzeźbia-
rzem, dokumentujących spotkania 
z przyjaciółmi, wystawy, wydarze-
nia z życia osobistego (np. ślub z 
Rose Beuret), ale również prace 

mistrza. Rodin przywiązywał bar-
dzo duże znaczenie do fotografi i 
swoich dzieł, widząc w nich nie tyl-
ko dokument czy reprodukcję, ale 
przede wszystkim interpretację czy 
nadanie dziełu nowego znaczenia. 
Choumoff  był ostatnim portreci-
stą rzeźbiarza – fotografował go 
na łożu śmierci, 17 XI 1917 r., wy-
konał również reportaż z jego po-
grzebu. Współpracował regularnie 
z pierwszym kuratorem muzeum 
Rodina, Léonce Bénédite.

W Paryżu Choumoff  współpra-
cował też z innymi rzeźbiarzami. 

PIERRE CHOUMOFF. RZEŹBA «JAN CHRZCICIEL NAUCZAJĄCY»  AUGUSTA RODINA. OK. 1920 R. 
FOTOGRAFIA BROMOWO-SREBROWA, TONOWANA. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
W WARSZAWIE

W zbiorach Musée Rodin znajdują 
się między innymi dwie fotografi e 
rzeźb Elie Nadelman : «Głowa w 
stylu greckim», oraz «Stojąca naga 
kobieta», a w Bibliotece Narodo-
wej i w Muzeum Narodowym w 
Warszawie rzeźby Janiny Broniew-
skiej. Fotograf  współpracował też 
z Antoinem Bourdellem, dostar-
czył mu m. in. portret Marii Ze-
tlin, model dla biustu w marmurze. 
Choumoff  wyspecjalizował się w 
fotografi i dzieł sztuki, co na pew-
no miało wpływ na szybkie zdoby-
cie popularności wśród członków 
artystycznej kolonii Rive Gauche. 

Wśród gigantów francuskiej 
sztuki portretowanych przez Cho-
umoffa na zasadzie wyłączności 
znalazł się również Claude Monet. 
14 listopada 1920 r. fotograf, w 
towarzystwie duka de Trevise po-
jechał do Giverny, aby fotografo-
wać Moneta w dzień jego osiem-
dziesiątych urodzin. Efektem jest 
wzruszający reportaż, prezentujący 
malarza wśród jego dzieł oraz w 
intymnej przestrzeni jego posia-
dłości i ogrodów. Jeden z niewielu 
świadectw fotografi cznych z ostat-
niego okresu twórczości Moneta.

Przed obiektywem Choumof-
fa stanęli tancerze baletów Dia-
gilewa: Nina Natowa, duo Wiera 
Niemczinowa i Nikolaj Zwieriew, 
czy gwiazda baletów Erica Satie, 
Elise Jouhandeau występująca pod 
pseudonimem Caryatis. Powstały 
dynamiczne wizerunki artystów w 
kostiumach scenicznych, ale rów-
nież prywatne portrety w ciasnym 
kadrze, jak w przypadku podwój-
nego wizerunku rzeźbiarza Sergeja 
Sudiejkina z żoną. 

Kontakty Choumoffa z awan-
gardą artystyczną Paryża były co-
raz bardziej rozległe. W marcu 
1921 r. znany wydawca i marszand 
Jacques Povolzky zorganizował 
mu indywidualną wystawę portre-
tów w swojej galerii przy 13, rue 
Bonaparte, która w tym samym 
okresie prezentowała między inny-
mi ekspozycje prac Francisa Pica-
bii i Franciska Kupki. 
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Pod koniec lat dwudziestych 
Choumoff  współpracował także 
z polskimi awangardzistami; wid-
nieje na anonimowej fotografi i 
wykonanej podczas wernisażu wy-
stawy Stanisława Grabowskiego w 
prowadzonej przy rue de l’Abbaye 
16 przez wdowę po Eugeniuszu 
Zaku, Jadwigę «Galerie Zak». Na 
fotografi i obok Choumoffa znaj-
dują się: August Zamoyski, Michel 
Seuphor, Wanda Chodasiewicz-
-Grabowska (późniejsza Nadia 
Leger), Jan Brzękowski, Piet Mon-
drian, Florence Henri, Henryk Sta-
żewski, Stanisław Grabowski. Wy-
konywał Choumoff  reprodukcje 
ich obrazów, m.in. do wydawane-
go przez Brzękowskiego i Choda-
siewicz-Grabowską, pisma «L’Art 
Contemporain/Sztuka Współcze-
sna». Jedynie kilka reprodukowa-
nych w nim fotografi i jest sygno-
wanych, ale można przypuszczać, 

że większość pozostałych wyszła z 
atelier Pierra Choumoffa. 

Oprócz fotografi i quasi-doku-
mentalnej i portretowej, zajmował 
się Choumoff  również, choć w 
dużo mniejszym zakresie, repor-
tażem (np. fotografi e z wystawy 
Leona Baksta w «Galerie Charpen-
tier») i fotografi ą mody. Współ-
pracował z agencją prasową Rapp 
oraz z czasopismami francuskimi, 
chociażby «Les Modes», gdzie po-
jawiła się fotografi a modelki (Su-
limy Zueiki) w kapeluszu. Jego 
kompozycja zdobiła afi sz do fi l-
mu «Napoleon i rewolucja» Abela 
Gance’a z 1927 r.

