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Wśród najcenniejszych zabytków 
architektonicznych na naszej ziemi 
są siedziby szlacheckie i świątynie 
wybudowane z drewna

Gen. Lucjan Żeligowski, pozorując bunt 
wobec Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno 
i jego okolice, proklamując powstanie 
tzw. Litwy Środkowej
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Koncert Natalii Niemen

IRENA WALUŚ
REDAKTOR NACZELNA 

«MAGAZYNU POLSKIEGO NA UCHODŹSTWIE»

Do Grodna przyjechała razem z 
matką Małgorzatą Niemen na za-
proszenie Konsulatu Generalnego 
RP w Grodnie. Natalia Niemen to 
dzisiaj już dojrzała artystka. Wystą-
piła na dużej scenie Teatru Dra-
matycznego w dn. 8 grudnia. Sala 
była wypełniona po brzegi, wszak 
to koncert córki słynnego artysty, 
naszego ziomka, pochodzącego 
ze Starych Wasiliszek. Wiele osób 
zapamiętało jej występ podczas 
jubileuszowego festiwalu Opole 
2013 ze wzruszającą interpretacją 
przeboju «Dziwny jest ten świat», 
który zaśpiewała «razem z ojcem» - 
nowoczesna technika stwarza takie 
możliwości. 

Czesław Niemen to niezwykły 
artysta: był kompozytorem, in-
strumentalistą, wokalistą, autorem 
tekstów. Stworzył i pielęgnował 
własny styl, eksperymentował z 
muzyką, wprowadził do niej ele-
menty muzyki klasycznej. No i 
jego niepowtarzalny śpiew: tak jak 
on śpiewał «Dziwny świat» - wtedy 
nikt nie śpiewał. 17 stycznia mija 
10. rocznica jego śmierci. 

Rozpoczynając koncert, woka-
listka powiedziała: «Dzisiaj nie-
wiele będzie słyszalnych ze sceny 
wcześniejszych przebojów Cze-
sława Niemena, tych będzie kilka, 
głównie wykonamy późniejsze 
utwory poetycko-muzyczne ar-

tysty, pochodzące z dwóch jego 
ostatnich płyt: «Terra Defl orata» i 
«Spodchmurykapelusza».

Natalia Niemen przybliżyła pu-
bliczności grodzieńskiej mniej zna-
ny dorobek jej ojca, który powstał 
już w wieku dojrzałym muzyka. 
Ma on bardziej skomplikowaną li-
nię melodyczną i dramatyczną eks-
presję. To muzyka ciekawa, ale nie-
łatwa, wymagająca od publiczności 
skupienia, także nad refl eksyjnymi 
tekstami Niemena, inspirowanymi 
najczęściej poezją Cypriana Kami-
la Norwida. W ostatnich utworach 
artysta przywiązywał szczególną 
uwagę do tekstów. 

Natalia Niemen p-rzełożyła wy-
bitne kompozycje muzyka na język 
instrumentalistów, aby uzyskać 
tzw. «żywe brzmienie». Wtedy, kie-
dy te utwory powstawały, Czesław 
Niemen był samowystarczalnym 
multiinstrumentalistą, do ich two-
rzenia i wykonywania wykorzystał 
«robotestrę» - zaawansowaną, cy-
frowo-analogową «machinerię» 
instrumentów. Artysta zafascyno-
wany był elektroniką, otoczony 
na scenie dużą ilością sprzętu. To 
dobrze pamięta także publiczność 
z koncertu Niemena w Grodnie w 
latach 70. 

Grodnianie bardzo ciepło przy-
jęły występ artystki, to się wyczu-
wało od pierwszego utworu. Na-
talia Niemen wykonała największe 
«hity» ojca: «Jednego serca», «Pło-
nąca stodoła», te przeboje publicz-
ność doskonale znała, po ich zapo-
wiedzi od razu była burza gorących 
oklasków. Wszyscy najbardziej 
czekali na niezapomniany przebój 
«Dziwny jest ten świat». Jak i daw-
niej, w komunistycznej rzeczywi-
stości, wzbudza on nadal ogromne 
emocje, a odbiorca przekłada go 
na swoje spostrzeganie rzeczywi-

stości. Właśnie nim, tak mocno, 
Natalia zakończyła swój koncert. 
Publiczność się nie zawiodła, lecz 
była zachwycona wykonaniem, 
dziękując za cały koncert długimi 
oklaskami na stojąco.

Po koncercie powiedziała: «Wra-
żenia z koncertu mam szczegól-
ne. Nie chcę mówić banalnie, ale 
przed koncertem górę brały emo-
cje, miałam tremę, ponieważ po 
raz pierwszy jestem w krainie dzie-
ciństwa i młodości mojego ojca. 
Nie wiedziałam, jak nas przyjmie 
publiczność. Ale kiedy weszliśmy 
na scenę – odczułam falę ciepła, 
serdeczności, nie zawsze tak jest. 
Artyści, przebywając na scenie od-
czuwają energię płynącą od ludzi: 
dobrą albo złą. W Grodnie była 
kapitalna energia, świetna atmos-
fera. Mam wrażenie, że to było 
spotkanie, a nie koncert, nie było 
podziału: scena – publiczność, bo 
tego nie lubię. Wspominam nasze 
dzisiejsze granie jako serdeczne 
spotkanie przy muzyce Czesława 
Niemena, z anegdotą, z przytupa-
mi. Spotkanie ludzi, których coś 
łączy». 

Koncert wokalistki udowodnił, 
jak ponadczasowa jest twórczość 
jej ojca. Warto, by bogaty dorobek 
wszechstronnego artysty trafi ł do 
kolejnych pokoleń. 

Po koncercie wiele osób zosta-
ło, by porozmawiać z Małgorzatą 
i Natalią Niemen. Całe klasy mło-
dzieży ustawiły się po autografy. 
Artystka była wzruszona ciepłym 
przyjęciem rodaków. Powiedziała: 
«Jestem wrażliwa, pod tym wzglę-
dem jestem kresowianką, czasami 
to przeszkadza, ale w dzisiejszym 
świecie jest to bogactwem. Czuję, 
że nie zabraknie łez wzruszenia 
podczas zwiedzania Starych Wasi-
liszek» 
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Oskarżony o szpiegostwo 
ks. Władysław Łazar po półrocz-
nym uwięzieniu wyszedł na wol-
ność. Nie wrócił do parafi i w Bo-
rysowie, lecz został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w Wilejce.

Ambasada Polski w Miń-
sku sfi nansowała budowę domku i 
placu zabaw przy centrum onkolo-
gii dziecięcej w Borowlanach pod 
Mińskiem.

Białoruś jest liderem kontra-

bandy papierosów do Europy. W 
2012 roku ponad 48% przemyca-
nych i podrabianych papierosów 
pochodziło właśnie stąd.

Betlejemskie Światło Po-
koju w dn. 20 grudnia harcerze 
z Białegostoku przekazali har-
cerzom z Grodna, z tej okazji w 
katedrze grodzieńskiej odbyła się 
ekumeniczna Msza św.

Budżet na 2014 rok przewi-
duje więcej pieniędzy na milicję i 

KGB, mniej na kulturę i edukację.
15 tys. osób zatrudnionych w 

sektorze publicznym straci w 2014 
roku pracę, a 70 tys. – w przemyśle 
państwowym.

W otwarciu wystawy malar-
stwa Zygmunta Bujnowskiego na 
Nowym Zamku w Grodnie uczest-
niczył ambasador RP w Mińsku 
Leszek Szerepka.

PRZYGOTOWAŁA 
WANDA ROMAŃCZUK

W skrócie

Czego boi się 
władza
Łukaszenko podpisał 
nowelizację ordynacji 
wyborczej, która 
obowiązuje od 9 grudnia 
2013 r.

Zakazuje bojkotu wyborów, 
a za złamanie zakazu grozi 
odpowiedzialność karna. 
Opozycyjni politycy już ocenili, 
że jest to przejaw słabości 
władzy, która zabezpiecza się 
restrykcyjnymi zmianami.

Nowelizacja ustawy 
wprowadza m.in.: zakaz 
prowadzenia kampanii 
wyborczej za pieniądze z 
budżetu państwa; będzie 
przeprowadzana tylko jedna 
tura podczas wyborów 
parlamentarnych, zwycięzca 
wyborów zostanie wyłoniony 
w pierwszej turze według 
zasady większości względnej, 
frekwencja przy tym powinna 
wynosić 50% plus jeden glos.

Warto przypomnieć, że od 
1996 roku żadne wybory na 
Białorusi nie zostały uznane 
przez OBWE za uczciwe. 
Szefową Centralnej Komisji 
Wyborczej Lidię Jermoszynę z 
tego powodu objęto wizowymi 
sankcjami Unii Europejskiej i 
USA.

Nowy metropolita 
Cerkwi prawosławnej

r. został metropolitą Riazańskim i 
Michajłowskim.

Niezależne media zwracają uwa-
gę, że jak i jego poprzednik, nie jest 
Białorusinem i nie zna Białorusi. A 
więc czy coś się zmieniło z czasów 
Imperium Rosyjskiego, kiedy to na 
wyższe stanowiska mianowało wy-
łącznie ludzi z Rosji.

Po 35 latach kierowania 
Cerkwią prawosławną 
na Białorusi metropolita 
Filaret, osiągnąwszy wiek 
emerytalny - 75 lat, podał 
się do dymisji. 

Zwierzchnik Rosyjskiej Cer-
kwi Prawosławnej Cyrył w dn. 25 
grudnia 2013 r. wyznaczył na jego 
miejsce metropolitę Pawła z Riaza-
nia. 

Filaret otrzymał tytuł honoro-
wy egzarchy Wszech Białorusi, 
zachowano mu prawo do udziału 
w pracach Świętego Synodu oraz 
zaszczytne miejsce, wynikające z 
protokołu, w ofi cjalnych uroczy-
stościach cerkiewnych i państwo-
wych. Synod już podziękował 
Łukaszence za zapewnienie wyso-
kiego poziomu życia dla egzarchy.

Nowy metropolita urodził się 19 
lutego 1952 r. w Karagandzie w ro-
dzinie robotniczej. W latach 1973-
1976 studiował w seminarium 
duchownym w Moskwie, w roku 
1980 ukończył Akademię Teologii 
w Moskwie. W 1992 r. został bi-
skupem, był administratorem pa-
rafi i w USA i Kanadzie, w 1999 r. 
został biskupem Wiednia i Austrii, 
potem podniesiony do rangi abp 
Wiednia i Budapesztu, zaś w 2011 

METROPOLITA PAWEŁ
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POLSKA

W 2013 roku polska go-
spodarka w miarę dobrze sobie ra-
dziła. Takich krajów, które kryzys 
ominął, jest niedużo. Prognozy na 
2014 rok są optymistyczne, zwięk-
szy się m.in. liczba miejsc pracy.

Nowe polskie banknoty, któ-
re wejdą do obiegu w kwietniu br., 
będą lepiej zabezpieczone, m.in. 
przez białe pola na złotych.

14 grudnia w Faktycznym 
Domu Kultury w Warszawie odbył 

się pokaz zdjęć szwedzkiej foto-
grafki Marii Söderberg o Białorusi, 
w tym ze wspólnej podróży z Ry-
szardem Kapuścińskim do Pińska 
w 1997 r.

Konferencją i wystawą w 
Parlamencie Europejskim w Bruk-
seli 8 stycznia rozpoczną się ob-
chody ogłoszonego przez Sejm RP 
Roku Jana Karskiego. 

Pod adresem www.trzej-
kompozytorzy.pl Narodowy In-

stytut Audiowizualny udostępnił 
dzieła prawie wszystkich utworów 
Witolda Lutosławskiego, Krzysz-
tofa Pendereckiego i Henryka Mi-
kołaja Góreckiego.

Internauci największej mię-
dzynarodowej witryny turystycz-
nej Tripadvisor.com za najwięszą 
atrakcję Warszawy uznali Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

W skrócie

Biuro karier 
dla młodzieży

W Brześciu zostało 
otwarte pierwsze na 
Białorusi «Biuro karier». 
Stało się to możliwe 
dzięki programowi 
«Polska Pomoc».

Celem programu jest 
pomoc w znalezieniu pracy 
dla młodych specjalistów z 
Białorusi oraz aktywizacja 
zawodowa środowiska 
studentów i młodzieży.

Działalność Biura karier 
jest oparta na portalu, gdzie 
zarówno studenci, jak i 
pracodawcy mogą założyć 
swój profi l, zamieścić CV oraz 
otrzymywać na bieżąco od 
pracodawców zarejestrowanych 
na portalu propozycje pracy.   
 Na portalu mogą zarejestrować 
się również osoby z zewnątrz. 
Poprzez staże, praktyki i kursy 
dokształcające pracodawcy 
mogą budować ścieżkę kariery 
dla potencjalnych pracowników 
swoich fi rm. 

Uruchomienie biura 
kosztowało ok. 37 tysiecy euro. 
Inicjatywa zostala poparta 
przez Uniwersytet w Brześciu i 
Politechnikę Brzeską.

Pieszo przez granicę
Trwa modernizacja 
przejścia w Kuźnicy 
Białostockiej. Ruch pieszy 
będzie także w Połowcach i 
Bobrownikach na Podlasiu. 
W styczniu ruszy odprawa 
pieszych. 

Na Podlasiu od kilku lat funkcjo-
nuje pieszo-rowerowe turystyczne 
przejście w Białowieży. Ruch pie-
szy jest dozwolony bez ograniczeń 
we wszystkich drogowych przej-
ściach granicznych Litwy i Łotwy 
(na granicy z Białorusią) i na więk-
szości przejść słowacko-ukraiń-
skich. 

Wojewoda Podlaski szybko pod-
jął decyzję o uruchomieniu przejść 

dla pieszych w Kuźnicy, Bobrow-
nikach i Połowcach, w pozosta-
łych województwach podobnego 
entuzjazmu nie ma. Ale już Urząd 
Wojewody Podkarpackiego posta-
nowił, że ruch pieszy będzie moż-
liwy, po planowanej modernizacji, 
w Malhowicach i Budomierzu. Z 
inicjatywy Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Roztocze oraz samo-
rządów przygranicznych trwają za-
biegi o otwarcie pieszego przejścia 
w Hrebennem. 

Planowane jest także otwarcie 
jedynego w województwie pomor-
skim pieszo-rowerowego przejścia 
z Rosją na Mierzei Wiślanej.

NA POLSKO-BIAŁORUSKIEJ GRANICY W BOBROWNIKACH

BY
ME

DI
A.N

ET
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POLSKARODACY W ŚWIECIE

Rocznica 1863 
Ponad 80 przedsięwzięć 
kulturalno-historycznych: 
konkursy, wycieczki, 
przeglądy fi lmów, analizy 
utworów, badanie okolic, 
prace twórcze złożyły się 
na obchody upamiętniające 
150. rocznicę powstania 
styczniowego w szkołach 
rejonu wileńskiego – 
podaje pismo «Tygodnik 
Wileńszczyzny».

W czasie ogłoszonego konkur-
su «W imię Boga. Za naszą i wa-
szą wolność» młodzież szykowała 
prace multimedialne, plastyczne 
albo szukała śladów powstania w 
swoich miejscowościach. Młodzi – 
pod czujnym okiem nauczycieli – 
angażowali się do pracy twórczej, 
szukali wzmianek, nawiązujących 
do powstańczych walk w ich oko-
licach, poznawali losy bohaterów 
zrywu niepodległościowego z 
1863 roku - podkreśla polski perio-
dyk. Podczas konferencji w dn. 5 
grudnia odbyło się podsumowanie 
przedsięwzięć związanych z rocz-
nicą. 

Czesław Olszewski, wicemer 
rejonu wileńskiego, gratulował 

uczniom pomysłowego podejścia 
do tematu, chwalił zaangażowanie 
młodzieży. Uczestnicy konferen-
cji wysłuchali referatów uczniów 
i nauczycieli, obejrzeli prezentacje 
multimedialne. 

Alicja Segen, nauczycielka z gim-
nazjum w Awiżeniach, podkreśliła 
potrzebę wzbudzania w młodzieży 
zamiłowania do historii własnego 
narodu i do kształtowania ducha 
patriotyzmu. 

Grupy uczniów wykonały pla-
katy o tematyce powstańczej. Swo-
je prace połączyli w jedno, tworząc 
plakat, który opasał aulę Domu 

Kultury Polskiej w Wilnie. Ks. Da-
riusz Stańczyk zainicjował modli-
twę w intencji tych, którzy oddali 
życie za Ojczyznę i wolność.

- Mam nadzieję, że uroczysto-
ści, mające na celu upamiętnienie 
uczestników powstania stycznio-
wego, ideałów, jakimi się kierowa-
li, rozbudziły w naszej młodzieży 
zainteresowanie zarówno historią 
jak i ideą patriotyzmu, tak ważną w 
czasach globalizacji i ogólnoświa-
towej unifi kacji kulturowej – pod-
sumowała Janina Klimaszewska z 
wydziału oświaty samorządu rejo-
nu wileńskiego.

UCZESTNICY WYKONALI WSPÓLNY PLAKAT

Rok Kultury Polskiej w obwodzie 
iwanofrankowskim
Na terenie obwodu 
iwanofrankowskiego na 
Ukrainie rok 2014 będzie 
obchodzony jako Rok 
Kultury Polskiej. Iwano-
Frankowsk to obecna 
nazwa Stanisławowa. 
Jest to inicjatywa 
nowego kierownika 
Iwanofrankowskiej 
Obwodowej Administracji 
Państwowej Wasyla 
Czudnowa. 

28 listopada podczas spotka-
nia z konsulem generalnym RP 
we Lwowie Jarosławem Droz-
dem, Wasyl Czudnow zaznaczył, 
że ogłoszenie Roku Kultury Pol-
skiej łączy się z organizacją wielu 
imprez: plany obejmują imprezy 
artystyczne, wystawy, spotkania w 
Centrum Kultury Polskiej i Dialo-
gu Europejskiego.

Zdaniem Czudnowa, współpra-
ca dwustronna powinna obejmo-

wać większą promocję Karpat jako 
obszaru łączącego obydwa kraje.

