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Wstęp 

Rok 2018 upływa pod znakiem obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.  To niezwykle ważna rocznica przeżywana nie tylko przez Polaków, ale i naszych 
wschodnich sąsiadów – Litwinów, Łotyszy, Białorusinów, Ukraińców. Sto lat temu zaczęły 
powstawać zręby państwowości społeczeństw, które swoje poczucie tożsamości przekuły 
na zabiegi niepodległościowe. W tegorocznych działaniach RODM-u w Białymstoku przy-
wiązywaliśmy ogromną wagę do tego, aby różnym środowiskom przybliżyć kontekst histo-
ryczny tych państwotwórczych zmian w Europie. Tematom tym poświęciliśmy konferencję  
„Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 z perspektywy polskiej, litew-
skiej, białoruskiej i ukraińskiej” realizowaną razem z Polskim Towarzystwem Historycznym. 
Stała się ona doskonałą platformą do wymiany myśli między historykami z Białorusi, Litwy i 
Polski. Echa tych refleksji znajdują się w poniższej publikacji. Chcemy, aby tegoroczny nu-
mer „Bramy na Wschód” był świadectwem mijającej rocznicy i dokumentacją różnych dzia-
łań, którym przyświeca Niepodległa. Czytelnicy periodyku będą więc mogli prześledzić po-
czątki ruchów niepodległościowych na Litwie oraz poznać okoliczności podpisania deklara-
cji z 16 lutego 1918 r., która zapoczątkowała rzeczywistą wolność Litwinów (K. Buchowski, 
„Stulecie odzyskania niepodległości na Litwie”).  Z kolei Oleg Łatyszonek  w artykule 
„Proklamacja niepodległości Białorusi 25 marca 1918 roku” wyjaśni, dlaczego data 25 mar-
ca jest w opozycyjnym środowisku Białorusinów uważana za święto narodowe, którego nie 
akceptuje dziś współczesny rząd pod wodzą Aleksandra Łukaszenki. Temat odzyskania nie-
podległości przez państwa nadbałtyckie – Łotwę i Estonię zaprezentuje Krzysztof Buchowski 
(„Rok 1918 na Łotwie i w Estonii”), a początki zrywu niepodległościowego Ukraińców Oleg 
Łatyszonek  („100-lecie niepodległości Ukrainy”). Walka o niepodległość Ukrainy, chociaż 
zakończyła się wtedy niepowodzeniem, nie poszła na marne. W 1991 r. Ukraina ogłosiła w 
końcu niepodległość. Dziś pod błękitno-żółtą flagą Ukraińcy znów bronią swojego kraju 
przed rosyjską agresją. 

Szczególnym przedsięwzięciem w roku niepodległościowym był konkurs plastyczny 
Niepodlegli dla Niepodległej. Chcieliśmy zachęcić jak największą grupę osób do włączenia 
się we wspólne obchody upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Pragnęliśmy stworzyć warunki do współpracy różnych środowisk. Do udziału w konkur-
sie zaprosiliśmy również Polaków mieszkających poza granicami Polski, zachęcając ich do 
wspólnego świętowania jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. W „Bramie 
na Wschód” pokazujemy nagrodzone i wyróżnione prace. W Konkursie wzięli udział uczest-
nicy z Polski, Armenii, Białorusi, Estonii oraz Ukrainy. Każdy z nich opisał własne dzieło, 
dlatego pod każdym zdjęciem możemy przeczytać, czym dla autorów prac jest Ojczyzna i 
jaką wartość ma dla nich patriotyzm. 

Jednym z zadań RODM-u w Białymstoku jest odwoływanie się do historycznej pamię-
ci dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. Sięgamy więc w licznych działaniach do założeń 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O niej mówimy na seminariach, lekcjach, konferencjach. 
W niniejszym biuletynie czytelnik znajdzie również fragmenty dyskusji historyków podczas 
debaty, którą poświęciliśmy pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jaka narracja o nim 
dominuje w Polsce, na Litwie i Białorusi, jak pamiętają o nim Żydzi? Tezy stawiane przez 
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rozmówców – wykładowców Uniwersytetu w Białymstoku oraz gości z Białorusi  
– prof.  Hieniadzia Sahanowicza pracownika Centrum Studiów Białoruskich przy SEW UW i  
Litwy – prof. Rūstisa Kamuntavičiusa, wykładowcę Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kow-
nie pozwoliły zrozumieć, jaką rolę WKL pełniło w historii tych czterech narodów i jakim 
fenomenem kulturowym było. 

 RODM w Białymstoku, oprócz refleksji o polskim dziedzictwie kulturowym pograni-
cza, wspólnoty losów obywateli dawnej Rzeczypospolitej, wyraźnie pochylał się nad losami 
Polaków, którzy zostali na dawnych ziemiach II Rzeczypospolitej. Przeprowadziliśmy wiele 
lekcji i warsztatów poświęconych wielkim Polakom z Grodzieńszczyzny, Mińszczyzny, Wi-
leńszczyzny czy polskiej społeczności na Łotwie. Zależało nam na tym, aby białostoczanie 
poznali sytuację polskiej mniejszości na Białorusi, Litwie i Łotwie, stan polskiej oświaty na 
Wschodzie oraz warunki, w jakich rozwija się język polski. Swoistym raportem o roli pol-
skich szkół na Wschodzie i roli języka polskiego w polskich społecznościach jest tekst „Język 
jako narzędzie poznawania polskiej kultury. Status języka  polskiego na Litwie, Łotwie i 
Białorusi”. Pozwala on zrozumieć, jak ważne stają się działania Polski i polskich organizacji 
pozarządowych w podtrzymywaniu nauki języka polskiego i wspieraniu polskiego szkolnic-
twa, zwłaszcza na Białorusi. 