W latach dwudziestych Cho-
umoff  osiągnął sukces artystyczny 
i komercyjny, był nagradzany na sa-
lonach i konkursach, m.in. na trze-
ciej wystawie fotografi i i kina obok 
takich wybitnych fotografów jak 
fi rma Pierre Petit czy Henri Manu-

el. W 1925 r. otrzymał złoty medal 
na wystawie sztuk dekoracyjnych 
w Paryżu. Jego fotografi e opubli-
kowano w angielskim zestawieniu 
«Photographs of  the year 1922», 
obok prac jednego z najważniej-
szych piktorialistów, Constantina 
Puyo, jak również w książce Flo-
renta Felsa «Propos d’artistes», 
obok fotografi i Man Raya. 

Jedną z ostatnich wystaw, w ja-
kich wziął udział we Francji była 9. 
wystawa fotografi i i kina w Paryżu, 
gdzie wystawiali m. in. Yvon de Bro-
ca, duet Otto & Eugène Pirou oraz 
Paul Nadar. W lipcu 1933 r. Pierre 
Choumoff  zamknął atelier. Część 
negatywów i odbitek przeniósł 
do swojego mieszkania, pozosta-
łe przekazał agencji fotografi cznej 
Presse Rap (dzisiaj Roger-Violet). 
Dwa lata później fotograf  zdecy-
dował się na przeprowadzkę z ro-
dziną do Łodzi, zabierając ze sobą 

PARYŻ – MIASTO ARTYSTÓW, GDZIE PIERRE CHOUMOFF ZROBIŁ ZAWROTNĄ KARIERĘ
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część fotografi i. Trudno zrozu-
mieć jego decyzję wobec sukcesu, 
jaki odniósł we Francji. Być może 
kierowały nim względy polityczne, 
być może przesądziła znajomość 
z działającymi w Łodzi artystami 
awangardowymi? Clémence Ca-
rette za powód tej decyzji podała 
kryzys zawodu fotografa, spowo-
dowanego rozpowszechnieniem 
się fotografi i amatorskiej, który 
miał doprowadzić do pogorszenia 
się ok. 1929 r. sytuacji materialnej 
Choumoffa. Lata 30-te to również 
okres światowego kryzysu fi nanso-
wego. 

Po przyjeździe do Polski, został 
zatrudniony przez dawnego przyja-
ciela partyjnego Aleksandra Pristo-
ra w Zakładach Przemysłu Baweł-
nianego Ludwika Geyera w Łodzi, 
na stanowisku doradcy dyrekcji. 
Powrócił do polskiej pisowni swo-
jego nazwiska i nadal zajmował się 
fotografi ą, choć zdaje się, że w nie-
wielkim zakresie. Tuż przed śmier-
cią został nagrodzony srebrnym 
medalem na Rzemieślniczych Tar-
gach Łódzkich w czerwcu 1936 r. 
Szumow zmarł 25 czerwca 1936 r. 
Zwłoki wyprowadzono 27 czerw-
ca z kaplicy szpitala im. Mościckie-

go i zostały złożone na cmentarzu 
ewangelicko-reformowanym.

Spuścizna fotografi czna Cho-
umoffa stanowi spójną stylistycz-
nie i technicznie całość. Wykonane 
przez niego portrety, zachowane w 
wielu kolekcjach polskich i świa-
towych, są łatwo rozpoznawalne, 
nie tylko po eleganckich oprawach, 
ale przede wszystkim dzięki cha-
rakterystycznej estetyce wypraco-
wanej przez fotografa. Poparciem 
dla stworzonego przez niego stylu 
jest rodzaj manifestu artystyczne-
go, opublikowany w 1923 r. Łączy 
w nim pochwałę dla technicznej 
doskonałości z romantycznym 
przekonaniem o stwórczej mocy 
fotografa, jego oka i ręki. Według 
Choumoffa decydujący wpływ na 
jakość odbitki ma opracowanie 
negatywu, który powinien być nie-
nagannie wywołany, ale i poddany 
szeregom zabiegów mających wy-
dobyć zeń obraz idealny, to znaczy 
najbliższego naturze. Nie oznacza 
to jednak dążenia do realizmu, a 
raczej oddanie zmienności, nie-
trwałości świata. «Żeby zbliżyć 
się do natury należy usunąć kilka 
detali, które nie są widoczne dla 
oka, a więc nieistniejące. Należy to 

OTWARCIE WYSTAWY STANISŁAWA GRABOWSKIEGO W GALERIE ZAK W PARYŻU, 1930. OD LEWEJ: 
AUGUST ZAMOYSKI, MICHEL SEUPHOR, WANDA CHODASIEWICZ-GRABOWSKA (PÓŹNIEJSZA NADIA 
LEGER), JAN BRZĘKOWSKI, NN, STANISŁAW GRABOWSKI, PIET MONDRIAN, FLORENCE HENRI, PIERRE 
CHOUMOFF, HENRYK STAŻEWSKI; FOT. ANONIM. ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
W WARSZAWIE

uczynić przy pomocy retuszu, lub 
nieostrości obrazu. Stąd koniecz-
ność retuszu w przypadku otrzy-
mania obrazu ostrego». Retusz 
miał według Choumoffa rozjaśnić 
rysy twarzy, wzmocnić efekty za-
mierzone przez fotografa jeszcze 
w trakcie seansu pozy. Pojęcie nie-
ostrości, klasycznie używane dla 
określenia nieudanej fotografi i, 
było eksploatowane w fotografi i 
artystycznej od czasu wczesnego 
kalotypu. Właściwości tej techniki 
predestynowały ją do uzyskiwania 
efektu malarskiego rozmycia. Od 
początku lat pięćdziesiątych XIX 
w. rozwijana była teoria nieostrości 
fotografi cznej. Na początku XX w. 
znalazła ona spełnienie w dziełach 
piktorialistów. 