Komentując proeuropejskie 
wiece z udziałem młodzieży w 
Iwano-Frankowsku konsul Jaro-
sław Drozd zaznaczył, że Ukraina 
sama powinna wybierać kierunek 
polityczny, a młodzież ma prawo 
do zamanifestowania swojego sta-
nowiska obywatelskiego. 

PRZYGOTOWAŁA 
WANDA ROMAŃCZUK
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IMIONA

Wojciech Kilar
Światowej sławy kompozytor i pianista, 
twórca muzyki fi lmowej zmarł 29 grudnia 
2013 r., miał 81 lat. Jego pogrzeb odbył się 
4 stycznia i miał charakter państwowy.

Urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. W 1955 r. 
ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w Katowicach. Od początku lat 60. współtwo-
rzył, wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem 
Mikołajem Góreckim, polską szkołę awangardową 
oraz nowy kierunek we współczesnej muzyce, zwany 
sonoryzmem. W 1974 r. skomponował swój słynny 
poemat symfoniczny «Krzesany». Od tamtego czasu 
uchodził za czołowego przedstawiciela polskiej awan-
gardy muzycznej. 

Kilar to także niezwykle ceniony kompozytor mu-
zyki fi lmowej - współpracował z wieloma sławnymi 
reżyserami, m.in. z Francisem Fordem Coppolą, Jane 
Campion, Romanem Polańskim, Kazimierzem Kut-
zem, Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdą i 
Krzysztofem Kieślowskim.

Był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. na-
grodę Stowarzyszenia Kompozytorów Amerykań-
skich, medal Papieskiej Rady ds. Kultury «Per artem 
ad Deum» oraz nagrodę Totus 2009 Fundacji Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Został uhonorowany m.in. 
Nagrodą Artystyczną Komitetu Kultury Niezależnej 

NSZZ «Solidarność»(1989), Złotym Berłem Fundacji 
Kultury Polskiej, Krzyżem Komandorskim z Gwiaz-
dą Orderu Odrodzenia Polski, najwyższym polskim 
odznaczeniem - Orderem Orła Białego.

WOJCIECH KILAR

Rok Nowaka-Jeziorańskiego
Senat RP ogłosił rok 2014 
Rokiem Jana Nowaka-
Jeziorańskiego w setną 
rocznicę jego urodzin.

Był politykiem, działaczem spo-
łecznym, dziennikarzem i żołnie-
rzem AK. Odbył m.in. pięć wypraw 
do Anglii jako kurier Komendanta 
Głównego AK i jego łącznik z rzą-
dem polskim w Londynie.

Po wojnie mieszkał w Londynie, 
Monachium i pod Waszyngtonem. 
W r. 1952 został szefem polskiej 
sekcji Radia Wolna Europa. Przez 
20 lat działał w Kongresie Polo-
nii Amerykańskiej, a także jako 
konsultant Narodowej Rady Bez-
pieczeństwa USA, odegrał istotną 
rolę w przyjęciu Polski do NATO. 

Po 58 latach wrócił do Polski, 
swoje bogate zbiory archiwalne 
przekazał Zakładowi Narodowe-
mu im. Ossolińskich. 

Jest autorem książek «Kurier 
z Warszawy», «Wojna w eterze», 
«Polska z oddali» i in. Zmarł 20 
stycznia 2005 r. w Warszawie.

W ramach obchodów Roku Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego zostanie 
zorganizowana wystawa grafi k po-
chodzących z jego kolekcji, obej-
mująca 260 prac, których tematem 
jest kultura i historia Polski. Or-
ganizatorzy planują również przy-
gotowanie wystawy objazdowej. 
Zaplanowano również komiks za-
tytułowany «Kurier z Warszawy». 
Wydana zostanie też książka wspo-
mnień osób, które go znały. 

Być może powstanie fi lm na 
podstawie scenariusza Juliusza 
Machulskiego. Odbędzie się kon-
ferencja naukowa poświęcona jego 
działalności.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI
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FOTOFAKT

Spotkanie przy 
muzyce Niemena

FOTOREPORTAŻ

Tak po koncercie Natalia Niemen 
skromnie nazwała swój występ w 
Grodnie. Dla niej to był pierwszy 
przyjazd w strony rodzinne jej ojca. 
Od córki słynnego artysty publiczność 
oczekiwała dobrego koncertu, chciała 
usłyszeć najbardziej znane przeboje 
Niemena. Grodnianie nie zawiedli się, 

Natalia miała bardzo dobry kontakt 

z publicznością. Wszyscy zgodnie 

podkreślali, że na koncercie panowała 

wspaniała atmosfera. Publiczność 

wyrażała swój aplauz gorącymi 

brawami, mając nadzieję na kolejne 

spotkania z utalentowaną artystką.
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ANDRZEJ CHODKIEWICZ, KONSUL GENERALNY RP W GRODNIE, DZIĘKUJE NATALII NIEMEN ORAZ ARTYSTOM ZESPOŁU ANDRZEJ CHODKIEWICZ, KONSUL GENERALNY RP W GRODNIE, DZIĘKUJE NATALII NIEMEN ORAZ ARTYSTOM ZESPOŁU 
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ARTYŚCI ZOSTALI NAGRODZENI PRZEZ GRODZIEŃSKĄ PUBLICZNOŚĆ OKLASKAMI NA STOJĄCO ARTYŚCI ZOSTALI NAGRODZENI PRZEZ GRODZIEŃSKĄ PUBLICZNOŚĆ OKLASKAMI NA STOJĄCO 

WOKALISTKA NATALIA NIEMENWOKALISTKA NATALIA NIEMEN
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W KRĘGU SZTUKI

Impresje pejzażowe 
Romaszki

IRENA WALUŚ

W grodzieńskiej galerii 
«Kryga», cenionej przez 
artystów i grodnian, w dn. 4 
grudnia odbył się wernisaż 
wystawy obrazów pt. «Na 
początku zimy» malarza 
Wacława Romaszki, 
wieloletniego członka 
Towarzystwa Plastyków 
Polskich na Białorusi. 

Już sam tytuł wystawy sugeruje, 
że artysta maluje pejzaże. Chociaż 
malarstwo krajobrazowe jest pra-
wie tak stare jak świat, znane z cza-
sów starożytnej Grecji, a w epoce 
renesansu pejzaż wyodrębnił się 
jako samodzielny gatunek malarski 
- to obecnie niewielu malarzy go 
uprawia. Pejzaż jako tradycyjny ga-
tunek malarski kojarzy się, szcze-
gólnie młodym twórcom, z czymś 
przebrzmiałym. 

Z powstaniem kolorowej foto-
grafi i mówiło się o tym, że pejzaż 
realistyczny jako gatunek malarski 
powinien odejść w niepamięć. Tak 
się jednak nie stało, a wielu ludzi, 
jeżeli chodzi o obrazy - chce mieć 
w swoich kolekcjach domowych 
właśnie pejzaże. Z jednej strony 
zachwycają pięknem natury i kon-
wencji, z drugiej zaś strony – nie-
dopowiedzeniem i inwencją. Stąd 
malarstwo pejzażowe nie traci swej 
siły również na początku XXI 
wieku, gdy rozmaite nurty sztuki 
współczesnej traktują «tradycyjny» 
gatunek malarski, jakim jest pejzaż, 
jako anachronizm. 

Sam artysta mówi: «Maluję pej-
zaże – dzisiaj to raczej rzadkość 

u twórców, bardziej są popularne 
projekty na pograniczu malarstwa i 
desingu. Pod tym względem jestem 
konserwatystą w sztuce. Lubię ład-
ne widoki natury, przyrodę o każ-
dej porze roku. Moje spostrzega-
nia, emocje i wzruszenia chętnie 
przenoszę na płótno».

Obrazy Wacława Romasz-
ki, przedstawione na wystawie w 
Grodnie, budzą uczucia ciepła, 
równowagi, czarują pięknem wi-
doków ojczystych krajobrazów. 
To podkreślało wielu gości będą-
cych na wernisażu, w tym Andrzej 
Chodkiewicz, konsul generalny RP 
w Grodnie. Niektóre obrazy wy-
wołują nostalgię, wspomnienia z 
dzieciństwa, czasami smutek, bo 
się wydaje, że w tym starym domu 
wiejskim na obrazie już nikt nie 
mieszka i cały ten świat niedługo 
odejdzie w zapomnienie.

Pejzaż jako gatunek malarski ma 

wręcz nieograniczone możliwości 
kreacyjne. Można wiernie odtwa-
rzać krajobraz, a można akcen-
tować poetykę miejsca i dać wolę 
własnej fantazji. – Czasami maluję 
wyjeżdżając w plener i ten sposób 
ma swoje atuty, innym razem robię 
tylko szkice i zdjęcia. W plenerze 
może powstać prawie cały obraz – 
mówi malarz. – Krajobrazy malu-
ję również w pracowni, z pamięci, 
włączając swoją wyobraźnię. 

Obrazy malarza można nazwać 
impresjami pejzażowymi. Podczas 
wernisażu porównywano olejne 
prace malarza do akwareli, które 
wydają się lekkie. Do tegoż autor 
wymyślił formę ramki, która swo-
im kształtem przypomina obraz 
w passe-partout. Być może za tę 
lekkość odbiorcy lubią dzieła Ro-
maszki. – Tego nie wiem – skrom-
nie mówi Wacław. - Moje obrazy 
odzwierciadlają moją duszę, moje 

PODCZAS WERNISAŻU WYSTAWY. OD LEWEJ: MARYNA ZAGIDULINA, HISTORYK SZTUKI, WACŁAW 
ROMASZKO ORAZ MARYSIA MACKO, WŁAŚCICIELKA GALERII «KRYGA»
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myśli, to, co mnie zainspirowało. 
W taki sposób tworzy chyba więk-
szość artystów.

Pejzaże dają autorowi dużą swo-
bodę w operowaniu gamą kolory-
styczną, bo można malować różne 
pory roku, dnia, pogody, grając 
światłem. - Kolor w moich obra-
zach zależy od nastroju, w którym 
przebywam, w zależności od tego, 
będzie bardziej ekspresyjny lub 
spokojny – zaznacza Wacław.

Jak długo powstaje obraz? - 
Różnie to bywa. Obraz się rodzi w 
trakcie pracy nad nim – zaznacza 
artysta. - Tworzę, gdy jestem wy-
ciszony, pozytywnie nastawiony do 
świata. Gdy jestem podenerwowa-
ny – raczej nie siadam do pracy, 
wtedy moje ręce mnie nie słuchają 
i być może do pracy nad obrazem 
trzeba się zabierać dopiero w na-
stępnym dniu. Nie mogę mówić za 
wszystkich artystów, ale ze mną tak 
jest.

Każdy artysta dąży do tego, by 
jego obrazy były rozpoznawalne 
pośród dzieł innych twórców. - 
Obrazy Wacława Romaszki można 
poznać od razu, ma już wypraco-
wany indywidualny styl – podkre-
śla Marysia Macko, właścicielka 
galerii «Kryga». 

Grodzieńska malarka Walenty-
na Brysacz, która również tworzy 
pejzaże, mówi, że zawsze podziwia 
obrazy Wacława: mają one harmo-
nię, dużo powietrza. «Zauważy-
łam, że artysta lubi malować póź-
ną jesień, początek wiosny, tu jest 
początek zimy. Coś w tym jest, gdy 
coś się kończy i znowu… jest po-
czątek».

Gienadiusz Picko, również ma-
lujący pejzaże, powiedział, że jego 
zdaniem, Wacław Romaszko jest 
najciekawszym pejzażystą na Gro-
dzieńszczyźnie. W jego krajobra-
zach podziwia grę światła i cieni, 
szczególnie ceni obrazy z tematyką 
zimową.

WAcław przyjaźni się z Włod-
kiem Kisłym, podziwia go jako 
artystę, konserwatora dzieł zabyt-

kowych i jako człowieka za jego 
stosunek do sztuki i ogólnie do 
tego, co robi. - Jest energiczny, wy-
ciąga mnie czasami w plener. My-
ślę, że z kolegami, z którymi ob-
cuję – mamy na siebie wzajemne 
wpływy – mówi plastyk. 

W swoim dorobku artystycznym 
Wacław Romaszko ma wystawy na 
Białorusi, w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii, uczesniczył w wielu mię-

dzynarodowych plenerach arty-
stycznych.

Co chciałby jeszcze osiągnąć? 
- Nie wiem - mówi z rozbrajającą 
szczerością. - Cieszę się, gdy moje 
obrazy ludziom podobają, że po-
znają je. Cały czas pracuję, pracu-
jąc - uczę się. Najlepszego obrazu 
jeszcze nie namalowałem. Więc, 
mam nadzieję, jeszcze sporo pracy 
przede mną 

ZIMOWE PEJZAŻE WACŁAWA ROMASZKI

WŁODZIMIERZ ZACHAROW ZAGRAŁ PODCZAS WERNISAŻU
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W brzmieniu klasyczno-
awangardowym 

prezentowano popularną na całym 
świecie piosenkę świąteczną «Jin-
gle Bells», napisaną przez James 
Lord Pierponta w 1858 roku. W 
okresie bożonarodzeniowym ta 
melodia stwarza świąteczny nastrój 
w wielu krajach. 

- Nasze programy koncertowe 
są zróżnicowane – zapomniana 
starodawna muzyka z XII-XIX 
wieków, światowe dzieła klasyki 
kameralnej oraz muzyka kompozy-
torów naszych czasów – podkreśla 
Władimir Bajdow. 

«Classic-Avantgarde» z okazji 
190. rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszko przygotował program 
popularnych, a także mniej zna-
nych dzieł kompozytora. - Mo-
niuszko urodził się niedaleko 
Mińska i dopóki nie przeniósł się 
do Wilna, napisał tu siedem oper 
– mówi artysta. - Możemy m.in. 
pochwalić się tym, że została od-
restaurowana i wykonana w wersji 

koncertowej opera «Loteria» z po-
czątków twórczości kompozytora, 
także wydaliśmy płytę CD «Nowe 
niebo Stanisława Moniuszki». 

Artyści uhonorowali także 200. 
rocznicę urodzin Fryderyka Cho-
pina przez stworzenie programu 
«Warszawska muza Chopina» oraz 
zagranie utworów z kręgu kom-
pozytora - Marii Szymanowskiej, 
Karola Kurpińskiego, Antonie-
go Radziwiłła, Michała Kleofasa 
Ogińskiego.

- Większość muzyki awangar-
dowej może być trudna do zrozu-
mienia – mówi Bajdow. - Starannie 
przygotowujemy program koncer-
tów – opowiadamy fabułę dzieła, 
by skłonić widza do myślenia i uru-
chomienia jego bogatej wyobraźni. 

Artystę cieszy fakt, że na Biało-
rusi odrodziła się tradycja koncer-
tów bożonarodzeniowych 

WŁADYSŁAWA KULIKOWSKA

Zespół solistów «Classic-
Avantgarde» Białoruskiej 
Filharmonii wystąpił 
w dn. 14 grudnia w 
Grodnie na scenie Teatru 
Lalek z koncertem 
bożonarodzeniowym. 
Stołeczni artyści przyjechał 
na zaproszenie polskiego 
konsulatu w Grodnie.

Twórcą i kierownikiem arty-
stycznym zespołu jest muzyk, 
aranżer i dyrygent, Władimir Baj-
dow. Zespół składa się z szesna-
stu solistów. - Zwarte zespoły, w 
których po jednym są przedsta-
wione wszystkie instrumenty or-
kiestry symfonicznej, pojawiły się 
w Europie sto lat temu. W takim 
zespole muzyk powinien posiadać 
umiejętności solisty oraz uczestni-
czyć w grze orkiestry – zaznaczył 
dyrygent. - Dzisiaj wielu współcze-
snych kompozytorów jest zainte-
resowanych pracą w tym kierunku, 
gdzie są przedstawione instrumen-
ty dęte, smyczki i perkusja.

W świątecznej części koncer-
tu artyści zagrali «Bóg sie rodzi», 
«Przybieżeli do Betlejem» i inne 
znane kolędy. W drugiej części 
słuchacze entuzjastycznie przyjęli 
«Uroczysty marsz» Michała Kle-
ofasa Ogińskiego, «Prząśniczkę » 
Stanisława Moniuszki, a solo na 
fl ecie dodało do ostatniego utwo-
ru ekspresji muzycznej. Oryginal-
ną była interpretacja «Polki Nowo-
rocznej», podczas wykonania której 
dyrygent wyszedł do publiczności, 
by pokierować rytmem klaskania. 
Słynna piosenka «Tea For Two» też 
zabrzmiała rewelacyjnie. 

Na zakończenie koncertu za-

ZESPÓŁ SOLISTÓW «CLASSIC-AVANTGARDE»
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Pod czerwoną okupacją
KINGA POLAK-GIEROŃ

Pod tym tytułem w 
krakowskim wydawnictwie 
AA ukazała się książka, 
w której Anna Zechenter 
prowadzi rozmowę z 
Adamem Macedońskim. 

To wywiad-rzeka, będący pasjo-
nującą opowieścią o życiu człowie-
ka, całe życie walczącego o praw-
dę, wolność i niepodległość Polski. 

To także opowieść o najnowszej 
polskiej historii, począwszy od so-
wieckiej okupacji Lwowa i Kresów, 
poprzez okupację hitlerowską, po-
nowne wejście Sowietów, komuni-
styczną niewolę. 

Adam Macedoński, ur. w 1931 r. 
we Lwowie. Był świadkiem dwu-
krotnego wkroczenia Sowietów 
na polską ziemię, doświadczył 
dziesiątków lat czerwonej niewoli. 
Artysta plastyk, autor licznych wy-

staw; zaangażowany w działalność 
antykomunistyczną od lat 40. XX 
w., twórca Instytutu Katyńskiego 
w Polsce, redaktor pism podziem-
nych. 10 kwietnia 2010 roku z po-
wodu chwilowej choroby nie pole-
ciał do Smoleńska.