Pracę koncepcyjno-twórczą fo-
tografa, jak również mnogość za-
biegów wykonywanych przez foto-
grafa zarówno przy wykonywaniu 
negatywu, jak i przy opracowywa-
niu go w ciemni, aż po interwen-
cje i retusze na odbitce, Choumoff  
przyrównywał do pracy malarza. 
Uważał, że tworzy dzieła sztuki, 
których aspekt artystyczny nie za-
leży od doskonałości technicznej, 
ale od talentu, wizji i duszy artysty: 
«Sztuka nie ma nic wspólnego z 
doskonałością techniczną. Dzieło 
sztuki może nie być dziełem tech-
nicznie doskonałym. Czasem na-
wet wbrew odwrotnie: jego niedo-
skonałości mogą zwiększyć walor 
artystyczny dzieła. Aby stworzyć 
dzieło sztuki prawdziwie żywotne, 
nie wystarczą umiejętności, należy 
mieć również wizję rzeczy i przed-
miotów prawdziwie artystycznych, 
należy potwierdzić artystyczny 
smak, należy posiadać duszę arty-
sty».

Piotr Szumow był artystą nie-
tuzinkowym, który pozostawił po 
sobie wspaniały korpus portretów, 
prezentujących osobistości świata 
kultury i polityki, współtworzące 
serce Europy w latach 20-tych i 30-
tych ubiegłego stulecia. Warto, aby 
jego talent i dokonania nie zostały 
zapomniane 



M A G A Z Y N  29

POEZJA

Aleją Róż
Herman PAŃKOW 

Annie Kusielczuk
mojej Nauczycielce języka polskiego

Pani Ortografia
Pani Ortografi a. Jaka ona jest?
Krzywa czy równiutka,
Pulchniuteńka czy szczuplutka,
Szczeropolska czy różnojęzyczna,
Brzydka czy fotogeniczna,
Okołoksiężycowa czy podbiegunowa,
Czarno-biała czy szkarłatnoczerwona,
Hojna, skąpa, rozsądna?
Półbogini, pół-Mulatka?
Holenderka czy Hiszpanka?
Jakakolwiek, jaka bądź, jaka by
Mieszka ona tu i ówdzie,
W Szczebrzeszynie i w Bieszczadach,
W metrze i w Trójmieście,
W igloo i w wigwamie,
Nad Bałtykiem i nad Bugiem,
Na poddaszu, w oranżerii,
W hipermarkecie czy w garmażerii,
Na Zamojszczyźnie czy na Dolnym Śląsku,
W Helu i na Helu,
W Białej Podlaskiej i w Dolinie Pięciu Stawów,
W Kansas City lub w Czechowicach-Dziedzicach.
Jest cała w skowronkach,
Spać chodzi z kurami,
Giżycczanka czy kielczanka,
Chimeryczna, małomówna, 
Koleżeńska i szczególna,
Haftuje i hebluje,
Gra w golfa i na harfi e,
Uwielbia fajerwerki i graffi ti,
Hiacynty, chow-chow i półdźwięki.
Na czczo pije cappuccino,
A w grudniu chińską herbatę,
Lubi chałwę i rachatłukum,
Drożdżówki, surówki, parówki,
Grochówkę i pomidorówkę,
Zupkę grzybową i żurek,
Półtłusty twarożek, spaghetti
I pizzę.

Szuka po pierwsze stuprocentowych zniżek,
Po drugie kapelusza koloru khaki,
Stoi na placu Żołnierza,
Idzie aleją Róż, ulicą Księcia Józefa,
Skręca na Aleje Wielorakie.
Czeka na hydraulika.
Czyta «Po prostu» i «Miesięcznik Literacki»,
O ósmej w fi lharmonii
Słucha Schuberta i Bacha.
Jutro obejrzy fi lm Zanussiego,
W cukierni kupi kremówkę,
W księgarni słowniczek polsko-bułgarsko-francuski.

Wędrówki, podróże, wycieczki
Kapryśnej tej Pani
Sprawdzamy w «Słowniku ortografi cznym» , 
Wielkim lub małym.

KWIECIEŃ 2012 R.

Nasza Szkoła
Szeroko otworzyłaś swoje drzwi wrześniowe,
Nas gościnnie zaprosiłaś w swoje progi nowe.
Przywitałaś nas radośnie
Piękną mową, pieśnią, wrzosem,
Zaiskrzyłaś w słońcu blaskiem,
Ogarniając wszystkich łaską.

Twoje dzwonki brzmią wesoło,
Każdy wrzesień jest na nowo.
Niech tu dźwięczy polskie słowo,
Niech słyszymy Mickiewicza,
Orzeszkową, Gombrowicza,
Niech zagrają nam Chopina.
Niech usłyszą Grodno, Niemen,
Niech się dowie cały świat,
Jak życzymy Ci STO LAT !

To dla Ciebie, Droga Szkoło,
Nasza wiedza i uśmiechy,
Kwiaty, słońce, moc wdzięczności.
Tyś kochana, tyś gościnna,
Ty najlepsza, Szkoło Nasza!

WRZESIEŃ 2011R.
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Wspominając 
Witolda Karpyzę

WYBITNI RODACY

KRYSTYNA DĄBROWSKA – FORNALCZYK

– Nigdy nie odkładajcie swoich 
marzeń na później… Tak mawiał 
mój Wychowawca, dodając: – Ży-
cie jest krótkie i tylko jedno, nie 
wolno go zmarnować! Miałam 
wielkie szczęście, że spotkałam 
na swojej drodze człowieka, jakim 
był Profesor Witold Karpyza. W 
myślach zawsze go nazywam Ka-
pitanem, który prowadził naszą 
klasę w Liceum Pedagogicznym 
przez pięć lat aż do matury w 1966 
roku w Gorzowie Wielkopolskim. 
Chociaż od czterech lat nie ma go 
wśród nas, ciągle widzę jego wy-
prostowaną sylwetkę, kiedy spręży-
stym krokiem z teczką pod pachą 
i nieodłącznym aparatem fotogra-
fi cznym na ramieniu, zmierzał w 
kierunku szkoły. Mogłam go ob-
serwować codziennie, gdyż miesz-
kałam na tej samej ulicy Sikorskie-
go, dwa domy dalej. 