Prof. Ryszard Terlecki we wstę-

pie do książki-wywiadu napisał: 
«Adam Macedoński bardzo wcze-
śnie zaczął myśleć o gromadzeniu 
dokumentów i utrwalaniu pamięci 
o Katyniu. Zdobywał emigracyjne 
publikacje, rozmawiał z rodzinami 
ofi ar, zbierał pamiątki i relacje. W 
1978 roku zdecydował się sforma-
lizować dotychczasową działalność 
i założył nielegalny Instytut Katyń-
ski, który wkrótce rozpoczął wy-
dawanie «Biuletynu Katyńskiego». 
W 1986 roku założył krakowską 
Rodzinę Katyńską, w 1989 roku 
należał do współtwórców Nieza-
leżnego Komitetu Historycznego 
Badania Zbrodni Katyńskiej». 

Anna Zechenter, ur. 1959 r., 
zaangażowana w działalność opo-
zycji antykomunistycznej. Dzien-
nikarka i redaktor, autorka książek 
m.in. «KGB gra w szachy», «Krem-
lowskie trucizny». Pracuje w kra-
kowskim oddziale IPN.

Eliza Orzeszkowa w estetycznej 
przestrzeni krajów słowiańskich
Książka ta ukazała się 
w 2013 r. w Mińsku w 
wydawnictwie Knigazbor 
pod red. S. Musijenko 
i M. Chmielnickiego, 
dzięki wsparciu Instytutu 
Polskiego w Mińsku.

Jest to zbiór artykułów naukow-
ców z trzech krajów: Białorusi, 
Polski i Rosji, uczestniczących w 
międzynarodowym panelu, po-
święconym 170. rocznicy urodzin 
Elizy Orzeszkowej, który obrado-
wał w Grodnie, Milkowszczyźnie 
i Mińsku. Badania uczonych są 
poświęcone analizie epoki, w któ-
rej tworzyła pisarka, atmosferze 

twórczej tamtego czasu, faktom 
losowym, które miały wpływ na 
światopogląd Orzeszkowej, zarów-
no percepcji osoby jak i jej twór-
czości na Białorusi. Nie zabrakło 
także artykułów poświęconych 
lingwistycznym problemom do-
tyczących spuścizny autorki «Nad 
Niemnem». 

Chociaż minęło ponad sto lat 
od śmierci pisarki, to jej bogata 
twórczość, działalność społeczna i 
życie wciąż dostarczają badaczom 
nowych tematów, a na kolejnych 
konferencjach naukowcy określają 
tematy, które nadal wymagają ba-
dań 
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Umierają siedziby 

DZIEDZICTWO

JAN PLEBANOWICZ

Władze Grodzieńszczyzny lubią 
pogadać sobie o perspektywach tu-
rystyki w regionie: realizuje się kil-
ka projektów międzynarodowych 
z dziedziny rozwoju turystyki, za-
chowania zabytkowych rzemiosł 
ludowych, odrodzenia szlaków hi-
storycznych itp. Wydawało by się, 
że wszystkie te prace muszą sprzy-
jać zachowaniu zabytków architek-
tury i historii. Jednak, jak to często 
u nas się zdarza, za fasadą pięk-
nych słów i wyrwania za wszelką 
cenę środków zza granicy kryje się 
całkiem inna rzeczywistość.

Wśród najcenniejszych zabyt-
ków architektonicznych na naszej 
ziemi są siedziby szlacheckie i 

świątynie wybudowane z drewna. 
Już dzisiaj na zachód od Warszawy 
prawie żadnych zabytków z drew-
na nie zobaczysz, ale tu, na byłych 
Kresach budynek drewniany może 
być takim samym atutem turystycz-
nym jak chleb razowy albo kiszka 
ziemniaczana. Na początku lat 90. 
poprzedniego już wieku większość 
cerkwi i kościołów została prze-
kazana wiernym i są one dzisiaj, 
przynajmniej na Grodzieńszczyź-
nie, w stanie zadowalającym. 

W całkiem innej sytuacji są daw-
ne gniazda szlacheckie. Straciły one 
swoich gospodarzy po wrześniu 
1939 roku, najczęściej przekształ-
cano je na lokum dla miejscowych 
kołchozów i rad wiejskich. Gdzie 
niegdzie urządzono z nich domy 
starców albo biblioteki wiejskie 

czy domy kultury. Z czasem wła-
dze administracyjne przeprowa-
dziły się do nowych budynków, a 
biblioteki stały na wymierającej wsi 
niepotrzebne. 

Wspaniałe niegdyś dwory, gdzie 
tańczono poloneza, a w bibliote-
kach znajdowały się tysiące książek 
we wszystkich językach Europy, 
w tym unikatowe okazy, są obec-
nie tylko dodatkowym ciężarem 
fi nansowym dla miejscowych go-
spodarek i kołchozowych przed-
siębiorstw rolnych. 

Wcale nie trzeba oddalać od 
Grodna, żeby znaleźć temu po-
twierdzenie. Miejscowość Kaszu-
bińce, położona parę kilometrów 
od Skidla: znajdujący się tu prze-
śliczny drewniany pałac z kolum-
nami jakby zszedł ze stron Mickie-

KASZUBIŃCE. DREWNIANY PAŁAC Z KOLUMNAMI JAKBY ZSZEDŁ ZE STRON «PANA TADEUSZA» MICKIEWICZA

Głos rozpaczy miłośnika ojczystych zabytków
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szlacheckie
DOM W ZABŁOCIU NIEDALEKO GRODNA

wiczowskiej epopei «Pan Tadeusz». 
Otaczają pałac park z rzeką, nie-
opodal stoi osiemnastowieczny 
kościółek, biegnie aleja lipowa. 
Czego jeszcze trzeba, żeby to miej-
sce stało się ośrodkiem kultury 
i dumą miejscowej ludności. W 
wybudowanym około 1874 roku 
pałacu Bławdziewiczów miesz-
ka jedynie kilka starszych kobiet, 
większa część budynku już zosta-
ła przez lokatorów opuszczona. 
Z pustych komnat są rozkradane 
kafl e z zabytkowych pieców, wyry-
wana podłoga. 

Można zaproponować cywilizo-
wane rozwiązanie, jak ów zabytek 
uratować: wystawić go na sprzedaż, 
a nowy gospodarz zainwestuje w 
konserwację (nie w «euroremont», 
tak powinno być według prawa, 
jeśli obiekt ma status zabytku), a 
w okolicy Grodna powstanie, ku 

naszej wielkiej radości, po prostu 
fantastyczny stary dwór. Wpraw-
dzie wykupić ten pałac można pod 
warunkiem nabycia mieszkań dla 
mieszkających tam lokatorów. W 
naszych zaś realiach może się oka-
zać, że zameldowane są tam nie 
trzy starsze panie, a powiedzmy... 
szesnaście osób, w tym z małymi 
dziećmi. 

Drugi przykład – były szlachec-
ki zaścianek Brakowo, teraz w 
granicach miejscowości Świsłocz 
w rejonie grodzieńskim. Piętrowy 
drewniany dom w stylu zakopiań-
skim i podwórko gospodarcze, 
gdzie jego właściciele Gorzkowscy 
kiedyś hodowali pawie. Dziś jest 
niszczony przez otaczającą go fer-
mę, gdzie jest hodowla kur. 

Zarówno pierwsza, jak i druga 
siedziby z pewnością są bardzo 
cenne pod względem architekto-

nicznym. Miejscowi krajoznaw-
cy kilkakrotnie składali wnioski i 
przygotowywali dokumenty dla 
włączenia ich na listę zabytków, ale 
ani Brakowa, ani Kaszubińców do 
tej pory na tej liście nie ma. Dla-
czego? - dlatego, że Ministerstwo 
Kultury RB zawsze zasięga opinii 
władzy miejscowej co do każdego 
budynku, zaproponowanego dla 
wpisania na listę zabytków, cho-
ciaż według prawa wcale nie musi 
tego robić. Władze miejscowe pod 
żadnym pozorem nie chcą mieć do 
czynienia z drewnianymi zabytka-
mi i blokują każdy wniosek. 

Ponadto instytucje odpowie-
dzialne za zabytki nie tylko nie 
chcą wpisywać na listy zabytków 
proponowanych przez społecz-
ność drewnianych obiektów, ale 
nie mogą sobie poradzić z ochro-
ną tych, które już są na tej liście od 
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wielu lat: w ciągu ostatnich paru lat 
spłonęły karczma w Naczy (rejon 
werenowski), zabytek z podręczni-
ków o białoruskim budownictwie 
ludowym, siedziba książąt O’Ro-
urków we Wsielubiu (rejon no-
wogródzki), pałac w Żemłosławiu 
(rejon iwiejski). 

Po «tajemniczym» pożarze karcz-
my jej resztki prawie od razu zosta-
ły usunięte z centrum miasteczka i 
powstał tam… trawnik. Po siedzi-
bie O’Rourków, którą akurat miał 
zamiar wykupić u państwa biało-
ruskiego jeden z potomków tego 
rodu - pozostały tylko piękne pie-
ce. Pałac w Żemłosławiu jakiś rok 
przed pożarem został przekazany 
przez kierownika miejscowego 
kołchozu dla przedsiębiorcy, który 
za własne pieniądze planował jego 
odrestaurowanie. Powstała w tego 

BRAKOWO. DOM W STYLU ZAKOPIAŃSKIM NALEŻAŁ DO GORZKOWSKICH

cała awantura, kierownika kołcho-
zu oskarżono o korupcję i oddano 
pałac z powrotem «ludowi». W re-

zultacie podpalona siedziba Umia-
stowskich już prawe od dwóch lat 
ma na prawdę nędzny wygląd.

ŁOJKI. NEOBAROKOWY BUDYNEK BYŁEJ GMINY Z 1932 R.
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Jakiś rok temu białoruski rząd 
zwrócił się do władz miejscowych 
o sporządzenie listy obiektów hi-
storycznych, które można było by 
włączyć w programy inwestycyjne. 
Z całego rejonu grodzieńskiego 
został wniesiony na tę listę tylko… 
jeden budynek – była biblioteka 
kołchozu w Białych Błotach wy-
budowana jeszcze pod koniec XIX 
wieku jako siedziba Tukałłów. I nic 
więcej! Chociaż oprócz Kaszubiń-
ców i Brakowa jeszcze stoi w oko-
licach wiele starych folwarków. 

I mowa nie tylko o folwarkach 
i siedzibach. W Łojkach zachował 
się budynek neobarokowej gminy 
z cegły z 1932 roku, a w Rewkach 
nad Niemniem koło Mostów stoi 
pusta szkoła z roku 1938. Gdzieś w 
tych obiektach mieszka parę star-
szych ludzi, jakiś budynek już tylko 
formalnie jest szkołą albo ambula-
torium... W rezultacie wszystko to 
zostanie wyburzone zamiast być 
chlubą całego kraju. 

Czy przy takim podejściu warto 
mówić o prześlicznych młynach, 
stajniach, gorzelniach, suszarniach 
tytoniu i innych zabudowaniach 
gospodarczych, które dzisiaj na 
Zachodzie są aktywnie przebudo-
wywane na sale konferencyjne czy 
hotele! Miejscowe władze pozby-
wają się ich jak jakiejś zarazy: gdy 
budynek przestaje być użyteczny 
w gospodarce – musi zostać znisz-
czony. Tylko młynów wodnych 
przez ostatnie pięć lat na Gro-
dzieńszczyźnie rozwalono co naj-
mniej trzy – drewniane w Pieskach 
i Lieśnicy oraz murowany dwu-
piętrowy w Ogrodnikach około 
Dworca (rejon zdzięciałowski). 

Paradoksalna sytuacja – jesienią 
2013 roku w Odelsku przeprowa-
dzono festiwal chleba – chociaż w 
miasteczku nie zostało ani jedne-
go z czternastu starych wiatraków, 
ostatni rozwalił się w 2002 roku. 
O zachowaniu miejsc, związanych 
ze starodawnymi przemysłami na-

szych przodków, też nikt nie chce 
słyszeć. A przecież po lasach w 
okolicach Grodna jeszcze są po-
rozrzucane «budy», gdzie wypala-
no potas, stare dziegciarnie, piece 
dla wypalania wapnia. Każdy taki 
zabytek byłby niesamowitą atrak-
cją dla turystów. 

Spis już zniszczonych zabytków 
można kontynuować – siedziba 
stacji rolnej Łastowskiego w Bie-
niakoniach, posiadłość szlachecka 

we wsi Gurnofel około Szczuczy-
na i wiele innych. Podsumować 
ten smutny obraz można słowami 
Aleksandra Waryszkina, prezesa 
fundacji «Kraina Zamków»: «Na-
prawdę tendencja jest taka, że my 
po prostu gadamy o rozwoju tu-
rystyki, a w rzeczywistości cieka-
we siedziby i nadal są rujnowane, 
a dookoła znanych zabytków z 
prędkością dźwięku są budowane 
fermy kołchozowe» 

BIAŁE BŁOTA. BYŁA SIEDZIBA TUKAŁŁÓW

PIEC W DWORZE WE WSIELUBIU
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Z historii walk o polskość Kresów

«Bunt» generała 
Lucjana Żeligowskiego

MIECZYSŁAW JACKIEWICZ

Wydarzenia związane 
z tzw. «Buntem» gen. 
Żeligowskiego i marszu 
na Wilno podaję na 
podstawie prac kilku 
historyków polskich. 
«Bunt» Żeligowskiego - to 
wydarzenia, które rozegrały 
się w październiku 1920 
roku, kiedy to generał 
Lucjan Żeligowski, 
pozorując bunt wobec 
Naczelnego Wodza, Józefa 
Piłsudskiego, zajął Wilno i 
jego okolice, proklamując 
powstanie tzw. Litwy 
Środkowej, która następnie 
przyłączyła się do Polski. 

Tajemnicą poliszynela był fakt, iż 
rzeczywiście akcja ta została prze-
prowadzona na polecenie Mar-
szałka. Pod koniec wojny polsko-
-bolszewickiej, gdy wojska polskie 
przechodziły do kontrofensywy 
znad Niemna, do Polski powracały 
ziemie utracone uprzednio na rzecz 
Armii Czerwonej. Stało się sprawą 
jasną, że możliwe jest to również 
w przypadku Wilna. Jednak miasto 
to, zamieszkane w większości przez 
Polaków, znajdowało się w rękach 
sowieckich. Po zwycięstwie wojsk 
polskich nad Wisłą i wspominanej 
już kontrofensywie, bolszewicy 
pragnąc wciągnięcia Polaków do 
konfl iktu z Litwą, 27 sierpnia 1920 
przekazali Wilno Litwinom. Tym-
czasem w kraju narastały głosy żą-
dające przyłączenia Wileńszczyzny 
do Polski. Przedstawiciele niemal 
wszystkich partii politycznych byli 

GENERAŁ LUCJAN ŻELIGOWSKI

w tym przypadku zgodni. 
Rozkaz Naczelnego Dowódz-

twa z dnia 29 sierpnia 1920 roku 
nakazał przygotowanie do prze-
grupowania w kierunku północ-
no-wschodnim 41. Suwalskiego 
Pułku Piechoty i 4. Brygady Ka-

walerii z zadaniem usunięcia wojsk 
litewskich z rejonu Suwalszczyzny. 
W rozkazie tym zawarta była też 
wskazówka o podziale wojsk na 
jednostki «regularne» i «nieregu-
larne». Do nieregularnych zaliczo-
no: 212. Pułk Ułanów, 211. Pułk 
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Ułanów, Dywizję Ochotniczą i 
1. Dywizję Litewsko-Białoruską 
gen. Żeligowskiego. Podano też 
informację, że powyższy podział 
uwarunkowany jest trudnościa-
mi natury politycznej, związanej 
z dalszą akcją poza tzw. «granicą 
państwową». Większość history-
ków twierdzi, że Józef  Piłsudski 
już w połowie września 1920 roku 
rozważał upozorowaniem «buntu» 
oddziałów nieregularnych, które 
miałyby zająć Wilno. Działać one 
miały jakoby wbrew rozkazom i 
bez wiedzy dowództwa polskiego. 
Dowództwo nad całą akcją naczel-
ny wódz postanowił powierzyć 
jednemu ze swoich zaufanych, ge-
nerałowi Lucjanowi Żeligowskie-
mu. Piłsudski miał zaufanie do Że-
ligowskiego, ponieważ pochodził 
on, podobnie jak sam Marszałek, 
właśnie spod Wilna. 

Wódz Naczelny - jak podają 
niektórzy historycy - chciał spro-
wadzić generała już 20 września, 
jednak na skutek kłopotów tech-
nicznych, Żeligowski dotarł do 
Białegostoku, gdzie przebywał 
Piłsudski, dopiero 29 września. 
Pierwsza poufna rozmowa pomię-
dzy dwoma wojskowymi, jak po-
dają historycy, odbyła się 30 dnia 
tegoż miesiąca. Podczas niej Mar-
szałek otwarcie zasygnalizował, że 
w interesie Polski leży wywołanie 
w Wilnie powstania miejscowej 
ludności, które uświadomiłoby za-
chodniej dyplomacji, iż miasto to 
zamieszkane jest przez Polaków, 
którzy nie mogą i nie chcą zna-
leźć się pod władzą litewską czy 
też rosyjską. Piłsudski przedstawił 
również generałowi konieczność 
powołania osoby, która wzięłaby 
na siebie całą odpowiedzialność za 
takie działania. Tę postać Marsza-
łek upatrywał oczywiście w oso-
bie samego Żeligowskiego, które-
mu to zaproponował dowództwo 
nad planowaną akcją. Generał nie 
odpowiedział od razu. Jako go-
rący zwolennik Piłsudskiego nie 
widział żadnych przeciwwskazań 

co do wykonania nieofi cjalnego 
rozkazu Marszałka. Jednak wątpli-
wości jego budziły możliwości wy-
konania dosyć skomplikowanego 
zadania tak niewielką liczbą żoł-
nierzy, jaką zaoferował mu – nie 
chcąc sprowadzać podejrzeń ze 
strony zagranicy – Józef  Piłsudski 
( 1,5 tys. ochotników). Żeligowski 
postulował przydzielenie mu dużo 
większych sił. Kolejne rozmowy 
miały miejsce 1 i 2 października. W 
wyniku tych spotkań ukształtował 
się ostatecznie plan przeprowadze-
nia akcji. Pod wpływem nalegań 
Żeligowskiego siły bezpośrednio 
mu podległe zwiększono. Teraz 
miały liczyć one około 14 tys. żoł-
nierzy pochodzących z 1. Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej i ochotni-
ków dowodzonych przez majora 
Mariana Kościałkowskiego. Wraz 
z działaniami militarnymi, rozpo-
częto również akcje dyplomatycz-
ne i polityczne. W czasie narady 
w Grodnie, w której wzięli udział 
przedstawiciele Polaków w Wilnie, 
ustalono, że przyłączenie Litwy do 
Polski odbędzie się na zasadach 
sugerowanej przez Piłsudskiego 
koncepcji federacyjnej. Ustalono 
również kwestię powołania władz 
cywilnych po opanowaniu miasta 
przez wojska Żeligowskiego. 