Robił nam zdjęcia: te pozowane 
i te przypadkowe – dzisiaj są miłą 
i cenną pamiątką w domowym ar-
chiwum. Profesor nie miał swojej 
rodziny, lecz nigdy nie był osamot-
niony. To my – jego uczniowie – 
byliśmy rodziną, często odwiedza-
liśmy go w domu, a on godzinami 
opowiadał o swoich pasjach. Jedną 
z nich była fi latelistyka, dzięki któ-
rej w klasie powstało Koło Filate-
listyczne. Profesor miał niesłycha-
ny dar przekonywania. Nigdy nie 
«truł» – jakby powiedzieli współ-
cześni uczniowie, nie podnosił 
głosu. Umiał skupiać uwagę na 
tym, co miał powiedzieć. 

Jak ważne i cenne są to walory, 

przekonałam się po latach, po-
dejmując pracę pedagogiczną w 
szkole. Powoli zaczęłam groma-
dzić kolejne klasery ze znaczkami, 
wstąpiłam do harcerstwa, stałam 
się zapaloną wędrowniczką, a na-
wet próbowałam szkicować. Pasje 
te pielęgnowałam przez wiele lat, 
a wszystko to za sprawą Profeso-
ra. On nigdy nie narzucał swojej 
woli, używał tylko łagodnej, jed-
nak bardzo skutecznej perswazji, 
dając przekonujące przykłady. Wy-
darzało mi się często, że wiedział 
o nas więcej niż rodzice. Pomagał, 
pocieszał, aktywizował, wychowy-
wał, uczył patriotyzmu – nie przez 
górnolotne hasła. Zrozumiałam, 
gdy podczas wielu wędrownych 
obozów pokazywał nam piękno 
naszego kraju, a podczas wieczor-

nych gawęd przy ognisku opowia-
dał o wielkich ludziach, którzy go 
budowali. Zawsze był z nami. Da-
rzyliśmy go wielkim szacunkiem. 
Po maturze każdy z nas wybrał 
życiową drogę i rozpoczął reali-
zowanie marzeń. Już od szesnastu 
lat jestem na emeryturze – ciągle 
jeszcze pracuję. Kocham swój za-
wód i młodzież, której już 45 lat 
staram się pokazywać i wpajać 
piękno ojczystej literatury. Staram 
się iść śladami mojego Profesora, 
pamiętając o tym, że życia nie wol-
no zmarnować.

Ostatnie lata życia Profesor spę-
dził w Domu Pomocy Społecz-
nej. Wraz z koleżankami z klasy, 
jego opiekunem i przyjacielem p. 
Bogdanem Zalewskim często od-
wiedzaliśmy Profesora. Świętowa-

WITOLD KARPYZA PRZEGLĄDAJĄCY ALBUM ZE SWOIMI RYSUNKAMI. WŁ. AUTORKI ARTYKUŁU
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liśmy kolejne imieniny, urodziny i 
święta okolicznościowe. Wówczas 
przekonałam się, jakie znaczenie 
ma prawdziwa przyjaźń i wsparcie 
drugiego człowieka.

Odkryłam także, jakim wspania-
łym był humanistą mój Profesor 
od matematyki – Witold Karpyza. 
Jednym tchem przeczytałam ko-
lejne tomy «Ziemi Wołkowyskiej», 
redagowane przez p. Przemysława 
Mikusińskiego, którymi obdarzał 
nas Profesor na pamiątkę. Za-
chwyciła mnie historia i uroda tego 
zakątka Europy, jej ludzie oraz 
zabytki, utrwalone i zachowane w 
rysunkach Profesora. Poznałam 
nieznane mi dotąd rejony Biało-
rusi i już się nie dziwiłam, że tak 
bardzo do niej tęsknił, nawiązując 
często do pięknych strof  ulubio-
nego wiersza K. Niechwiadowicza 
p.t. «Tęsknota»:

Tęsknię za moim miasteczkiem 
Sobotnikami,

Tęsknię za rzeka Gawią, córką 
Niemna. 

Za otwartą przestrzenią, przeci-
naną kreskami lasów,

Zaoranymi wiosennymi polami i 

RYSUNEK W. KARPYZY

nagimi gałęziami brzóz
Dojrzałym zbożem i zapachem 

kwiatów gryki.
Tęsknię za śniegiem bielszym 

niż biel,
Za czarnym chlebem i grubą 

słoniną,
Tamtejszymi ludźmi, moimi 

ziemlakami

Tęsknię za moją Białorusią.
W tym roku 28 sierpnia przypa-

da 100. Rocznica Urodzin nasze-
go kochanego Profesora. Wierzę, 
że przy jego Grobie spotkają się 
wszyscy, którzy go znali, uwielbiali 
i podziwiali, którzy będą o nim pa-
miętać przez długie, długie lata... 

RYSUNEK W. KARPYZY. BRAMA WJAZDOWA DO PAŁACU W PODOROSKU
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Kapłan 
niezachwianej wiary

KS. ANDRZEJ RADZIEWICZ

W tym roku minęła 15. 
rocznica śmierci ks. Michała 
Woronieckiego, wielkiego 
kapłana, wspaniałego 
świadka wiary, człowieka 
niezachwianej nadziei i 
prawdziwego patrioty. Ks. 
Michał odszedł po nagrodę 
do Pana 10 czerwca 1998 
roku w wieku 90 lat. Całe 
jego życie i posługa jest 
przepięknym świadectwem 
miłości do Boga, bliźniego 
i swojej Ojczyzny, które 
zostało wpisane w wielką 
kartę historii Kościoła na 
naszej ziemi.

Przyszedł na świat tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia 23 
grudnia 1908 roku w Nowej Wilej-
ce koło Wilna, w rodzinie Wiktora 
i Heleny Woronieckich. Jego ojciec 
był naczelnikiem poczty. Matka, 
Helena z Balińskich, była bardzo 
pobożną kobietą i to właśnie ona 
wyprosiła dla swojego syna dar ka-
płaństwa.

Michał nie miał łatwego dzie-
ciństwa. Pierwsza wojna światowa 
zmusiła rodzinę Woronieckich do 
opuszczenia rodzinnej miejscowo-
ści i wyruszenia w nieznane. Los 
tułacki rzucił ich w głąb Rosji: naj-
pierw do Samary nad Wołgą, po-
tem do Penzy, a następnie do Pe-
tersburga. Tam Michał rozpoczął 
naukę w szkole, w 1917 roku w 
kościele św. Stanisława przystąpił 
do I Komunii św. Po trzech latach 
życia na obczyźnie rodzina Woro-
nieckich w 1918 roku powróciła 
do Nowej Wilejki. W kościele św. 
Kazimierza przyszły duszpasterz 

przyjął sakrament bierzmowania, 
którego udzielił mu bł. bp Je-
rzy Matulewicz. W 1924 roku, po 
ukończeniu szkoły podstawowej, 
zgłosił się do niższego seminarium 
Księży Misjonarzy w Wilnie, w któ-
rym ukończył 4 klasy. Następnie 
naukę w zakresie szkoły średniej 

kontynuował w Krakowie, gdzie w 
1931 roku uzyskał maturę. W tym 
samym roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego Księży 
Misjonarzy w Krakowie. Święce-
nia kapłańskie Michał Woroniecki 
otrzymał 16 czerwca 1935 roku.

Przez dwa lata ks. Michał pro-
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wadził posługę duszpasterską jako 
wikariusz w warszawskim kościele 
pw. Świętego Krzyża, następnie 
uczył matematyki i geografi i w 
Małym Seminarium Księży Mi-
sjonarzy, jednocześnie posługiwał 
jako kapelan w tamtejszym szpi-
talu. W 1937 roku został przenie-
siony na stanowisko kapelana szpi-
talnego do Lwowa, gdzie przeżył 
okupację sowiecką, a następnie 
niemiecką. Po włączeniu polskich 
ziem wschodnich do ZSRR nie 
zdecydował się jednak na wyjazd 
do Polski. O swoich rozterkach w 
tamtym czasie ks. Michał wspo-
mina następująco: «Wyjeżdżać czy 
zostać na miejscu? Trudno, bardzo 
trudno zdecydować szczególnie 
rodowitym i patriotycznym lwo-
wiakom, zakochanym w swoim 
mieście «zawsze wiernym» Polsce. 
Buntowała się wola. Smuciło się 
serce. Nawał myśli nie mógł po-
mieścić się w głowie. W dziejach 
Polski nie zdarzyło się chyba nigdy, 
aby Polacy, tak masowo musie-
li opuścić rodzinne strony, domy, 
wsie, miasteczka, miasta, świąty-
nie i wszystkie instytucje religijne 
i naukowe… i wszystko, co tak 
drogie sercu, tak zrośnięte z tymi 
ziemiami od wieków. Jak opuścić 
to, z czym tak życiem było wkorze-
nione, zrośnięte? Żywcem wyrwać 
drzewa z korzeniami i przesadzić w 
nowe miejsce choć ono i na ziemi 
polskiej. Bolesna to operacja… O 
moim zaś dalszym losie zadecydo-
wała wola Boża. Był zamiar wy-
jechać ze Lwowa do Krakowa. A 
stało się inaczej».

W grudniu 1945 roku ks. Michał 
został proboszczem w parafi i Ły-
sków na Białorusi, jednak nie dane 
mu było długo cieszyć się z dusz-
pasterzowania. Pewnego jesien-
nego dnia 1948 roku przyjechała 
z Różany do Łyskowa rejonowa 
komisja i przejrzała bibliotekę do-
mową księdza proboszcza oraz 
książki przechowywane w kościele. 
W niektórych czasopismach wyda-
nych przed 1939 rokiem, zdaniem 
komisji, znaleziono artykuły anty-
komunistyczne. Spisano protokół 

i zabrano je. Po pewnym czasie 
ta sama komisja znowu przejrzała 
książki i czasopisma przechowy-
wane w skrzyniach w zakrystii, i 
ponownie znaleziono coś z lektu-
ry o antysowieckiej treści. Działa-
nia władz były sygnałem tego, że 
przeciwko proboszczowi zbierano 
dowody, by go oskarżyć.

Ks. Michał został aresztowany 
w Brześciu 25 maja 1949 roku pod 
zarzutem przechowywania anty-
sowieckiej literatury i propagandy 
przeciw kołchozom. Zaczęło się 
śledztwo. Na przesłuchania wy-
woływano go przeważnie w nocy. 
W czasie śledztwa prowadzący je 
ofi cer Matwiejewicz powiedział ks. 
Michałowi: «Takich jak ty, Woro-
niecki, trzeba izolować», i dodał: 
«Wyślę cię do kopalni miedzi, po-
pracujesz tam dwa lata i zdech-
niesz». Lecz prawdziwą przyczy-

ną aresztowania było tylko to, 
że jest kapłanem. 14 lipca 1949 
roku Trybunał Wojenny MWD w 
Brześciu, który sądził ks. Micha-
ła, ogłosił wyrok skazujący go na 
25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia 
praw obywatelskich i konfi skatę 
mienia osobistego. 29 września 
dla ks. Woronieckiego rozpoczę-
ła droga do GUŁAG-u, wieziono 
go z Brześcia przez Orszę, Mińsk, 
Moskwę do Pietropawłowska, a 9 
października ks. Michał dotarł do 
łagru Dżezkazgan Rudnik w Ka-
zachstanie, gdzie pracował w ko-
palni miedzi.