Kiedy przygotowania do akcji 
wileńskiej ruszyły już pełną parą, 
w Suwałkach doszło do podpisa-
nia układu polsko-litewskiego, wy-
znaczającego linię demarkacyjną 
pomiędzy siłami zbrojnymi obu 
krajów, a także rozejm na tej części 
frontu. Rokowania w Suwałkach 
zakończyły się 8 października o 2. 
w nocy. Polska nie przywiązywała 
dużej wagi do tego układu, który 
przecież z jej punktu widzenia nie 
decydował wcale o statusie Wilna. 
Dla Litwinów dokument ten był 
niezwykle ważny, a powołując się 
na niego często wskazywali, że – 
zgodnie z ich interpretacją – przy-
znawał on Wilno Litwie.

Wieczorem 6 października mia-
ło miejsce pierwsze spotkanie Że-
ligowskiego z wyższymi ofi cerami. 
Przedstawił on im dwa warianty 
opanowania Wilna. Pierwszy za-
kładał wymarsz tylko Wileńskie-
go Pułku Strzelców. Wiedząc o 
skromnych raczej siłach litew-
skich, Żeligowski planował (pod 
wpływem Piłsudskiego) wywołać 
najpierw powstanie w samym mie-
ście, a następnie wesprzeć je siła-
mi wspomnianego już pułku. Jed-
nak taki plan nie dawał pewności 
osiągnięcia zamierzonych celów. 
Zaprotestowało przeciwko niemu 

GENERAŁ L. ŻELIGOWSKI I KOMENDANT MIASTA MJR STANISŁAW BOBIATYŃSKI PO WKROCZENIU WOJSK 
POLSKICH DO WILNA. FOT. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO
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wielu ofi cerów. Drugi wariant za-
kładał działanie całością sił i ten 
został zaakceptowany. Datę rozpo-
częcia akcji wyznaczono na 8 paź-
dziernika i jeszcze w tym samym 
dniu planowano zająć miasto.

Rankiem 7 października Że-
ligowski zarządził odprawę ofi -
cerów, na której ofi cjalnie podał 
wiadomość o «zbuntowaniu się» 
wobec dowództwa wojsk polskich 
i o rozpoczęciu samowolnego 
marszu na Wilno. Słowa generała 
wywołały duże poruszenie wśród 
ofi cerów niższych szczebli, nie 
biorących udziału w naradzie dnia 
poprzedniego. Zrozumiałe jest to, 
że część ofi cerów odmówiła ze-
rwania kontaktów z dowództwem 
i wykonania polecenia Żeligow-
skiego. Ci, którzy pozostali przy 
generale, byli mocno zdeprymo-
wani, a niektórzy nawet przerażeni. 
Inaczej natomiast sytuacja miała 
się wśród zwykłych żołnierzy, któ-
rych nie wtajemniczono w istotę 
sprawy, mówiąc im po prostu, że 
mają za zadanie zdobycie Wilna. 
Nic nie wiedzieli, że akcja ta ma 
ofi cjalnie znamiona buntu i nie-
subordynacji. Tymczasem pewne 
rozterki zaczął odczuwać sam Że-
ligowski. Spowodowane to zostało 
tym, że wielu ofi cerów nie kryło 
swoich wątpliwości, a także tym, 
że alianci zauważyli już ruch dy-
wizji w kierunku Wilna. Generał 
wspominał później, że to właśnie 
dnia 7 października był najbliżej 
zwątpienia i rezygnacji z poprowa-
dzenia wyprawy. Część ofi cerów 
wręcz żądała od niego przeprowa-
dzenia czegoś w rodzaju zebrania, 
na którym miano by głosować nad 
zasadnością ataku na Wilno. Żeli-
gowski odrzucił takie propozycje, 
ale poczuł, że jego autorytet nie 
jest wystarczająco duży, aby móc 
samodzielnie poprowadzić akcję. 
W związku z tym odwołał wydany 
uprzednio (o godz. 8. 00 wieczo-
rem) rozkaz o wymarszu następ-
nego dnia rano. Skontaktował się 
z Piłsudskim, stwierdzając że nie 

dysponuje odpowiednim posłu-
chem wśród podległych mu ofi -
cerów i musi być zastąpiony przez 
kogoś o odpowiednim autorytecie, 
kto będzie w stanie przeprowadzić 
tak delikatną misję. W odpowiedzi 
na depeszę Żeligowskiego, Piłsud-
ski postanowił wysłać dowódcę 3. 
Armii, gen. Władysława Sikorskie-
go. Żeligowski zmienił jednak zda-
nie. Górę wzięła ambicja i strach 
przed kompromitacją. Postanowił 
nie czekać na przybycie Sikorskie-
go i ponowił odwołany uprzednio 
rozkaz o wymarszu. 

Rankiem 8 października odczy-

tano odezwę do żołnierzy, w której 
Żeligowski zapowiadał wyzwole-
nie Wilna spod panowania litew-
skiego i powołanie Sejmu Ustawo-
dawczego w mieście, który będzie 
decydować o dalszym losie tych 
ziem. Marsz oddziałów gen. Lu-
cjana Żeligowskiego na Wilno roz-
począł się o 6. rano 8 października. 
Trasa do przebycia miała długość 
około 50 km, na drodze polskich 
sił już wkrótce potem stanęły 
wojska litewskie. Był to 4. Pułk 
Piechoty, a dwa kolejne (9. i 7.) 
znajdowały się jeszcze w mieście. 
Jednak siły Żeligowskiego miały 

PISMO WYDAWANE PRZEZ TYMCZASOWĄ KOMISJĘ RZĄDZĄCĄ, POWOŁANĄ 
PRZEZ GEN. ŻELIGOWSKIEGO
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zdecydowaną przewagę. Pierw-
sza potyczka na terenie Puszczy 
Rudnickiej zakończyła się wyco-
faniem Litwinów, po zresztą nie-
zbyt intensywnej i krótkiej walce. 
Poważniejsze starcie miało miejsce 
pod Jaszunami. Siły Żeligowskie-
go sforsowały rzekę Mereczankę, 
a sam dowódca miał wówczas 
niebezpieczną «przygodę» - jego 
samochód znalazł się nagle na linii 
ognia i generał musiał przesiąść się 
na konia. Siły litewskie wciąż wy-
cofywały się, a straty polskie były 
niewielkie. Generał chciał podejść 
pod same miasto i zdobyć je jesz-
cze tego samego dnia z marszu. 
Siły polskie rozciągnęły się jednak 
zbyt mocno. Mjr Kościałkowski 
musiał spowolnić marsz z powodu 
złego stanu dróg w Puszczy Rud-
nickiej. W efekcie zatrzymano się 
na noc ok. 20 km od Wilna. Na-
leży zaznaczyć, że podczas marszu 
Żeligowski starał się nie okazywać 
Litwinom wrogości, wierząc wciąż 
w możliwość utworzenia federacji. 
Widać to było na przykładzie zwal-
niania wziętych do niewoli 
żołnierzy litewskich, któ-
rych to kazał odsy-
łać z powrotem 
do Wilna. Nie 
chciał natomiast 
rozmawiać z li-
tewskimi parla-
mentariuszami. 

Ty m c z a s e m 
w Wilnie zaczęto 
już myśleć o ewakuacji 
miasta. Zdawano sobie 
sprawę, że przewaga Żeligowskie-
go była przygniatająca. Dwa bata-
liony piechoty z 9. Pułku Piechoty 
absolutnie nie były w stanie stawić 
czoła nadciągającym siłom pol-
skim. Po rozpoczęciu ponownego 
marszu o 5.00 rano 9 października 
przez Żeligowskiego i zakończo-
nych niepowodzeniem próbach 
obrony, podjęto w mieście zdecy-
dowane kroki ewakuacyjne. Posta-
nowiono także, zgodnie z zalece-
niami rządu w Kownie, przekazać 

władzę w Wilnie przedstawicielom 
Ententy. Zrobił to pełnomocnik 
rządu litewskiego w mieście, Ignas 
Jonynas (1884-1954), przekazując 
swoje uprawnienia na ręce szefa 
misji francuskiej, płk Constanti-
na Reboul’a. Posunięcie to miało 
charakter strategiczny, ponieważ 
miało w zamyśle uniemożliwić Po-
lakom przejęcie rządów w Wilnie 
bez jawnego wystąpienia przeciw-
ko Entencie. 

Żeligowski, nie wiedząc 
o ewakuacji Wilna, spo-
dziewał się silnego opo-

ru, zwłaszcza, że 
miasto (ze wzglę-
du na zabudowę i 
dużą ilość wznie-
sień) nadawało się 
do prowadzenia 
długich i skutecz-

nych działań obron-
nych. Podczas trwających 

jeszcze potyczek na przed-
mieściach, prowadzonych głównie 
przez litewski 4. batalion i 9. Pułk 
Piechoty oraz grupę mjra Kościał-
kowskiego i Wileński Pułk Piecho-
ty, uaktywnili się w mieście polscy 
powstańcy, na których działalność 
tak liczył Piłsudski. Zaatakowa-
li oni m.in. 1. kompanię 9. Puł-
ku niedaleko mostu kolejowego, 
opanowali Górę Zamkową i oko-
lice Zielonego Mostu. W krótkim 
czasie powstańcom udało się zająć 
dużą część miasta, jeszcze przed 

wkroczeniem tam wojsk polskich. 
Wejście do miasta swoich oddzia-
łów Żeligowski zaplanował w taki 
sposób, aby najpierw wkroczył 
do niego Pułk Wileński. Jednak 
oddziały nawzajem się prześciga-
ły, nie mogąc się powstrzymać od 
dążenia do jak najszybszego znale-
zienia się w Wilnie. W związku z 
tym do miasta wkroczył najpierw 
Miński Pułk Piechoty i szwadron 
strzelców konnych, nie czekają-
cy na wspomniany już pułk. Ten 
ostatni przedefi lował ulicami do-
piero wieczorem.

Jak wspominał później Że-
ligowski, wkraczające oddziały 
spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem miejscowej ludności. 
Jak już wspomniano, wyjeżdża-
jące władze litewskie przekazały 
uprawnienia przedstawicielowi 
Ententy, pułkownikowi Reboul’o-
wi. W związku z tym nieuniknio-
na była konfrontacja pomiędzy 
nim a Żeligowskim. Spotkanie 
pomiędzy generałem a wszystkimi 
przedstawicielami państw obcych 
przy rządzie litewskim odbyło się 
w gmachu Taryby (parlamentu li-
tewskiego). Sztab Żeligowskiego 
był przeciwny udaniu się na nie, 
jednak generał zrobił to mimo 
wszystko. Zadano mu tam pyta-
nie: jakim prawem zajął Wilno. 
Odpowiedział, że aby bronić praw 
ludności i dać jej możność powie-
dzenia czego chce. Przedstawiciele 

POLSCY ŻOŁNIERZE PO WKROCZENIU DO WILNA. 1920 R.
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Ententy stwierdzili, że to oni są od 
tego w Wilnie, czemu Żeligowski 
zdecydowanie zaprzeczył. Rozmo-
wa w gmachu Taryby do niczego 
nie doprowadziła i stała się wstę-
pem do dalszych konfl iktów i póź-
niejszych rokowań. 

12 października gen. Lucjan 
Żeligowski wydał dekret, dotyczą-
cy organizacji władzy na Litwie. 
Obwołał w nim siebie naczelnym 
dowódcą Litwy Środkowej, jako 
niezależnego państwa stworzone-
go przez «bunt» generała. Jedno-
cześnie zapowiedział utworzenie 
Tymczasowej Komisji Rządzą-
cej. Utworzenie państewka Litwy 
Środkowej miało być tylko stadium 
przejściowym przed zamierzonym 
przyłączeniem jego ziem do Rze-
czypospolitej, które zatwierdzić 
miał Sejm Litwy Środkowej. I tak 
rzeczywiście się stało. 

Pozorowany «bunt» oddziałów 
generała Żeligowskiego był jed-
nym z najbardziej spektakularnych 
posunięć marszałka Piłsudskiego. 
Sam Żeligowski do dzisiaj koja-
rzony jest głównie z tym wydarze-
niem. Działania polskiego generała 
spotkały się z jeżeli nie z otwartym 
poparciem, to przynajmniej zro-
zumieniem prasy. 20 lutego 1922 
Sejm Wileński przegłosował przy-
łączenie miasta i Wileńszczyzny 
do Polski i w tym momencie rola 

generała Lucjana Żeligowskiego w 
tym rejonie działań zakończyła się. 

Po słynnym «buncie» Żeligow-
ski nie zszedł ze sceny politycznej, 
a wręcz przeciwnie, awansował na 
generała broni, w 1925 roku został 
ministrem do spraw wojskowych. 
Umożliwił też przeprowadzenie J. 
Piłsudskiemu przewrotu majowe-
go. Dzisiaj kojarzony jest przede 
wszystkim z wydarzeniami z po-
czątku października 1920 roku. 
Ten okres w jego życiu dowiódł, 
że spryt i prawidłowo przeprowa-
dzona operacja wojskowa mogą 
zniweczyć plany nawet najsilniej-
szych przeciwników. Podczas ope-
racji pozorowanego «buntu» i zaję-
cia Wilna, Żeligowski nie ustrzegł 
się kilku błędów, jednak ostateczny 
cel został osiągnięty i Wilno wraz 
z Wileńszczyzną znalazło się w rę-
kach polskich.

Wilno stolicą Litwy 
Środkowej

Litwa Środkowa – formalnie 
niezależny organizm państwowy 
ze stolicą w Wilnie, którego po-
wstanie zostało ogłoszone przez 
gen. Lucjana Żeligowskiego 12 
października 1920 r. po zainsce-
nizowanym tzw. «buncie» Żeli-
gowskiego. 18 kwietnia 1922 roku 
przyłączona do Polski.

Termin «Litwa Środkowa» był 

przejawem planów federalistycz-
nych Józefa Piłsudskiego. Wraz 
z Litwą Wschodnią (tereny obec-
nego państwa Białoruś) i Litwą 
Zachodnią (dawne tereny guberni 
kowieńskiej) Wileńszczyzna miała 
tworzyć pozostające w unii z Pol-
ską państwo litewskie, składające 
się z trzech kantonów narodowo-
ściowych.

Litwa Środkowa powstała po 
zaaranżowanym przez Józefa Pił-
sudskiego tzw. «buncie» 1. Dy-
wizji Litewsko-Białoruskiej pod 
dowództwem generała Lucjana 
Żeligowskiego, złożonej z Pola-
ków pochodzących z Wileńszczy-
zny. «Zbuntowane» oddziały zaję-
ły te tereny 9 października 1920. 
Doprowadzono w ten sposób do 
zerwania zawartej dwa dni wcze-
śniej w Suwałkach polsko-litew-
skiej umowy wojskowej o demar-
kacji, która wytyczała tymczasową 
granicę polsko-litewską (była ona 
wyznaczona tylko do miejscowości 
Bastuny).

Po zajęciu Wileńszczyzny mia-
ła miejsce nieudana próba zajęcia 
Kowna. Ostatecznie jednak podpi-
sano traktat w Kownie pomiędzy 
Litwą Kowieńską i Litwą Środko-
wą, który został wymuszony przez 
Ligę Narodów. Po zawarciu rozej-
mu Liga kontynuowała prace, ma-
jące doprowadzić do plebiscytu na 
Wileńszczyźnie, ale wszelkie próby 
dalszego porozumienia zakończyły 
się porażką z powodu braku dobrej 
woli obu stron.

12 października 1920 gen. Lu-
cjan Żeligowski wydał dekret, w 
którym ogłosił, że będzie sprawo-
wać władzę zwierzchnią na terenie 
Litwy Środkowej jako naczelny 
dowódca wojska, a funkcje rządu 
obejmie powołana przez niego 
Tymczasowa Komisja Rządząca.

7 stycznia 1921 r. ogłoszono 
wytyczne, dotyczące nadawania 
obywatelstwa. Obywatelami Litwy 
Środkowej mieli być wszyscy lu-
dzie urodzeni na ówczesnym te-
renie państwa lub mieszkający na 

WILNO W OBJEKTYWIE FOTOGRAFA JANA BUŁHAKA. 1920 R.
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jej terenie przez co najmniej 5 lat 
przed 1914. Ordynacja wyborcza 
została ogłoszona 1 grudnia 1921, 
zaś wybory do Sejmu odbyły się 
dnia 8 stycznia 1922 roku. Sejm Li-
twy Środkowej zebrał się 1 lutego 
1922, a zakończył swe obrady w 
marcu tego samego roku.