W łagrze przebywał razem z in-
nymi 12 polskimi księżmi, wśród 
których był Sługa Boży ks. Wła-
dysław Bukowiński, co umożli-
wiało prowadzenie ukrytego życia 
religijnego. Księża, korzystając z 
wolnego czasu i wybranego miej-

KOŚCIÓŁ W ŁYSKOWIE, GDZIE PO WOJNIE DUSZPASTERZOWAŁ KS. MICHAŁ
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sca, odprawiali w obozie dla wier-
nych Mszę św., czytali im Słowo 
Boże i głosili nauki. Działalność 
duszpasterska była prowadzona 
bardzo ostrożnie, żeby nie nad-
szedł «nadziratiel», ponieważ ze-
brania modlitewne były zabronio-
ne. Przyłapana przez dyżurującego 
podofi cera wspólnota modlących 
się była natychmiast rozpędzana. 
W obozie urządzano też wspólny 
tradycyjny opłatek czy święcone. 
Wtedy więźniowie szczególnie 
wspominali o swoich rodzinach 
i tych, którzy pozostali w domu. 
Podczas tych spotkań czytano 
polskie książki, które przysyłano 
w paczkach. Księża urządzali we 
własnym gronie tzw. konferencje, 
które zazwyczaj prowadził ks. Bu-
kowiński. W liście do matki w 1950 
roku ks. Michał pisze tak: «Wczo-
raj urządziliśmy wigilię po pracy. 
Ugotowaliśmy kaszę, kompot, ki-
siel, usmażyliśmy ryby, które nam 
podają każdego dnia, połamaliśmy 
się opłatkiem. Tęskno, bardzo tę-
skno było za Wami. Myślami i du-
szą byliśmy przy swoich. W nocy 
odprawiłem pasterkę. A dziś by-
łem w gościnie u znajomych. I 
wszystko – jutro do roboty».

Pierwszą swoją Mszę św. w obo-
zie ks. Michał odprawił 25 grudnia 
1949 roku w uroczystość Bożego 
Narodzenia. Jako ołtarz służyła 
szafka stojąca pomiędzy piętrowy-
mi pryczami, jako mszał służył ła-
ciński tekst przepisany ręcznie do 
zeszyciku przez jednego z kapła-
nów. Była też spowiedź i Komunia 
święta w miejscu podobnym raczej 
do stajni niż do świątyni. Jako kie-
lich był użyty prosty więzienny ku-
beczek. Natomiast pierwszą swoją 
Mszę św. w kopalni miedzi ksiądz 
Michał odprawił w nocy 17 mar-
ca 1954 roku. Wspomina o tym 
następująco: «Pierwszą Mszę św. 
odprawiłem w kopalni miedzi Kre-
sto Zapad 100 metrów pod ziemią 
dnia 17 marca 1954 roku na nocnej 
właśnie zmianie. Z łagru brałem 
ze sobą rzeczy potrzebne do od-
prawienia Mszy św.: «mszał», kie-
lich (bardzo mały), patenkę, którą 

mi wykonał swego czasu Henio 
Dziurbejko z Grodna, kiedy pra-
cowałem na powierzchni kopalni 
«Pokro» i inne drobiazgi potrzebne 
jak wino, opłatki. O godzinie trze-
ciej w nocy zaściełałem mały obru-
sik, kładłem krzyż, «mszał» ręko-
pisemny, przygotowywałem mały 
kielich, wytoczony z nierdzewnej 
stali według mego rysunku, opłat-
ki, wino i wodę w małych butelecz-
kach czy naczyńkach. Drzwi wej-
ściowe zamykałem na «kruczek», 
by nie było nagłego wtargnięcia do 
«kaplicy» w czasie Świętej Ofi ary 
[…] Msze św., które odprawiłem, 
razem 148, w kopalni miedzi Nr 
3 Kresto Zapad w Dżezkazganie, 
w podziemiu ceniłem dodatkowo 
i z tej okoliczności, że nigdzie w 
kopalni całego ZSRR nie odpra-
wiano Eucharystii. Mnie przypadł 
ten zaszczyt być pierwszym. O tym 
byłem jakoś przekonany w tamtym 
czasie. Każdą intencję zamówio-
ną czy własną skrzętnie zapisywa-
łem».

W latach 1950-1956 ks. Michał 
w obozie w Dżezkazganie odpra-
wił ponad 850 Mszy św. Były od-
prawiane pasterki w nocy, msze 
rezurekcyjne, ze Słowem Bożym i 
komunią. To wszystko krzepiło i 
utwierdzało w więźniach wiarę.

W 1953 roku zmarł Stalin, a ła-
gry w Dżezkazganie zostały zlikwi-
dowane w 1956 roku. Więźniowie 
otrzymali wolność na podstawie 
decyzji Najwyższej Rady ZSRR, 
na miejscu w obozie przeglądano 
sądowe sprawy każdego więźnia i 
wydawano im dokumenty zwolnie-
nia z obozu. Ks. Michał otrzymał 
wolność w dniu 14 lipca 1956 roku 
i 18 lipca wyjechał z Dżezkazganu 
Rudnika do Wilna.