4 lutego 1922 przybył do Wilna 
delegat rządu polskiego Władysław 
Sołtan (1870-1943), który funkcję 
sprawował do 6 kwietnia. 20 lute-
go, na swoim dziesiątym posiedze-
niu, Sejm Litwy Środkowej przyjął 
Uchwałę w przedmiocie przyna-
leżności państwowej Ziemi Wileń-
skiej. Za wnioskiem o przyłączenie 
Ziemi Wileńskiej do Polski głoso-
wało 96 posłów, 6 wstrzymało się 
od głosu. W pkt. 4. tej uchwały 
napisano: «Ziemia Wileńska sta-
nowi bez warunków i zastrzeżeń 
nierozerwalną część Rzeczypo-
spolitej Polskiej». 1 marca rząd RP 
przedłożył Komisji Spraw Zagra-
nicznych Sejmu RP projekt «Aktu 
złączenia», który miał uzupełnić 
uchwałę Sejmu Wileńskiego. W ak-
cie tym zapowiadano nadanie auto-
nomii Ziemi Wileńskiej, podobnej 
do tej, jaką miało województwo 
śląskie. Dzień później przybyła 
do Warszawy delegacja Sejmu Li-
twy Środkowej, ale brak zgody tej 
delegacji na wprowadzenie zmian 
do uchwały o włączeniu Ziemi Wi-
leńskiej do Polski doprowadził do 
kryzysu politycznego, zakończone-
go dymisją rządu premiera Anto-
niego Ponikowskiego. Ostatecznie 
6 kwietnia Sejm Ustawodawczy RP 
przyjął ustawę «O objęciu władzy 
państwowej nad Ziemią Wileńską» 
w kształcie proponowanym przez 
Sejm Wileński, bez zmian propo-
nowanych przez rząd RP. Delega-
tem rządu w Wilnie został Walery 
Roman (1877-1952). 18 kwietnia 
w Wilnie odbyły się uroczystości, 
mające symbolicznie wprowadzić 
w życie ustawę o wcieleniu Wi-
leńszczyzny do Polski.

Większość mieszkańców na te-
renie tego quasi-państwa stanowili 

Polacy (według ofi cjalnych pol-
skich danych: 70,6%). Litwini sta-
nowili 12,84%, Białorusini 6,02%, 
Żydzi 43,04% i inni 6,5% ludności. 
W samym Wilnie według spisu 
z 1916 roku, przeprowadzonego 
przez niemieckie władze okupacyj-
ne, skład narodowościowy miasta 
był następujący: Polacy – 50,2%, 
Żydzi – 43,5%, Litwini – 2,6%. 
Według polskiego spisu powszech-
nego z 9 grudnia 1931 roku: Polacy 
– 128.600 (65,9%), Żydzi – 54.600 
(28,0%), Rosjanie – 7.400 (3,8%), 
Białorusini – 1.700 (0,9%), Litwi-
ni – 1.579 (0,8%), inni ok. – 1.200 
(0,6%).W ostatecznym kształcie 
Litwa Środkowa liczyła 13.490 km² 
i ok. 490.000 ludności.

Szefowie Państwa Środkowoli-
tewskiego: 12 października 1920 
– 30 listopada 1921 gen. Lucjan 
Żeligowski; 30 listopada 1921 – 6 
kwietnia 1922 Aleksander Meysz-
towicz (prezes Tymczasowej Ko-
misji Rządzącej); Naczelni Dowód-
cy Wojsk Litwy Środkowej: gen. 
Lucjan Żeligowski - 9 październi-
ka 1920 – 30 listopada 1921; gen. 
Daniel Konarzewski - 30 listopada 
1921 – 18 kwietnia 1922.

Litwa Środkowa była podzielo-
na na trzy powiaty: wileński, świę-
ciański i oszmiański, miasto Wilno 
stanowiło odrębny powiat miejski. 
Powiaty dzieliły się na rejony, w 
skład których wchodziły gminy.

DEFILADA WOJSKA POLSKIEGO W WILNIE. LATA 30. XX W.

Języki urzędowe w Litwie 
Środkowej

Sprawa języków miejscowych 
oraz języka urzędowego w Litwie 
Środkowej lat 1920-1922 została 
rozstrzygnięta 3 marca 1921 roku 
przez Tymczasową Komisję Rzą-
dzącą (rząd gen. L. Żeligowskiego) 
następującą decyzją: 

1. Językami miejscowymi Li-
twy Środkowej są język polski, ję-
zyk żydowski, język litewski, język 
białoruski.

2. W każdym z tych czterech 
języków ludność ma prawo zwra-
cać się pisemnie do władz i urzę-
dów Litwy Środkowej.

3. Ponieważ jednak tymcza-
sowo władze i urzędy Litwy Środ-
kowej są polskie, wymagane jest 
przeto aż do odwołania – o ile 
podanie wraz z załącznikami nie 
jest wniesione w języku polskim – 
dołączanie do podania litewskiego, 
żargonowego lub białoruskiego 
przekładu na język polski. 

4. Wyjątek pod tym wzglę-
dem stanowią instytucje sądowe, 
które obowiązuje specjalny dekret 
o organizacji sądownictwa.

Wszelkie plakaty, afi sze i progra-
my we wszystkich językach mają 
równoległy tekst ścisłego przekła-
du polskiego, równy oryginałowi 
pod względem rozmiaru języka 
oraz typu czcionek 
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Dotrzeć do serc ludzkich
Problem dziecka z nizin społecznych w noweli Orzeszkowej «Julianka»
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Dzieciństwo powinno być 
szczęśliwym okresem 
w życiu człowieka. To w 
ideale, ale w rzeczywistości 
nie zawsze tak jest. Janusz 
Korczak, pedagog wielkiej 
mądrości i człowiek o 
wielkim sercu powiedział: 
«Nie ma dzieci, są ludzie». 
Jednakże to nie oznacza, 
że dziecięce radości i 
smutki, satysfakcje i 
rozczarowania to tylko 
miniatury prawdziwych 
ludzkich problemów, czyli 
niby-problemy. 

Wielu pisarzy różnych epok 
pisało o losach dzieci, również 
obecnie los dziecka, stosunek spo-

łeczeństwa i rozwiązanie, które 
proponuje w tej kwestii nie pozo-
staje bez uwagi pisarzy. 

W polskiej literaturze epoki 
pozytywizmu dominowało uj-
mowanie tematyki dziecięcej w 
kategoriach społecznych i moral-
no-obyczajowych, związanych z 
postulatami pracy organicznej i 
pracy u podstaw. Wtedy kwestia 
opieki nad dziećmi z nizin spo-
łecznych była dużym problemem. 
W dziesiątkach wypowiedzi publi-
cystycznych, szkicach i nowelach 
alarmowano czytelników obrazami 
sieroctwa, bezdomności i żebrac-
twa wśród dzieci. 

W noweli «Julianka» wybitna 
pisarka Eliza Orzeszkowa przed-
stawiła historię losu porzuconego 
dziecka w niezwykle emocjonal-
ny sposób, pokazując przy tym te 
strony z życia społeczeństwa, któ-

re prowadzą do dramatycznych sy-
tuacji w życiu małej istoty ludzkiej.

Zgodnie z poetyką utworów 
realistycznych, która potrzebo-
wała, żeby na początku czytelnik 
miał przed sobą «teatr» wydarzeń, 
Orzeszkowa otwiera opowiadanie 
opisem otoczenia, które odgrywa 
ważną rolę w realizacji pomysłu 
ideowego. Opis jest szczegółowy. 
Wykorzystując wiele epitetów, pod-
kreśla pisarka uciążliwą, samotną, 
monotonną atmosferę tego utwo-
ru: «Przy jednej z najskrajniejszych 
i najcichszych ulic miasta Ongro-
du, znajduje się ogromne podwó-
rze. Monotonną powierzchnią 
starego i opustoszonego gmachu 
przerzynają długie rzędy okien, 
pozbawionych szyb, więc ziejących 
ciemnością i pustką». 

Ludzie są podobni do otocze-
nia, w którym żyją. Na tym tle, bar-

ULICA PODOLNA W GRODNIE, CZĘSTO WYSTĘPUJĄCA W UTWORACH ELIZY ORZESZKOWEJ. MIESZKALI TUTAJ LUDZIE BIEDNI. 2010 R.
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dzo posępnym, jest przedstawiony 
tragiczny los nieślubnego dziecka, 
dziewczynki Julianki, od urodzin 
do mniej więcej wieku dziesięciu 
lat. Akcja opowiadania rozwija 
się w porządku chronologicznym. 
Schemat życiorysu dziewczynki 
wyznaczają fakty przygarniania jej 
przez różnych mieszkańców rude-
ry i opuszczania w momencie, gdy 
utrzymanie jej staje się ciężarem 
lub sama dziewczynka im już nie-
potrzebna. Jest ona jak zabawka, 
która przechodzi z rąk do rąk.

Malutką Juliankę, dopiero przed 
kilkoma dniami na świat wydaną, 
znalazła żebraczka. Wokół zebrał 
się tłum ludzi. Wszyscy oni należą 
do niższych warstw społeczeństwa 
i byli na tyle biedni, że żaden z nich 
nie mógł wziąć do siebie dziecko. 
Więc stara Żydówka zapropono-
wała: « ...niech będzie u wszystkich 
i koniec!». I rzeczywiście Julianka 
była wszystkich i jednocześnie ni-
czyja. Najpierw małą dziewczyn-
kę wzięła do siebie praczka, która 
miała swoje dzieci i na dodatek 
męża pijaka. Orzeszkowa wyko-
rzystuje rzeczowniki, za pomocą 
których odtwarza hałas, w którym 
żyje ta rodzina. Możemy łatwo 
wyobrazić atmosferę w izdebce 
praczki: «...słychać było znowu tyl-
ko plusk wody w balii, trzask ognia 
i od czasu do czasu stękanie lub 
gniewne jakieś, niecierpliwe, mru-
czenie praczki».

Na tym tle jest przedstawiona 
Julianka: «Małe dziecię, napół na-
gie, bo grubą, bardzo krótką ko-
szulą okryte, siedzące w kątku izby 
za stojącą tam wielką miotłą». Opis 
podkreśla, że bohaterka jest bardzo 
mała. Mieści się w kątku jak mała 
myszka. Stosunek do małej Julian-
ki ludzi dorosłych i dzieci praczki 
jest wprost nieludzki. Taki stosu-
nek ma się raczej do zwierząt. Oto 
cytat: «Anka od chwili do chwili 
wyjmowała z krupniku kartofl e i 
rzucała je pod ławę, gdzie chwyta-
ło je i zjadało przytulone do ziemi 
dziecię, a najstarszy chłopiec wo-

łał: – Julianka! na tu, na! chwytaj!».
Kiedy mąż praczki - Jakub do-

wiedział się, że już nie otrzymują 
pieniędzy na utrzymanie Julianki, 
po prostu wyrzucił ją w noc desz-
czową i chłodną za drzwi. Stan 
psychiczny i fi zjologiczny dziecka 
Orzeszkowa przedstawiła w spo-
sób następujący: «Dziecię drzeć 
zaczęło znowu i lękać się bar-
dzo. Czego? nie wiedziało samo. 
Wszystkiego zapewne. Grubego 
głosu ludzkiego, który brzmiał mu 
jeszcze w uchu, ciężkich obłoków, 
sunących nisko pod dżdżystym 
niebem, mokrych chwastów, które, 
jak zimne gadziny pełzły mu po 
nagim ciele...».

Nawet przyroda jest wrogo na-
stawiona wobec małej dziewczyn-
ki. Sytuacja Julianki zmieniła się, 
gdy trafi ła ona do starej ekssędzi-
ny. Staruszka opiekowała się dziec-
kiem, jak mogła, ale i sama nic nie 
miała. Stosunek Julianki do świata 
ulega zmianom. Dziecko nie czuje 
rozczarowania, a tylko złość. «Nie 
płakała i od zimna już nie drżała. 
Gdyby ktokolwiek spojrzał teraz w 
te oczy dziecięce, suche i szeroko 
rozwarte, nie znalazłby w nich wy-
razu boleści. Malowało się w nich 
tylko nadzwyczajne jakieś zdziwie-
nie i błyskał także cichy, bo bez-
silny, gniew». Ale i ta starsza pani 
porzuca Juliankę, która «… po raz 
trzeci już w krótkim swym życiu 
będzie oddana w opiekę mokrej 
ziemi, dżdżystemu niebu, wiatrom 

zimnym, wiejącym w nocnych 
ciemnościach». Ciemność, pustka, 
chłód, noc to świat, który otacza 
nieszczęsne dziecko. U pisarki opis 
sytuacji dziecka jest nacechowany 
przez kolory. W noweli stanow-
czo dominują barwy: czarne, szare, 
rdzawe, ciemno niebieskie, na ogół 
ciemne i brudne.

Nowym miejscem zamieszkania 
dziewczynki będzie ciemny stary 
dziedziniec. «Sypiała tam pomię-
dzy rozrzuconymi śród śmiecia i 
pajęczyn szczątkami starych sprzę-
tów. Gdy zimno było, leżała śród 
nich ze skurczonymi nogami, jak w 
ciasnej kolebce». Przerażająca cisza 
oznacza, że jest Julianka komplet-
nie sama. Ona jest niepotrzebna 
nikomu w tym świecie. Dlatego 
«weselej jej było, gdy słyszała śród 
grobowej ciszy, panującej w sta-
rych murach, szmer myszy». 

Zaglądała prosząc o chleb do 
tokarza, Żydówki Złotki, praczki, 
starego chorego muzykanta. Dra-
matyzm sytuacji Julianki autorka 
doprowadza do kulminacji. I wła-
śnie wówczas dziewczynką zaopie-
kowała się pewna nauczycielka, 
panna Janina. Na krótko sytuacja 
Julianki zmienia się w lepszą stro-
nę. Nowa opiekunka dała dziew-
czynce należyte wyżywienie, ubrała 
ją, pieściła i całowała. Ale po pew-
nym czasie nauczycielka wypro-
wadziła się rankiem, zostawiając u 
Żydówki Złotki trochę pieniędzy 
na utrzymanie dla dziewczynki. Ju-

DZIECI Z BIEDNYCH RODZIN NA ULICY GRODNA. POCZĄTEK XX W. FOT. ZE ZBIORÓW FELIKSA 
WOROSZYLSKIEGO
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lianka przez dwa dni płakała w jej 
pokoju, całując podłogę, po której 
chodziła jej opiekunka.

Julianka po raz kolejny znalazła 
się na ulicy i spotkawszy staruszkę-
-żebraczkę, dołącza do niej. Długo 
widywano je obie na mieście. Ży-
dówka oddała żebraczce pieniądze 
panny Janiny. Gdy staruszka zmar-
ła, dziewczynkę widywano samą, a 
później w towarzystwie starca-ka-
leki w ruderze. Miała już dziewięć 
lat. Spała gdzie popadnie: w kory-
tarzach, na strychu, na podwórzu, 
nawet na mogile żebraczki. Po 
pewnym czasie przestano ją widy-
wać. Nie wiadomo, czy zmarła, czy 
przyjął ją ktoś na służbę. 

Kompozycja noweli ma charak-
ter otwarty. W fi nale pisarka nam 
nie mówi, co się stało z główną 
bohaterką. Narracja u Orzeszko-
wej jest skierowana na wzruszenie 
czytelnika losem dziewczynki, jego 
empatii dla dziecka. Narrator w 
noweli jest w osobie trzeciej. Jest 
raczej obserwatorem, cechuje go 
bardziej obiektywizm, niż subiek-
tywizm. 

Czytając nowelę, widzimy cały 
świat przedstawiony, jak na obrazie 
malarza. Tym malarzem jest wybit-
na pisarka epoki realizmu w Polsce 
– Eliza Orzeszkowa. W centrum 
znajduje się portret dziecka z ni-
zin społecznych. Ogromną uwagę 
zwraca autorka na wyraźne zaryso-
wanie tła czyli świata otaczającego 
bohaterkę. 

Eliza Orzeszkowa w swojej no-
welistyce podejmowała kwestie 
bardzo ważne dla społeczeństwa. 
«Paląca aktualność» tak określił jej 
nowelistykę historyk literatury Jan 
Detko. W swoich utworach pisar-
ka biła na alarm, chcąc dotrzeć do 
ludzkich serc. I prawdę, gdy czyta-
my nowelę Elizy Orzeszkowej, nie 
możemy nie myśleć o ciężkim losie 
dziecka z samych nizin społecz-
nych ówczesnego Grodna, które 
w utworach literackich Pani Elizy 
występuje jako Ongród 

Jana Umanowa, studentka V 
roku Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu im. Janki Kupały w Grodnie 
wybrała bardzo ważny i, niestety, 
do dnia dzisiejszego aktualny te-
mat: los dziecka, które jest bez-
bronne wobec otoczenia - świata 
dorosłych, ludzi pragmatycznych i 
obojętnych. Idąc śladem wybitnej 
pisarki Jana pokazała los nieślub-
nego dziecka, dziewczynki o imie-
niu Julianka, króciutkie życie której 
to tragedia, nie tylko jej osobista. 
To porażka wszystkich, ludzi do-
rosłych, którym zabrakło pamięci, 

bo kiedy byli dziećmi - każdego 
mógł spotkać podobny los: bycia 
dzieckiem niechcianym i niekocha-
nym. 

Młoda badaczka wnikliwie i 
emocjonalnie przeanalizowała no-
welę Orzeszkowej «Julianka». I co 
jest ważne: odczuła piękno słowa 
i potrafi ła w krótkim artykule od-
tworzyć emocjonalny artyzm pi-
sarki. Dla początkującego naukow-
ca jest to sukces. 

PROF. DR HAB. 
SWIETŁANA MUSIJENKO

Odtworzyła emocjonalny artyzm pisarki

NAD HORODNICZANKĄ. POCZ. XX W. FOT. ZE ZBIORÓW FELIKSA WOROSZYLSKIEGO
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O języku polskim 
w kościele raz jeszcze

WŁADYSŁAWA KULIKOWSKA

W listopadowym wydaniu 
«Magazynu Polskiego» za 
2013 rok w kilku artykułach 
mówiono o języku polskim, 
jego znaczeniu dla Polaków 
na Białorusi. Felieton 
redaktorski dotyczył języka 
polskiego w kościele. 
Właśnie ta kwestia nie 
jest mi obojętną, jak 
i większości naszych 
rodaków. 