Po uzyskaniu wolności nie mógł 
jednak wrócić do swojej parafi i w 
Łyskowie i na polecenie ks. Wa-
cława Piątkowskiego, wikariusza 
generalnego pińskiego, w sierpniu 
1956 roku objął parafi ę w Różanie. 
Po przyjeździe księdza do Różany 
był ciągle szpiegowany i obserwo-
wany przez służby MGB. Po zare-
jestrowaniu księdza obowiązywały 
pewne prawa, co można i czego 
nie wolno mu czynić, o których 
mu ciągle przypominano. Szcze-
gólnie surowo zabraniano naucza-
nia dzieci i młodzieży. Cyniczne 
były zapewnienia urzędników do 
spraw religii, że młodzież po ukoń-
czeniu 18 lat ma prawo praktyko-
wać swoją wiarę. Wiadomo, że po 
ukończeniu szkoły prawie wszyscy 
uczniowie należeli do polityczno-
-ateistycznej organizacji – kom-

SPOTKANIE Z PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II



M A G A Z Y N  35

somołu, który zabraniał swoim 
członkom wierzyć w Boga.

W tym czasie gorliwi rodzice 
bronili się przed bezbożnictwem. 
Uczono w domach pacierzy i ka-
techizmu, przygotowywano pota-
jemnie do pierwszej spowiedzi i do 
ślubu. Z posługi pasterskiej ks. Mi-
chała w tym czasie korzystali wier-
ni z 12 okolicznych parafi i, gdyż 
nie było kapłanów, a kościoły zo-
stały pozamykane. Za spowiadanie 
dzieci i przyjmowanie do Komu-
nii świętej ks. Michał nieraz płacił 
kary pieniężne.

Z każdym rokiem coraz bardziej 
utrudniano pracę kapłańską. W 
latach 60-ych zastępca przewodni-
czącego Rejonowej Rady Deputa-
towanych w Prużanie kazał ks. Mi-
chałowi oddać klucze od kościoła 
stróżowi i zabronił codziennego 
odprawiania nabożeństw w koście-
le. Mszę św. można było odprawiać 
tylko w niedzielę i oraz jeden dzień 
w tygodniu, dobrowolnie przez 
siebie wybranym. Wreszcie urzęd-
nik zażądał uznania zależności od 
patriarchy moskiewskiego, a nie od 
władz Watykanu. Jednak po tygo-
dniu pełnomocnik do spraw religii 
w Brześciu te zarządzenia zniósł i 
przywrócił dawny porządek.

Ks. Michał przepracował w 
Różanie 34 lata i przez ten czas 
spełniał bardzo ważne zadanie 
głoszenia Słowa Bożego, umoc-
nienia chrześcijan w wierze i przy-
wiązania do Kościoła katolickiego. 
Ks. Woroniecki swoją pracę dusz-
pasterską łączył z pasją kolekcjo-
nerską i artystyczną. Zorganizował 
przy kościele unikatowe muzeum, 
w którym zgromadził najcenniej-
sze przedmioty z zamkniętych, 
przeznaczonych na zniszczenie 
kościołów. Miał też zdolności ar-
tystyczne, pięknie rysował. A jego 
artystyczne wycinanki zasłynęły na 
tyle, że przyjechała do niego do 
Różany pracowniczka Muzeum 
Etnografi cznego w Mińsku i część 
z nich kapłan podarował dla mu-
zeum.

Gdy nastały lata «pierestrojki» 
i trzeba było odbudowywać życie 

religijne w Związku Sowieckim, ks. 
bp Tadeusz Kondrusiewicz miano-
wał w 1990 roku ks. Michała ofi cja-
łem sądu biskupiego w Grodnie. 
Pół roku później ks. Michał został 
profesorem i ojcem duchownym w 
nowopowstałym Wyższym Semi-
narium Duchownym w Grodnie. 
Jego gorliwość zyskała mu wielki 
szacunek i autorytet wśród alum-
nów. W tym samym roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II mianował go 
prałatem. W 1996 roku ks. Michał 
został mianowany wikariuszem 
generalnym, tzn. zastępcą ks. bpa 
Aleksandra Kaszkiewicza w zarzą-
dzaniu diecezją grodzieńską.

Ks. Michał był zapraszany na 
międzynarodowe kongresy nauko-
we w Lublinie i Pradze. W 1991 
roku uczestniczył w Synodzie Bi-
skupów w Rzymie, gdzie wygłosił 
referat o przygotowaniu młodych 
ludzi do kapłaństwa w krajach 
postkomunistycznych. Był pierw-
szym kapelanem Stowarzysze-
nia Sybiraków, afi liowanym przy 
Związku Polaków na Białorusi.

W 1998 roku ks. Michał ciężko 
zachorował. W ostatnich godzi-
nach jego ziemskiego życia semi-
narzyści dzień i noc czuwali przy 
łożu swojego ojca duchownego. 
Bardzo wymowna była ostatnia 
udzielana przez niego lekcja w 
cierpieniu. Na łożu śmierci mó-
wił: «Jestem gotowy na spotkanie 

z Chrystusem»; «W cierpieniu nie 
trzeba zadawać sobie pytania «dla-
czego?» ale «dla Kogo?» – bardzo 
cierpiąc, dodał: «Jestem niezmier-
nie szczęśliwy, że Pan Bóg obda-
rzył mnie łaską cierpienia».

10 czerwca 1998 roku około 
godziny ósmej rano, w przeddzień 
uroczystości Bożego Ciała, ks. Mi-
chał zakończył swoje ziemskie piel-
grzymowanie i przekroczył próg 
wieczności. 12 czerwca w wypeł-
nionej przez wiernych świątyni Po-
bernardyńskiej w Grodnie została 
odprawiona Msza św. pogrzebowa 
pod przewodnictwem ks. Kardy-
nała Kazimierza Świątka w asyście 
ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza 
i zebranych około stu kapłanów. 
Po Mszy św., trumnę z ciałem ks. 
Michała przeniesiono uroczyście 
ulicami Grodna na historyczną 
Nekropolię Grodzieńską, gdzie 
spoczął obok cmentarnej kaplicy. 
Jego pogrzeb stał się wielką mani-
festacją religijną i patriotyczną.

Przy grobie ksiądz kardynał 
Kazimierz Świątek w refl eksyjnej 
zadumie powiedział o ks. Michale 
Woronieckim: «Przede wszystkim 
był on człowiekiem i kapłanem 
wiary. Wiary mocnej, wypróbowa-
nej, niezachwianej. Był on świa-
dectwem tej wiary. Jego życie ludz-
kie i jego kapłaństwo było jednym 
wielkim znakiem» 

GRÓB KSIĘDZA NA NEKROPOLII GRODZIEŃSKIEJ
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Szanowni Czytelnicy!

W tym roku mija 25 lat od momentu powstania Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama 

Mickiewicza, które dwa lata później przekształciło się w 
Związek Polaków na Białorusi. Zapraszamy do pisania 

wspomnień z tamtych czasów, jak również podzielenia się 
refleksjami na temat odrodzenia polskości.

* * *
W tym roku został zmniejszony nakład «Magazynu 

Polskiego» (mamy nadzieję, że czasowo). W związku z 
tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, by po 

przeczytaniu pisma przekazać je innym osobom (wiemy, że 
wiele osób to czyni). Można też pisma zwracać do redakcji, 
żeby ponownie trafiały do kolejnych Czytelników. Archiwum 

naszego pisma jest na portalu www.kresy24.pl 

REDAKCJA 

Na setne urodziny 
Witolda Karpyzy

Byłem teraz w Gorzowie Wiel-
kopolskim na uroczystości 100-le-
cia urodzin Witolda Karpyzy. Była 
to piękna uroczystość, w której 
uczestniczyło około 100 osób. 
Najpierw odbyło się spotkanie w 
Bibliotece Pedagogicznej, gdzie 
były wspomnienia o śp. Witol-
dzie Karpyzie (ja też miałem swój 
głos). Potem była kawa, herbata i 
ciasto, a następnie udaliśmy się na 
cmentarz, gdzie złożono kwiaty 
i zapalono znicze na grobie Pana 
Witolda. Były dalsze wspomnienia 
o tym niezwykłym człowieku, z 
samochodu leciały pieśni harcer-
skie. Przy grobie stała warta har-
cerska…

PRZEMYSŁAW MIKUSIŃSKI 
LĘBORK

Tu byliśmy 
i tu pozostaniemy

Niedawno wybrałam się w po-
dróż rowerową po Nowogródczyź-
nie. Ślady polskiej historii i kultury 
są praktycznie w każdej miejsco-
wości byłego województwa no-
wogródzkiego Rzeczypospolitej. 
Mimo niesprzyjających wydarzeń 
historycznych, na tych obszarach 
przetrwało sporo zabytków archi-
tektury, budynków sakralnych, go-
spodarczych. Cmentarze i napisy 
na nagrobkach mówią same za sie-
bie. To świadectwa polskiej obec-
ności na naszej ziemi, na której 
przyszli na świat nasi dziadkowie, 
rodzice i my. Nasz świat nie jest 
zatopioną Atlantydą, tu byliśmy i 
pozostaniemy. 

BERNARD PAKULNICKI
HORODZIEJA, OBWÓD MIŃSKI

Podróż w strony 
rodzinne 

Właśnie 21 lipca wybieram się 
do Wilna, a stamtąd pociągiem do 
Mińska, skąd tego samego dnia sa-
mochodem z kierowcą, wynajętym 

w Mińsku, pojedziemy do Krewa, 
Borun, Oszmiany, Gudohajów, 
Indrupki, Ostrowca, Wornian, Po-
wiszni, Kolczunów, Horodników, 
Kiemieliszek i Bołtupi J. Śniadec-
kiego. Prawdopodobnie już 25 lip-
ca pociągiem z Gudohajów wróci-
my z moim znajomym do Wilna. 

Po powrocie opiszę nasze pe-
regrynacje. We wrześniu lub paź-
dzierniku chcę przyjechać do 
Grodna. 

MIECZYSŁAW JACKIEWICZ
OLSZTYN

Czytelników przybywa
Każdy egzemplarz «Magazynu 

Polskiego» czytam z uwagą i roz-
syłam e-mailem do kilkudziesięciu 
znajomych, prosząc ich, aby oni z 
kolei rozesłali «Magazyn» do swo-
ich znajomych. Myślę, że to jest 
dobry sposób, aby liczba czytelni-
ków «Magazynu Polskiego» w Pol-
sce stale rosła. 

MAURYCY FRĄCKOWIAK
LĘBORK

Poszukuję 
rodziny z okolic 
Grodna

W roku 1940 albo 1941, ze wsi 
pod Grodnem (nie wiem dokład-
nej nazwy), wywieziono na Sybe-
rię lub do Kazachstanu kilkunastu 
mieszkańców. Wśród deportowa-
nych były rodziny o nazwiskach 
Przybyło i Boriskin (lub Boryskin). 

Mimo, że minęło już ponad 70 
lat od wywózki, być może prze-
trwała w rodzinnej wsi pamięć o 
tych ludziach? Potomkowie tych 
rodzin mieszkają w różnych kra-
jach w świecie i chcą mieć kontakt 
ze swoimi krewnymi pod Grod-
nem. Mimo że w mojej informacji 
jest nie za dużo szczegółów, to za-
wsze ma się nadzieję…

Będę wdzięczny za każ-
dą informację. Proszę o kon-
takt lub wiadomość na adres: 
www.tcu@home.se 
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