Dla mnie odpowiedź na pytanie 
o języku liturgii w kościele jest jed-
noznaczna - w języku polskim. Bo 
i jak może być inaczej, skoro przez 
całe moje życie te dwa pojęcia - 
język polski i Kościół katolicki są 
połączone ze sobą. W moim dzie-
ciństwie po polsku poza domem 
rozmawiałam tylko w kościele. Bo 
i gdzie jeszcze? W szkole uczono 
po rosyjsku.
Świadomym było moje korzy-

stanie z języka polskiego podczas 
nauki religii i przygotowania do I 
Komunii św. Na naukę potajemnie 
przychodziliśmy do domu jednej 
z moich koleżanek. Uczyła nas 
pani Maria, starsza osoba. Siedzia-
ła potężna pośrodku pokoju, a my 
wokół niej. Atmosfera podczas 
lekcji religii bardzo się różniła od 
atmosfery rosyjskojęzycznej szko-
ły, gdzie, jak to odbierałam swoim 
dziecięcym odczuciem, nie mówio-
no mi całej prawdy. Pani Maria w 
odróżnieniu od mojej nauczycielki 
w szkole, była prawdziwa i polska. 
Prawda, głoszona przez nią, i ję-
zyk polski robiły swoje, czułam się 

tu dobrze. I odwrotnie - w szkole 
czułam się okłamywana, że Boga 
nie ma i komunizm, gdzie wszyst-
ko będzie wspólne i nic własnego, 
jest taki fajny. 

Kilka lat temu moi przyjaciele 
z Niemiec zaprosili mnie na świę-
ta Bożego Narodzenia do siebie. 
Jest to rodzina katolicka, więc na 
mszę świąteczną poszliśmy razem 
do katedry. Podczas nabożeństwa, 
gdy wierni się modlili po niemiec-
ku, ja odmawiałam «Ojcze nasz» 
po polsku, lecz gdy śpiewano, nie 
mogłam nadążyć z tekstem kolę-
dy «Heilige Nacht» (Cicha Noc). 
Zauważyła to stojąca obok mnie 
Niemka i delikatnie podała mi 
tekst pieśni i dalej śpiewaliśmy już 
razem po niemiecku. Pamiętam to 
niesamowite odczucie pojednania 
w odebraniu wiary z obcą mi oso-
bą w innym zupełnie kraju. 

W pewnych okolicznościach, jak 
tu w Niemczech, mogę modlić się 
w obcym języku, ale na co dzień, 
oczywiście po polsku. Wszędzie, 
u siebie w domu czy w Szczecinie 
razem z moją liczną rodziną, któ-
ra wyjechała po wojnie do Polski. 
Duma mnie napawa, gdy przy oka-
zji mój wujek pokazuje mi chorą-
gwie wiszące w środkowej nawie, 
i mówi, że niektóre z nich uszyła 
moja ciocia Marysia. Modlę się z 
nimi po polsku, tak samo jak mo-
dliłam się z moją ciocią w Krako-
wie. Więc mój dialog z Bogiem 
prowadzę w języku ojczystym. 

Chociaż zdaję sobie sprawę i 
akceptuję z respektem, że na Bia-
łorusi są katolicy, którzy chcą się 
modlić po białorusku. I to jest 
przewidziane przez Kościół ka-
tolicki, mają msze prowadzone 

po białorusku, nawet w Grodnie. 
Moim zdaniem, jeżeli ich ilość nie 
jest wystarczająca, należy poszukać 
rozwiązania, a nie powszechnie 
wprowadzać do kościoła język bia-
łoruski. 

Wyjeżdżając z Grodna na ja-
kiś czas, w miejscu, do którego 
przyjeżdżam, od razu odruchowo 
szukam najbliższego od miejsca 
mojego zamieszkania kościoła. W 
Mińsku, jak bywam u przyjaciół 
albo służbowo w delegacji, idę na 
mszę do katedry. W języku pol-
skim jest tam tylko jedna liturgia, 
pozostałe są po białorusku. Akurat 
podczas ostatniego pobytu, mo-
głam uczestniczyć tylko we mszy 
po białorusku. Zdziwiła mnie 
liczba wiernych, było ich bardzo 
mało, na polskiej mszy, gdy by-
wałam – zawsze było dużo ludzi. 
W Druskiennikach po polsku jest 
tylko jedna msza w niedzielę po 
południu. Na tej, w której uczest-
niczyłam, było tyle samo osób, co i 
na mszy po litewsku. 

W Grodnie jest Msza św. po 
angielsku, jest również w języku 
litewskim, bo takie jest życzenie 
wiernych. Więc z jakiej racji Polacy 
powinni się modlić po białorusku? 

Zapytałam u mojej córki: czy 
zaakceptowałaby język białoruski 
w kościele? – Nie, tylko po polsku 
- odpowiedziała. Młode pokolenie 
też chce się modlić po polsku. 

Dla Polaków na Białorusi język 
ojczysty jest językiem wiary, «ję-
zykiem serca», jak pisał ks. prof. 
Roman Dzwonkowski. Świado-
mie dążymy do tego, by zachować 
tradycje i pielęgnować kulturę na-
szychprzodków 
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Katolicy na Białorusi wschodniej 
– walka o swobody religijne 
(1945 -1991)

RELIGIA
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ROMAN DZWONKOWSKI SAC

Konferencja w Jałcie (5-
14 II 1945) włączyła do 
ZSRR kraje bałtyckie 
(Litwę, Łotwę, Estonię), 
dużą część terytorium 
II Rzeczypospolitej, 
Zakarpacie, Besarabię i 
Mołdawię. Zamieszkiwało 
je ok. 8 milionów wiernych 
Kościoła katolickiego 
obrządku łacińskiego 
i greckokatolickiego. 

Skłoniło to władze ZSRR do 
zmiany dotychczasowych 
metod walki z «opium dla 
ludu», czyli religią. 

Zrezygnowano z terroru stoso-
wanego w latach 20. i 30. Wyro-
ki śmierci, rozstrzeliwanie księży 
katolickich i bardziej aktywnych 
religijnie wiernych, zostały zastą-
pione inną formą ich eliminowania 
ze społeczeństwa. Polegała ona na 
aresztowaniach i wymierzaniu wy-
sokich wyroków skazujących na 
wieloletnie roboty w łagrach, na li-
kwidacji instytucji kościelnych i na 

zakazie nauczania religii i chodze-
nia do kościoła do lat 18. 

Stosunkowo duża liczba lud-
ności katolickiej i jej koncentracja 
w zachodnich republikach ZSRR 
skłoniła władze do przyjęcia ela-
stycznego i długofalowego planu 
działań antyreligijnych. Wydzie-
lono trzy strefy swobód religij-
nych, gdy chodzi o katolików. Do 
pierwszej należały dwie najbar-
dziej wysunięte na Zachód repu-
bliki bałtyckie, Łotewska i Litew-
ska SRR, w których było w sumie 
ok. 2 milionów katolików. Istniało 

KATEDRA W MIŃSKU. 2007 R. INGRES ABP. TADEUSZA KONDRUSIEWICZA. W CZASACH SOWIECKICH WIEŻE ŚWIĄTYNI ZOSTAŁY ZAMUROWANE, A W JEJ WNĘTRZU 
ZNAJDOWAŁA SIĘ SALA SPORTOWA FABRYKI



M A G A Z Y N  27

tu kilkaset otwartych kościołów 
i hierarchia katolicka w osobach 
kilku biskupów, w liczbie nieodpo-
wiadającej istniejącym diecezjom. 
Ich jurysdykcja kościelna była dra-
stycznie ograniczona i nie mieli 
oni możliwości legalnego kontaktu 
z Rzymem. W Kownie i w Rydze 
istniały niewielkie, kontrolowane 
przez władze seminaria duchowne. 

Druga strefa obejmowała b. te-
reny wschodnie II RP, włączone do 
Białoruskiej i Ukraińskiej SRR. W 
tej ostatniej republice należały do 
niej również, na co warto zwrócić 
uwagę, dawne ziemie wschodnie I 
RP, za przedwojenną granicą Pol-
ski, obwody: żytomierski, winnicki 
i kamieniecko-podolski (od lat 50., 
po przeniesieniu stolicy obwodu 
do Chmielnicka /d. Płoskirow) - 
chmielnicki). Jakkolwiek żyjąca w 
obu tych republikach ludność ka-
tolicka liczyła w sumie ok. 2 milio-
nów osób, istniała tu jedynie luźna 
sieć kościołów, po kilkadziesiąt w 
każdej ze wspomnianych republik, 
nierzadko bez obecności kapłana. 
Nie istniała tu hierarchia kościelna. 

Do trzeciej strefy należały nie-
zmierzone obszary Rosji Europej-
skiej, Syberii, Dalekiego Wschodu 
oraz republik azjatyckich. Istnia-
ły w niej, aż do lat 70., tylko dwa 
kościoły - w Moskwie i w Lenin-
gradzie. Jest rzeczą charaktery-
styczną, że do tej strefy włączono 
także wschodnie obwody Białoru-
skiej SRR, do 1939 r. pozostające 
w granicach ZSRR. Nieformalne 
granice wspomnianych stref  były 
aż do końca lat 80. ub. wieku., gdy 
chodzi o życie religijne, bardzo 
rygorystycznie traktowane. Przez 
niemal pół wieku, pomimo usil-
nych starań wiernych żyjących we 
wschodnich obwodach wspomnia-
nej republiki, władze odmawiały 
rejestrowania tu katolickich gmin 
religijnych, choć rejestrowano tam 
bez przeszkód prawosławne, bap-
tystyczne i żydowskie wspólnoty 
religijne. 

sowany przez władze sowieckie. 
Już w pierwszych dniach lipca 

1941 r., samorzutnie i w odpo-
wiedzi na prośby wiernych zza 
wschodniej granicy II RP, udała 
się tam grupa księży z archidiecezji 
wileńskiej. Byli tam witani z naj-
większą radością i wdzięcznością. 
Otwierano zamknięte kościoły, 
jeśli nie zostały one zniszczone, 
tłumy wiernych uczestniczyły w 
nabożeństwach i prosiły o posługę 
kapłańską. Przynoszono i przeka-
zywano księżom ukrywane przez 
lata naczynia i szaty liturgiczne. 
Nieliczni księża nie mogli podołać 
pracy. Szybko jednak uniemożliwi-
ły ją władze niemieckie. Jednak już 
2 lipca 1941 r., niespełna dwa ty-

KOŚCIÓŁ ŚW. SZYMONA I HELENY W MIŃSKU. W CZASACH KOMUNISTYCZNYCH MIEŚCIŁO SIĘ TU STUDIO 
BELARUSFILM

Sytuacja ludności 
katolickiej pod okupacją 
niemiecką (1941-1944) 

Niemałe znaczenie dla życia reli-
gijnego we wschodnich obwodach 
Białoruskiej SRR miał okres oku-
pacji niemieckiej. W 1937 r. zostali 
ostatni księża katoliccy i zamknięte 
zostały ostatnie kościoły. Atak Nie-
miec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. 
i okupacja niemiecka radykalnie 
zmieniła sytuację. Cerkiew prawo-
sławna zyskała pełną swobodę re-
ligijną. Nie otrzymała jej natomiast 
ludność katolicka i polska, lecz i jej 
sytuacja w pewnym stopniu zmie-
niła się na lepsze, ponieważ prze-
stał istnieć terror antyreligijny sto-
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godnie po wejściu wojsk niemiec-
kich, ukazało się rozporządzenie 
nakazujące eliminowanie wpływu 
Kościoła katolickiego na okupo-
wanych terenach. Na tej podsta-
wie Alfred Rosenberg, kierujący 
Ostministerium (Ministerstwo ds. 
Wschodu) zakazał wpuszczania 
duchownych katolickich na tereny 
zdobyte przez Niemców. Ci, któ-
rzy się znaleźli byli aresztowani i 
rozstrzeliwani. Z Niemcami ściśle 
współpracowała w tej sprawie gru-
pa miejscowych nacjonalistów bia-
łoruskich i wyłoniona z nich mili-
cja. Najbardziej znanym spośród 
kilku kapłanów, którzy wówczas 
zginęli, jest ks. Henryk Hlebowicz 
(1904-1941) rozstrzelany pod Bo-
rysowem 9 listopada 1941 r. 

Po powrocie Armii Czerwonej 
latem 1944 r., kilkuosobowa gru-
pa księży z archidiecezji wileńskiej 
udała się ponownie do pracy na 
wschodnie tereny Białorusi. Zosta-
li tam skierowani przez abpa Ro-
mualda Jałbrzykowskiego, który w 
jesieni 1941 r. został przez papie-
ża Piusa XII mianowany admini-
stratorem apostolskim Mohylewa 
i Mińska. Byli to księża: Bolesław 
Sperski, Antoni Borysowicz i Mie-
czysław Małynicz. Wprawdzie po 
kilku miesiącach zostali tam oni 
aresztowani i skazani na łagry, lecz 
ich praca była niezwykle ważnym 
zasiewem na przyszłość. 

Poczynając od jesieni 1944 r. ko-
ścioły na terenie wschodnich ob-
wodów Białorusi, otwarte w czasie 
okupacji niemieckiej, były ponow-
nie zamykane, a odradzające się 
życie religijne bezwzględnie likwi-
dowane. Dwa kościoły w Mińsku, 
kościół w Zasławiu i Raweniczach 
w rejonie czerwieńskim zamienio-
no na magazyny i składy. Kościoły 
w miejscowościach – Uzda i Po-
łock na kino, a kościół w Berezynie 
na rejonową bibliotekę. Niekiedy 
wierni kierowali prośby do Stalina 
i pierwszego sekretarza Mińskiego 
Komitetu Wykonawczego Komu-
nistycznej Partii (bolszewików), B. 

W. Kazłowa, o pozostawienie im 
kościołów. Były one bezskuteczne. 

Odrodzenie religijne w okresie 
okupacji niemieckiej i praca kil-
ku kapłanów w okresie przejścio-
wym po wycofaniu się Niemców, 
miała duże znaczenie na przy-
szłość. Jego dowodem była w la-
tach powojennych aktywna posta-
wa ludności katolickiej i polskiej 
we wschodnich obwodach Repu-
bliki (mohylewskim, homelskim, 
mińskim i witebskim), tam, gdzie 
przetrwały liczniejsze skupiska 
wiernych. Świadczą o tym wielo-
letnie starania, jakie podejmowa-
li oni w latach 1945-1991, w celu 
odzyskania kościołów, uzyskania 
rejestracji miejsc kultu, doraźnych 
wizyt duszpasterskich kapłanów 
lub ich rejestracji na stałe. 

Celem niniejszego referatu jest 
ich ukazanie, w oparciu o dostępne 
w tej chwili źródła. Są one stosun-
kowo ograniczone, lecz wystar-
czające, by ukazać dwa zasadnicze 
problemy: wytrwałe domaganie 
się przez społeczności katolickie 
uznania prawa do publicznego 
wyznania wiary oraz zdecydowane 
odrzucanie przez władze obwo-
dowe, republikańskie i najwyższe 
ZSRR kierowanych do tych władz 
petycji. Zagadnienie, któremu po-
święcony jest niniejszy referat nie 
było dotychczas przedmiotem ba-

dań naukowych. Jest ono z wielu 
względów niezwykle interesujące i 
ze wszech miar zasługuje na pełne 
jego opracowanie przez history-
ków. 

Starania o swobody 
religijne po zakończeniu 
II wojny światowej 

Dostępne już źródła, aczkol-
wiek niepełne, pozwalają stwier-
dzić, że wystąpienia wiernych 
Kościoła katolickiego do władz w 
sprawach religijnych na terenach 
wschodniej Białorusi rozpoczęły 
się bezpośrednio po zakończeniu 
II wojny światowej. Zapewne ist-
niała nadzieja na złagodzenie do-
tychczasowej, bardzo represyjnej 
polityki władz sowieckich wobec 
religii. Pomimo, że nadzieja ta się 
nie spełniła, wystąpienia te były 
wciąż podejmowane i trwały do 
końca istnienia ZSRR. Na razie 
nie znamy bliżej ich zasięgu. Wia-
domo jednak, że miały miejsce we 
wszystkich wschodnich obwodach 
republiki, gdzie w okresie między-
wojennym publiczne życie religijne 
zostało za pomocą terroru cał-
kowicie zlikwidowane i zeszło do 
podziemia. Ich liczba w poszcze-
gólnych obwodach była różna, co 
zapewne wynikało z liczebności 
skupisk ludności katolickiej, jakie 

BRAMA CMENTARZA KALWARYJSKIEGO, GDZIE PRZY KAPLICY KATOLICY MIŃSKA GROMADZILI SIĘ NA 
MODLITWIE
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w nich istniały. 

Obwód miński
Według niepełnych jeszcze źró-

deł, pierwsze starania u władz w 
sprawach religijnych we wschod-
niej części obwodu mińskiego 
rozpoczęły się dopiero na począt-
ku 1954 r., lecz miały duży zasięg. 
Liczna grupa wiernych z Mińska i 
okolic skierowała do Przewodni-
czącego Rady Najwyższej ZSRR, 
Klimenta E. Woroszyłowa (1881-
1969), będącego wówczas kura-
torem «spraw religijnych», prośbę 
o zgodę na otwarcie kościoła w 
tym mieście. Pisano w niej: «My, 
obywatele miasta Mińska i okolic, 
zwracamy się do Was, tow. Prze-
wodniczący, z wielką prośbą. My, 
katolicy w obecnej chwili jesteśmy 
upośledzeni w porównaniu z oby-
watelami należącymi po prawo-
sławnej cerkwi i innych wyznań. 
Oni wszyscy korzystają z popar-
cia władz państwowych w postaci 
dania im cerkwi, synagog, domów 
modlitwy itd. Tylko my, katolicy, w 
liczbie kilkudziesięciu tysięcy, nie 
mamy, w tej ważnej dla nas spra-
wie, możliwości korzystania choć-
by tylko z jednego kościoła. Tym 
bardziej, że nasi ojcowie i dziady 
mieli w samym Mińsku więcej niż 
siedem kościołów i księży, w tym 
także biskupa. Wiadomo nam, że 
w dużych miastach Związku So-
wieckiego, jak Moskwa. Leningrad, 
Odessa i inne, istnieją kościoły i są 
księża, którzy korzystają ze swo-
bód [jakie daje – R.D.] Konstytucja 
Związku Sowieckiego. A nasza Bia-
łoruska stolica, Mińsk, daleka jest 
od tego i zmuszeni jesteśmy tułać 
się po dalekich miejscowościach w 
tak zwanej Zachodniej Białorusi 
albo Litwy i szukać tam kościoła 
i księdza dla naszych duchowych 
potrzeb. Szczególnie ciężko jest 
nam, ludziom w podeszłym i star-
szym wieku, znosić trudy tych po-
dróży i tułaczki. 

Dlatego my, obywatele katolicy 
miasta Mińska i okolic, zwracamy 

się do Was z gorącą prośbą, dro-
gi towarzyszu Przewodniczący, 
spełnijcie naszą prośbę o otwarcie 
w Mińsku kościoła i o danie nam 
duszpasterza, biorąc pod uwagę 
nasze krytyczne położenie, a także 
i to, że my, nasi ojcowie, bracia i 
dzieci, z gotowością oddawali swo-
ją krew za wolność naszej Ojczy-
zny, broniąc jej, w szeregach Armii 
Sowieckiej, przed faszystowskimi 
okupantami». Petycję podpisało 
896 osób, co było wówczas nie-
zwykłym wydarzeniem. Prośba nie 
została spełniona. 

W tym samym roku, pełnomoc-
nik ds. Religijnych Kultów (RK) 
obwodu mińskiego, Sazonow, in-
formował, że katolicy ze Słucka i 

ze wsi Winiowce skierowali do nie-
go cały szereg podań z prośbami 
o rejestrację gmin religijnych. Po 
otrzymaniu odmownej odpowie-
dzi, już tylko wierni z wioski Wi-
niowce zwrócili się ponownie o 
rejestrację ich gminy i o zwrócenie 
im kaplicy, zajętej przez kołchoz. 
Wysłali nawet pismo w tej sprawie 
do Rady Ministrów (RM) BSRR. 
I w tym wypadku nadeszła odpo-
wiedź negatywna. 

Z dalszych sprawozdań wynika, 
że odmowne odpowiedzi nie zra-
żały inicjatorów starań. Wiedzieli 
bowiem, że stoją za nimi i udzie-
lają im pełnego poparcia wszystkie 
społeczności katolickie w terenie. 
Wspomniany pełnomocnik ds. RK 

OŁTARZ ODRODZONEGO KOŚCIOŁA W BORYSOWIE
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obwodu mińskiego, w sprawoz-
daniu za II kwartał z 6 VII 1955 
r., informował z widocznym nie-
pokojem, o ożywieniu religijnym 
katolików w Borysowie i w Miń-
sku. W tym ostatnim mieście dn. 3 
maja na Kalwaryjskim Cmentarzu 
o godz. 12.00 zgromadziło się na 
modlitwę, według jego oceny, do 
3 tys. osób. Wiele z nich, jak do-
nosił, przyjechało samochodami z 
okolicznych wsi. Część obecnych 
modliła się przy krzyżu zrzuconym 
z kościoła i przez wiernych posta-
wionym na cmentarzu w 1952 r. 
Z inicjatywy władz miejskich w 
okolicy cmentarza pojawiły straga-
ny, dające możliwość poczynienia 
różnego rodzaju zakupów. Z kolei 
19 czerwca katolicy z Borysowa i 
okolicy obchodzili swój doroczny 
«fest» (uroczystość związana z pa-
tronem kościoła, odpust) na odle-
głym o dwa km od miasta cmen-
tarzu. Zgromadziło się na nim 
ponad 3 tys. osób. 

W sprawozdaniu za IV kwartał 
1955, z 21 stycznia 1956 r., pełno-

mocnik, Sazonow, informował o 
całym szeregu podań nadesłanych 
przez katolików z kilku miejsco-
wości, podpisanych przez liczne 
grupy wiernych (ze Słucka przez 
635 osób). Były to prośby o zgodę 
na jednorazowy przyjazd księdza 
do Mińska, do Borysowa i do Suci-
na. Zawiadamiał przy tym władze 
republikańskie, że na wszystkie 
prośby odpowiedział negatywnie, 
ponieważ chodziło o dni, w które 
przypadał «fest», co by spowodo-
wało, jak pisał, zbyt wielki i niepo-
żądany napływ wiernych do danej 
miejscowości na cmentarz lub na 
miejsce, na którym niegdyś stał 
kościół. Widać tu obawę władz 
przed ujawnieniem się w ten spo-
sób rzeczywistej, dużej liczby wier-
nych, co dałoby im poczucie siły i 
byłoby zachętą do dalszych żądań 
w dziedzinie religijnej.

Tenże pełnomocnik w spra-
wozdaniu z 14 kwietnia 1956 r. 
stwierdzał, że 1 kwietnia, w dzień 
święta Wielkiej Nocy, w kaplicy na 
cmentarzu w Borysowie odprawił 

nabożeństwo mieszkający w tym 
mieście od niedawna ks. Wiktor 
Szutowicz. Wzięło w nim udział 
ponad 300 osób. Na drugi dzień po 
tym wydarzeniu władze miejskie 
zamknęły kaplicę, a ks. Szutowicz 
otrzymał nakaz natychmiastowego 
wyjazdu z Borysowa. 

W sprawozdaniu za II kwartał 
tego samego, 1956 roku, z 9 lipca, 
Sazonow pisał, iż zaobserwował 
ożywienie religijne w niektórych 
miejscowościach wschodniej czę-
ści obwodu mińskiego. Zwracał 
uwagę, że szczególną aktywność 
okazali katolicy w rejonie Łahoj-
ska, na terenie którego, jak pisał 
«katolicy żyją w wielu wioskach». 
Na odpust w dzień św. Antoniego 
wielu ludzi zgromadziło się wokół 
kaplicy we wsi Korzeń. Podawał, 
że w niedziele i święta wierni udają 
się do odległego o kilkadziesiąt km 
kościoła w Krasnem (na terenie d. 
archidiec. wileńskiej). Informował 
ponadto, że katolicy ze Słucka i 
z Borysowa pisali do Moskwy w 
sprawie rejestracji tam wspólno-

KSIĘŻA BYLI PODDAWANI BEZWZGLĘDNYM REPRESJOM ZE STRONY WŁADZY KOMUNISTYCZNEJ. NA ZDJĘCIU: PODCZAS UROCZYSTOŚCI W PORZECZU, 
UPAMIĘTNIAJĄCYCH 60. ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. WACŁAWA ROMANOWSKIEGO, KTÓRY ZGINĄŁ W GUŁAG-U
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ty religijnej i kościoła, a ponadto 
wysyłali tam delegacje, które usiło-
wały uzyskać spotkanie z wyższym 
przedstawicielem władz ZSRR. 
Zawiadamiał także, iż od miejsco-
wych władz otrzymali odpowiedź 
negatywną, uzasadnioną brakiem 
pomieszczeń w tych miastach na 
dom modlitwy. Sprawozdania peł-
nomocnika wskazywały także na 
dużą aktywność grup chrześcijan 
baptystów w obwodzie mińskim. 

Wystąpienia wiernych do władz, 
o których mówią powyższe spra-
wozdania, są interesujące z tego 
względu, że świadczą o obecności 
aktywnych społeczności katolic-
kich narodowości polskiej na tere-
nie Mińszczyzny i o ich odwadze 
w domaganiu się uznania prawa do 
jawnego życia religijnego. Była to 
ta ich część, która ocalała po krwa-
wych prześladowaniach w końcu 
lat 30., których dowodem są maso-
we groby w Kuropatach. Starania, 
o których mowa, trwały nieprze-
rwanie. 

Dn. 8 sierpnia 1957 r. pełnomoc-
nik Rady ds. RK obwodu mińskie-
go przedstawił kolejne wystąpienia 
katolików o rejestrację wspólnot 
religijnych i miejsc kultu w Mińsku, 
Słucku, Dzierżyńsku [Kajdanowo] 
i Berezynie. Pisał, że w Mińsku ka-
tolicy zbierają się na modlitwy na 
Cmentarzu Kalwaryjskim i zwra-
cają się o rejestrację istniejącego 
tam kościoła. W Słucku, jak do-
nosił, katolicy ożywili działalność 
religijną w 1955 r., po osiedleniu 
się tam ks. Małynicza i także do-
magają się rejestracji kościoła. W 
tym samym sprawozdaniu czytamy, 
że wierni z Dzierżyńska wiele razy 
zwracali się o rejestrację kościoła 
w tym miasteczku, że nie mając go 
u siebie, udają w niedziele i świę-
ta do kościoła w Rubieżewiczach, 
a w październiku gromadzą się na 
odmawianie Różańca w domach 
prywatnych. O Berezynie pełno-
mocnik pisał, że katolicy ożywili 
się tam w 1956 r. po odwiedzeniu 
ich przez ks. Szutowicza i domaga-

ją się rejestracji kościoła.
Aktywność religijna wiernych z 

wymienionych wyżej miejscowości 
była przedmiotem koresponden-
cji miedzy Mińskiem i Moskwą. 
Dn. 8 października 1957 r. pełno-
mocnik ds. RK przy RM BSRR w 
Mińsku, P. M. Łabuś, wysłał pismo 
do Przewodniczącego Rady ds. 
RK przy Radzie ds. RK przy RM 
ZSRR w Moskwie, dotyczące po-
dań wiernych z Mińska, Borysowa, 
Dzierżyńska i Słucka, w sprawie 
rejestracji tam wspólnot i kościo-
łów katolickich. Informował, że 
osobiście zapoznał się na miejscu 
z panującą tam sytuacją i podjął 
przeciwdziałanie w postaci odpo-
wiednich rozmów z dwoma nie 
zarejestrowanymi księżmi, Mieczy-
sławem Małyniczem i Wiktorem 
Szutowiczem, którzy inspirowali 
wystąpienia wiernych do władz 
oraz z aktywem religijnym. W każ-
dym wypadku poinformował swo-
ich rozmówców o kategorycznej 
odmowie rejestracji gmin religij-
nych i kościołów.

W sprawozdaniu za III kwartał 
z 16 grudnia 1957 r. pełnomoc-
nik Sazonow pisał, że grupa ka-
tolików z Dzierżyńska (dawniej 
Kojdanów) rozpoczęła starania o 
rejestrację kościoła w tym mieście. 
Aktywistami w tej grupie byli: Do-
wnar Kazimierz, Pawłowski Józef  
i Łosiński Adam. Systematycznie 
zbierali oni podpisy pod kolejnymi 
podaniami, wysyłanymi w tej spra-

wie do władz BSRR. Pełnomocnik 
dodawał, że w sprawie otwarcia i 
rejestracji kościoła w Dzierżyńsku 
wielokrotnie przychodziły do nie-
go także delegacje wiernych z tego 
miasta i wskazywały na brak domu 
modlitwy. Jednak po wezwaniu or-
ganizatorów tej akcji do «rajspoł-
komu» i «odpowiednim», jak pisał, 
wyjaśnieniu im sprawy, zaprzestali 
starań. «Wyjaśnienia» te oznaczały 
z reguły zagrożenie karami admi-
nistracyjnymi za nielegalną dzia-
łalność, a także wymierzanie tych 
kar. Sprawozdanie informowało 
również, że analogiczne starania 
prowadzili katolicy ze Słucka i Bo-
rysowa. 

Ze sprawozdań wynika, że spo-
łeczności katolickie we wschodniej 
części obwodu mińskiego były 
szczególnie aktywne i że niepoko-
iło to władze. Pełnomocnik ds. RK 
tego obwodu, Sazonow, w piśmie 
z 10 grudnia 1958 r. skierowanym 
do Przewodniczącego Rady ds. RK 
przy RM ZSRR, A. A. Puzina, do 
Pełnomocnika Rady ds. RK przy 
RM BSRR, P. M. Łabusa, do sekre-
tarza mińskiego Komitetu Komu-
nistycznej Partii Białorusi (KPB), 
W. F. Szauro i do Przewodniczące-
go Ispołkoma Obwodu Mińskiego 
Delegatów Ludu Pracującego, W. 
F. Mickiewicza, informował, iż na 
terenie obwodu mińskiego docho-
dzi do masowych zebrań katoli-
ków w tzw. «świętych miejscach» z 
okazji «festów» w dawne dni świą-
teczne nieistniejących od dawna 
parafi i. Wymieniał miejscowości: 
Korzeń, rejon Łahojsk (miejsce, 
gdzie niegdyś stał kościół) i dzień 
św. Antoniego; Kopyl (dzień św. 
Rocha); Sutin (Sucin - dzień św. 
Piotra i Pawła); posiołek «Oktriab-
skij» (rejon Pleszczenice) oraz 
Mińsk, gdzie katolicy gromadzą się 
na Kalwaryjskim Cmentarzu. Po-
dawał, że z okazji «festów» groma-
dzi się w sumie do 3 tys. katolików, 
a ich organizacją zajmuje się «ak-
tyw religijny nie zarejestrowanych 
grup katolików», którego działal-

Pisemnym od-
mowom na pety-
cje wiernych 
towarzyszyły 
inne formy 
zniechęcania ich 
do prowadzenia 
starań w sprawach 
religijnych.
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ność inspirują uwolnieni z łagrów 
i nie zarejestrowani, wymieniani 
już księża - Mieczysław Małynicz 
i Witor Szutowicz, zamieszkali na 
terenie obwodu mińskiego. 

Pełnomocnik postulował nastę-
pujące przeciwdziałania: 1) Nasi-
lenie propagandy i roboty anty-
religijnej w okolicach, w których 
dochodzi do masowych zebrań 
katolików; 2) Wezwania do Rad 
Wiejskich («Sielsowietow») organi-
zatorów i odpowiednie wyjaśnienie 
im ustawodawstwa sowieckiego; 3) 
Wzywanie do urzędów osób bio-
rących udział w ww. zebraniach i 
wyjaśnienie im art. 160. Kodeksu 
Karnego BSRR, który za narusze-
nie ustawodawstwa sowieckiego o 
religii przewiduje karę 1000 rubli 
lub wyrok jednego roku łagrów.

W następnym roku, w sprawoz-
daniu za ostatni kwartał 1958 r. z 
13 stycznia 1959 r. Sazonow zwra-
cał uwagę na nasilanie się ożywie-
nia religijnego wśród ludności ka-
tolickiej w miesiącu październiku, 
w postaci zebrań w domach pry-
watnych na odmawianie Różańca. 
Wskazał na zebrania «różańcowe» 
w Słucku, Borysowie, Berezynie i 
w całym szeregu wiosek. 

Nieznane są na razie sprawoz-
dania z kolejnych lat. Wiadomo 
jedynie, że w wyniku usilnych sta-
rań katolików z Mińska, księża: 
Bolesław Łozowski (1894-1967) 

z Mołodeczna i Józef  Marsänger 
(1902-1982) z Krasnego, otrzy-
mali pozwolenie władz wyznanio-
wych na poświęcenie w dniach 2 i 
3 maja 1964 r. dawnych i nowych 
grobów na Cmentarzu Kalwaryj-
skim w Mińsku, jednak z zakazem 
odprawiania tam nabożeństwa. Z 
tej okazji zebrał się ogromny tłum 
wiernych. Poświęcanie mogił trwa-
ło dwa dni, od wczesnego rana 
do zmroku. Zaintonowana przez 
ks. Marsängera pieśń wielkanocna 
«Wesoły nam dzień dziś nastał» ze 
słowami: «piekielne moce zwojo-
wał», śpiewana była przez zebra-
nych bardzo głośno i ze łzami w 
oczach. Zgoda władz na przyjazd 
księży do Mińska i ich ofi cjalne 
wystąpienie w roli «służyt’ieli kul-
ta» odebrana została przez ludność 
katolicką, jako jej osiągnięcie i znak 
nadziei na przyszłość.

Jak zdecydowane było przeciw-
działanie władz sowieckich odra-
dzającemu się życiu religijnemu 
świadczy fakt, że dopiero kilka-
naście lat później zarejestrowana 
została w Mińsku pierwsza, kato-
licka gmina religijna i miejsce kul-
tu. Złożyło się na to kilka czynni-
ków: wieloletnie domaganie się o 
to wiernych miasta Mińska i oko-
lic przez składanie podań i przez 
ich liczne delegacje udające się do 
najwyższych urzędów w Moskwie; 
osobiste zainteresowanie sytuacją 

SYBIRACY CZCZĄ PAMIĘĆ TYCH, KTÓRZY BRONILI SWEJ WIARY
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katolików na Białorusi papieża 
Jana Pawła II i podniesienie tej 
kwestii w czasie wizyty w Watyka-
nie ministra spraw zagranicznych 
ZSRR, Andreja Gromyki, 24 lute-
go 1979 r. i wyznaczenie stadionu 
w Mińsku na rozgrywki mistrzostw 
w piłce nożnej, w ramach Olimpia-
dy w Moskwie w 1980 r. Ponieważ 
było wiadomo, że wśród zawod-
ników będą katolicy zaintereso-
wani pójściem do kościoła, jego 
brak w stolicy Republiki wpłynął-
by negatywnie na opinię o ZSRR. 
W tej sytuacji wydano zgodę na 
zwrot wiernym niewielkiej kapli-
cy na Cmentarzu Kalwaryjskim, 
istniejącą tam od 1839 r. i zajmo-
wanej przez warsztaty stolarskie. 
Zamknięta w latach 30., otwarta 
przez wiernych w czasie okupa-
cji niemieckiej, ponownie zosta-
ła zamknięta na rozkaz władz w 
1946 r. Pierwsze nabożeństwo od-
było się w niej w kwietniu 1980 r. 
Była pierwszym w BSRR za przed-
wojenną granicą Polski ofi cjalnie 
otwartym po II wojnie światowej 
katolickim miejscem kultu. Liczbę 
katolików w tym mieście oceniano 
wówczas na 300 tys. Dzieje starań 
katolików obwodu mińskiego o 
rejestrację wspólnot religijnych i 
miejsc kultu zasługują na osobną 
rozprawę historyczną. 

Po dziewięciu latach, 16 maja 
w 1989 r., zarejestrowana została 
druga, katolicka gmina religijna w 
Mińsku. Rok później, 16 kwiet-
nia 1990 r. Rada Ministrów BSRR 
podjęła decyzję o zwrocie wier-
nym tzw. Czerwonego kościoła św. 
Szymona i Heleny, zamkniętego w 
1932 r. Stało się to jednak dopiero 
po trwających pod tym kościołem 
przez cały rok, codziennie, wiosną, 
latem, w jesieni i zimą, modlitwach 
grupy wiernych i po dwukrotnie 
podejmowanej przez dwie osoby 
głodówce. Kościół, zamieniony 
uprzednio na kinoteatr, był we-
wnątrz przebudowany i zdewasto-
wany. W obwodzie mińskim walka 
o swobody religijne miała najwięk-
szy zasięg 
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O kolędzie z GUŁAG-u
Przesyłem do «Magazynu 
Polskiego» słowa wiersza-
kolędy śpiewanej na 
zesłaniu na Syberii. 
Autorem słów kolędy jest 
ojciec opiekuna śp. Witolda 
Karpyzy. 

Bogdan Zaleski mieszka w Go-
rzowie Wielkopolskim, ma prze-
szło osiemdziesiąt lat. Jego ojciec 
Ignacy Zalewski, był urodzony w 
1889 r. w Woroczynie na Wołyniu. 
Był osadnikiem, służył w 1920 
roku w Legionach. 

Został deportowany podczas 
pierwszej wywózki 10 lutego 1940 
roku i przebywał do października 
1941 r. na Dalekiej Północy, potem 
został przeniesiony do Kazachsta-
nu, skąd na mocy układu z ZSRR 
wstąpił w l942 roku do wojska pol-

skiego i przeszedł cały szlak bojo-
wy od Lenino po Berlin. Po wojnie 
osiadł w Gorzowie, był działa-
czem ZSL. Został odznaczony 
wieloma odznaczeniami za zasługi 
bojowe, w tym Krzyżem Kawaler-
skim. Zmarł 11 stycznia 1972 roku 
i jest pochowany na cmentarzu w 
Gorzowie Wielkopolskim.

Wracając do historii kolędy, była 
ona śpiewana podczas wieczerzy 
wigilijnej na zesłaniu. Podczas 
śpiewania wtargnęła do baraku 
służba łagrowa i rozgoniła zebra-
nych, a pana Ignacego jako pro-
wodyra i autora pieśni ukarano 
miesiącem ciężkiego karceru. Za-
broniono zesłańcom śpiewania tej 
pieśni-kolędy.

PRZEMYSŁAW MIKUSIŃSKI
LĘBORK, DN. 29.11.2013 R.

Moja kolęda
Słowa: Ignacy Zalewski
na melodię «Wśród nocnej ciszy» 

Wśród nocnej ciszy
w archangielskiej głuszy 
Polak-wygnaniec w śniegu po uszy
To Polacy-osadnicy 
co porwali bolszewicy 
z własnej ojczyzny – 2 razy 
Rok naszej męki dobiega końca 
Przez ten cały czas 
 nie widzim słońca
Bo tu lasu całe morze 
Wyzwól nas stąd Mocny Boże 
do naszej ziemi – 2 razy
Wejrzyj Ty na nas Dziecino Boża 
Wyrwij nas z tej męki wśród 
  tego morza
Z nędzy, głodu, trudu, znoju 
Daj nam Polskę, by żyć w spokoju 
I Ciebie chwalić. – 2 razy

Wspólne śpiewanie kolęd wpro-
wadza w świąteczny nastrój Boże-
go Narodzenia, stwarza też efekt 
magicznego deja vu. Człowiek 
nieświadomie łapie się na nostal-
gicznej myśli o tym, że minął ko-
lejny rok i z żalem przyjdzie go po-
żegnać. W pamięci, jak w starym 
kinie, przewijają się obrazki naj-
piękniejszych świąt Bożego Naro-
dzenia z beztroskiego dzieciństwa, 
gdzie była choinka, ozdobiona 
jabłkami, prawdziwymi świecami 
(nie tymi - made in China) i cukier-
kami. Dzięki pięknym melodiom 
człowiek zaczyna wierzyć, nieza-
leżnie od wieku, że na pewno zda-
rzy się cud, który odmieni nasze 
życie.

Właśnie tak się poczułam pod-
czas Spotkań Czwartkowych, gdy 
śpiewaliśmy razem z zespołem 
«Grodzieńskie Słowiki» nasze 
piękne kolędy: «Oj, maluśki, ma-

Śpiewajmy razem

luśki», «Przybieżeli do Betlejem», 
«Cicha noc», «Gdy śliczna Panna», 
«Dzisiaj w Betlejem» i in. 

Kochani rodacy! Nie zapomi-
najmy tej pięknej polskiej tradycji 

i śpiewajmy kolędy nie tylko w ko-
ściele, ale i podczas Wieczerzy Wi-
gilijnej oraz Świąt razem z rodziną. 

WIKTORIA JASIŃSKA
GRODNO

DO ŚPIEWU MATURZYSTÓW PSS W GRODNIE DOŁĄCZYLI UCZESTNICY SPOTKANIA OPŁATKOWEGO
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Ułomność białoruskiej 
statystyki

Uważnie przeczytałam artykuł 
Heleny Giebień «Rola i status 
języka polskiego wśród Polaków 
na Białorusi» w «Magazynie 
Polskim» (nr 11/2013). To 
interesujące badanie młodej 
badaczki, pochodzącej z Lidy, 
jak powiedziała red. Irena Waluś.

W tekście jest przytoczona 
tabela o liczbie Polaków 
uznających język polski za 
swój język ojczysty oraz 
rozmawiających w domu po 
polsku na postawie spisów 
ludności RB. W swoim czasie 
działacze ZPB krytykowali 
tak sformułowane pytania w 
spisie. Z terenu dochodziły 
różne wieści, ze czasami te 
pytania nie były zadawane, albo 
akurat odpowiedzi na te pytania 
były zapisywane ołówkiem 
itd. Zdumiewające, ale liczba 
mówiących po polsku w domu 
zmniejsza się, porównując 
ostatnie dwa spisy za czasów 
Łukaszenki. To dla mnie 
podejrzane.

Jestem pewna, że tym 
statystykom nie można 
wierzyć. Oto przykład. 
Według ostatniego spisu, 
30% ludności rozmawia w 
domu po białorusku - w 
takiej sytuacji białoruski byłby 
powszechnie słyszany na ulicy. 
Przy całym szacunku do języka 
białoruskiego - czy Białorusini 
w swoim kraju wstydzą używać 
go w przestrzeni publicznej?

Moje pytanie do autorki 
artykułu: dlaczego Pani jako 
naukowiec na pewno wiedząc o 
ułomności białoruskiej statystyki 
posługuje się tymi danymi? 

MARIA GAPONIK
GRODNO 

Szanowna Pani Mario,
Przede wszystkim pragnę po-

dziękować za zainteresowanie się 
tematyką języka polskiego, jego 
rolą i statusem dla osób polskiego 
pochodzenia na Białorusi. Jedno-
cześnie chcę zaznaczyć, iż arty-
kuł, który został umieszczony w 
«Magazynie Polskim» nr 11/2013 
nie jest esejem czy luźnym repor-
tażem, lecz opracowaniem nauko-
wym (choć bardzo okrojonym i 
bez przypisów). Od naukowca 
wymaga się obiektywnej prezen-
tacji badań, w tym posłużenia się 
ofi cjalnymi statystykami. W celu 
podważenia ofi cjalnych danych 
statystycznych, udowodnienia ich 
niesłuszności należało by prze-
prowadzić niezależne alternatywne 
badania na reprezentatywnej gru-
pie statystycznej. Jak dotąd podob-
ne badania, lecz dotyczące postaw 
katolików obrządku łacińskiego na 
Białorusi wobec języka polskiego, 
przeprowadzili Julia i Oleg Gor-
baniukowie pod kierownictwem 
księdza profesora Romana Dwon-
kowskiego w 2003 roku. Badania 
tych naukowców wykazały, iż dla 
ludności polskiej na Białorusi ję-
zyk polski w życiu religijnym i «w 
systemie wyznawanych przez nią 
wartości zachował bardzo wysoką 
rangę. Narastający brak tego języ-
ka w kościołach prowadzi w kon-
sekwencji do nasilania się procesu 
zmian dotychczasowej, polskiej 
samoidentyfi kacji narodowej wier-
nych - szczególnie wśród młodsze-
go pokolenia – na inną». Minęło 
już 10 lat od przeprowadzonych 
przez nich badań, prawdopodob-
nie w dniu dzisiejszym obraz staty-
styczny wyglądałby inaczej. 

Kolejna sprawa – ilu Białorusi-
nów posługuję się literackim języ-

kiem białoruskim? Tego badania 
ofi cjalne nie ukazują. Jest jedynie 
powiedziane o języku białoruskim, 
który, jak wiadomo, ma kilka od-
mian. Wspomnę tu o «trasiance» 
(mieszanina białoruskiego i ro-
syjskiego) oraz języku prostym 
(mieszanina języka białoruskiego 
i polskiego), które, w zależności 
od interpretacji prowadzących po-
wszechny spis ludności bądź re-
spondentów jest defi niowany jako 
białoruski lub polski. W swoim 
innym opracowaniu pisałam, iż 
nie możemy mówić o «czystym», 
literackim języku białoruskim, po-
nieważ posługuje się nim nieliczne 
grono osób. Faktem jest, iż na wsi 
literacki język białoruski nie jest 
w ogóle używany, poza nieliczny-
mi przypadkami (dotyczy to także 
języka rosyjskiego, który przewa-
ża w miastach). Większość używa 
na co dzień «trasianki» lub «mowy 
prostej». Zjawisko to opisuje I. 
Kabzińska w książce pt. «Wśród 
«kościelnych Polaków», Warszawa 
1999. Autorka zwraca uwagę, że 
podczas powszechnego spisu lud-
ności na Białorusi, osoby wskazu-
jące język białoruski jako ojczysty 
prawdopodobnie zaliczyły do nie-
go «mowę prostą» czy też «trasian-
kę». 

Białoruscy socjologowie, na 
podstawie przeprowadzonych ba-
dań nad językiem w RB (2001r.) 
stwierdzają, że w języku białoru-
skim, na co dzień, rozmawia tylko 
4% Białorusinów. 34,7% posługu-
je się «językiem mieszanym». Jedna 
trzecia obywateli Białorusi rozma-
wia «trasianką» (До чего доводит 
«трасянка», «Кур’ер» 2001, № 3, 
Mинск, s. 27) A. Zielińska pod-
kreśla, że «trasianka» «nie należy 
do tradycyjnego systemu poję-



M A G A Z Y N  35

ciowego mieszkańców wsi i oko-
lic (A. Zielińska, «Mowa prosta» i 
inne pojęcia ze słownika badacza 
polszczyzny północnokresowej»). 
Do mowy informatora trafi ła z 
mediów w ciągu ostatnich kilku 
lat. Jest ona zjawiskiem nowym i 
dotyczy języka ludności miejskiej. 
W gwarach białoruskich «trasian-
ka» oznacza pokarm dla bydła 
składający się z mieszanki słomy i 
siana. Właśnie w taki pejoratywny, 
ironiczny sposób określa się mowę 
osób, które posługują się białoru-
skim z rosyjską bazą artykulacyjną 
lub na odwrót mówią po rosyj-
sku z fonetycznym podkładem 
białoruskim. Wspomniana wyżej 
autorka, pisząc o mowie prostej, 
zwraca uwagę na to, że pojęcie «ję-
zyka prostego» przeszło ze słow-
nika informatorów do słownika 
naukowców, np. w opracowaniu I. 
Maryniakowej, I. Grek-Pabisowej, 
A. Zielińskiej «Polskie teksty gwa-
rowe z obszaru dawnych Kresów 
północno-wschodnich» autorki 

charakteryzując informatorów 
często używają sformułowań typu: 
«w domu informatorka posługuje 
się mową prostą». Defi niują to po-
jęcie w następujący sposób: «mową 
prostą lub mówieniem po prostu 
nazywamy lokalna gwarę białoru-
ską, którą posługują się Polacy» 
(A. Zielińska, «Mowa prosta»…). 
Inni autorzy zagadnienia ujmują 
mowę prostą jako «nasyconą polo-
nizmami i lituanizmami północno-
-zachodni dialekt białoruski» (L. 
Bednarczuk, za: A. Zielińską, op. 
cit.). Koji Morita z kolei zazna-
czył, iż na Kresach Wschodnich 
od wieków była rozpowszech-
niona «mowa prosta» tak wśród 
Polaków, jak i innych narodów 
zamieszkujących te tereny. Co wię-
cej, «język prosty» czy też «mowa 
prosta» pełni funkcję języka «mię-
dzynarodowego» – «są one twora-
mi «mieszanymi» [«mowy proste» 
– H.G.] powstałymi w celu poro-
zumiewania się ludności wieloję-
zycznej, dawniej głównie w wersji 

pisanej, a obecnie w wersji ustnej» 
(Koji Morita, «Mowa prosta» na 
Kresach Wschodnich w aspekcie 
historycznym», referat został wy-
głoszony podczas konferencji mię-
dzynarodowej w Krzydlinie Małej 
10 – 12.10.2002 r. pt. «Kultura i 
świadomość etniczna Polaków na 
Wschodzie. Tradycja i współcze-
sność.» Zob. też T. Kruczkowski, 
«Polacy na Białorusi na tle historii 
i współczesności», Słonim 2003 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę 
oraz to, o czym wspomniała Pani, 
czyli domniemaną «ułomność bia-
łoruskiej statystyki», trudno jest 
stwierdzić, czy dane ofi cjalne są 
odzwierciedleniem stanu faktycz-
nego. W obliczu braku już wspo-
mnianych badań niezależnych (a 
co istotne - wiarygodnych) nie 
mogę jako badacz posługiwać się 
domniemanymi danymi. Jeśli Pani 
wskaże mi źródło takich badań, 
będę niezmiernie wdzięczna. 

DR HELENA GIEBIEŃ

POCIESZAJĄCYM JETS FAKT, ŻE MIMO UŁOMNYCH DANYCH STATYSTYKI PAŃSTWOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻ CHĘTNIE UCZĄ SIE JĘZYKA OJCZYSTEGO. UCZNIOWIE PSS 
PODCZAS JASEŁEK 
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Życzenia z dalekiej Afryki
Jak i na całym świecie 
święta Bożego Narodzenia 
obchodzą również Polacy w 
Południowej Afryce.

Wigilia, nastrój oczekiwania na 
przyjście Bożej Dzieciny, zapach 
przyrządzanych tradycyjnych pol-
skich potraw i dodatkowy talerz 
na stole dla niespodziewanego 
przybysza. Na stole jest położo-
ny śnieżnobiały obrus z sianem 
pod talerzami i opłatek z Polski na 
centralnym miejscu. Zapach igieł 
jałowca, śledzia i makiełek oraz 
wypatrywanie pierwszej gwiazdki 
na granatowym niebie nad Johan-
nesburgiem… z ogrodu wieczor-
ną porą dochodzi kumkanie żab i 
zapach kwiatów. To choć inna sce-
neria upalnego wieczoru, a jednak 
i tu - w takiej chwili - wzruszenie 
zapiera dech w piersiach. 

Pamiętamy o naszych rodakach 
w całym świecie. Te wyjątkowe 
chwile - niech będą początkiem 

dobra i pojednania między naro-
dami, społecznościami, rodzina-
mi. Wyciągnijmy ręce i oplećmy 
naszymi życzeniami kulę ziemską: 
niech zapanuje pokój na świecie i 
poszanowanie drugiego człowie-
ka. Niech spełnią się marzenia, a 
przyjście Dzieciątka niech zwia-
stuje radość i da nadzieję na lepsze 
jutro.

Nowy Rok witamy w RPA go-
dzinę przed Polską, ale Białoruś o 
godzinę wcześniej od nas żyje już 
w Nowym Roku. Wspomnieniami 
wracam do mojego domu rodzin-
nego w Polsce, gdzie w stołowym 
pokoju stał duży wahadłowy zegar 
fi rmy Beckera, tykający głośno mi-
nuty i wybijający godziny. Wskazy-
wał upływający czas tak precyzyj-
nie, że latami nie trzeba było robić 
żadnej korekty, w przeciwieństwie 
do obecnych elektronicznych ze-
garków. Raz w tygodniu, z całym 
pietyzmem, nakręcany był poprzez 

naciągnięcie mosiężnych odważ-
ników. Dzieciom nie wolno było 
otwierać szafki, ani dotykać waha-
dła. 

Uczyliśmy się poczucia czasu 
i nieodwracalności przemijania, 
szacunku do tego, co przyniesie 
przyszłość. Rozumieliśmy, że to 
my kształtujemy nasze sukcesy, na 
które musimy ciężko zapracować 
i zaplanować tak, aby minuty od-
mierzane przez zegar wykorzystać 
jak najlepiej w naszym życiu.

I tak zostało, szczególnie teraz, 
kiedy pełni niepokoju, ale też wiel-
kiej radości witać będziemy rok 
2014. Robimy plany na przyszłość, 
składamy sobie życzenia. Oby 
wszystkie się spełniły! 

Zdrowia, szczęścia, sukcesów w 
życiu życzę Państwu na cały 2014 
rok! 

BARBARA M.J. KUKULSKA
PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JOHANNESBURGU

Recepta 
na Nowy Rok
Bierzemy 12 miesięcy, oczyszczamy 
je dokładnie z goryczy, chciwości, 
małostkowości i lęku, po czym rozkrajamy 
każdy miesiąc na 30 lub 31 części tak, aby 
zapasu starczyło dokładnie na cały rok.

Każdy dzień przyrządzamy osobno z jednego ka-
wałka pracy i dwóch kawałków pogody i humoru. Do 
tego dodajemy 3 duże łyżki nagromadzonego opty-
mizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i szczyptę 
taktu.

Następnie całą masę polewamy dokładnie dużą ilo-
ścią miłości. Gdyby tej nie starczało, dodawać kro-
plami cierpliwość. Gotowa potrawę przyozdabiamy 
bukietem uprzejmości i podajemy codziennie z cia-
steczkiem radości i fi liżanka dobrej, orzeźwiającej 
herbatki.

TADEUSZ URBAŃSKI
SZTOKHOLM

W grudniowy 
wieczór
W grubym swetrze opatulony

piję herbatę z cytryną i miodem

dziennik w telewizji

oglądam prawym okiem

lewe pozostaje w komputerze

nogi z lubością koję

w miednicy z gorącą wodą

Przez zaspy i zamiecie

moje myśli biegną do ciebie

ROMUALD MIECZKOWSKI
WILNO
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