W Biuletynie RODM Białystok za rok 2018 teraźniejszość przeplata się z przeszłością, 
wydarzenia w skali regionalnej z wielką polityką, a tematy poważne z ciekawymi informa-
cjami o mniejszym ciężarze powagi. Na co dzień można je śledzić za pośrednictwem naszej 
strony internetowej www.rodm-bialystok.pl Niniejszy biuletyn stanowi wybór z bogactwa 
treści, o których informowaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wszystkich zainte-
resowanych tematyką podejmowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
w Białymstoku serdecznie zapraszam do lektury. 

 
Anna Kietlińska 

redaktor „Bramy na Wschód 2018” 
konsultant RODM w Białymstoku 
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Do jesieni 1918 roku ziemie polskie były przez 123 lat zarządzane przez  zaborców.  
Po podpisaniu rozejmu w Compiègne przez Niemcy i Francję, skończyły się działania zbroj-
ne Wielkiej Wojny. Europa zachodnia wchodziła w okres pokoju, natomiast odradzająca 
się Polska  rozpoczynała okres wojen o niepodległość i granice.  

13 października 1918 roku, w Zakopanem, na wiecu obywatelskim, Podhale ogłosiło 
niepodległość, a na prezydenta Republiki Zakopiańskiej wybrano Stefana Żeromskiego.  
Wzorem Zakopanego w Nowym Targu dawni legioniści z ppłk. Ottokarem Brzozą-Brzeziną, 
rozbroili Austriaków i opanowali miasto. 28 października 1918 r. Republika Zakopiańska 
podporządkowała się Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.  Na terenie północnego 
Spisza i Orawy polskie oddziały rotmistrza Mariusza Zaruskiego wyparły żandarmerię wę-
gierską, ale same zmuszone zostały do ustąpienia pod naciskiem silniejszych wojsk cze-
skich. Spór o pogranicze trwał przez wiele następnych lat. 

W Cieszynie nocą z 31 października na 1 listopada 1918 r. żołnierze polscy, służący 
dotąd w armii austro-węgierskiej, rozbroili garnizon i przejęli władzę. 5 listopada Rada Na-
rodowa Księstwa Cieszyńskiego  zawarła z Zemskym Narodnim Vyborem pro Slezko umowę, 
która podzieliła księstwo na część zamieszkałą przez ludność polską i czeską. Radzie podpo-
rządkowały się: administracja, sądownictwo, kolej i poczta. Pułkownik Franciszek Latinik 
rozpoczął formowanie pułku piechoty Księstwa Cieszyńskiego. W grudniu  
1918 r. powstał Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, który podporządkował się rządowi w 
Warszawie i utworzonej przezeń 10 stycznia Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyń-
skiego, Spisza i Orawy. Komisja rozpoczęła przygotowania do przeprowadzania na podle-
głym terenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego.   

28 października 1918 r. 23 posłów polskich do parlamentu austriackiego z Wincen-
tym Witosem na czele zebranych w siedzibie magistratu w Krakowie uchwaliło, iż ziemie 
polskie pozostające dotąd w składzie monarchii habsburskiej stają się częścią odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Utworzyli oni Polską Komisję Likwidacyjną (dla likwidacji zaboru           
austriackiego), która rozpoczęła przejmowanie władzy cywilnej na terenie autonomicznej 
Galicji. Ze względu na wybuch walk polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej, PKL nie mogła 
przenieść się do Lwowa i urzędowała w Krakowie. Dwa dni później w gmachu „Sokoła” 
urzędnicy administracji państwowej, poczty, telegrafu i kolei zadeklarowali posłuszeństwo 
państwu polskiemu. PKL wyznaczyła brygadiera Bolesława Roję, byłego oficera Legionów 
na dowódcę wojsk polskich formowanych w Małopolsce. W nocy z 30 na 31 października, 
uczestnicy sprzysiężenia wojskowego z por. Antonim Stawarzem i por. Ludwikiem Iwaszką 
opanowali koszary na Podgórzu i dworce kolejowe w Płaszowie i Prokocimiu. Tego dnia 
skapitulował austriacki garnizon w Krakowie. W tym samym czasie wojska austriackie wy-
szły z Tarnowa, Rzeszowa i innych miasta Małopolski. 9 listopada oddziały polskie zdobyły 

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 

dr Marek Kietliński 

STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
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obsadzony przez Ukraińców Przemyśl, a następnie wyruszyły na odsiecz Lwowa. W Mało-
polsce sformowano dwie dywizje piechoty – Krakowską i Jarosławską oraz kadry dwóch 
pułków legionowych. PKL podporządkowała się rządowi w Warszawie i 10 stycznia 1919 r. 
przekazała władzę Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy.  

W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. Ukraińska Rada Narodowa prokla-
mowała we Lwowie Państwo Ukraińskie (Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową), obejmu-
jące wschodnią Galicję po San.  Włączeniu Lwowa do Ukrainy przeciwstawiły się polskie 
związki konspiracyjne: Polska Organizacja Wojskowa, „Związek Wolności”, Polskie Kadry 
Wojskowe oraz dawni legioniści. Dołączyli do nich polscy studenci, gimnazjaliści oraz harce-
rze. Do legendy przeszły „Orlęta Lwowskie”, którymi nazywano najmłodszych obrońców 
miasta. Przemyśl został zdobyty przez oddziały polskie w dniach  22 i 23 listopada. Władzę 
cywilną sprawował Polski Komitet Narodowy pod prezesurą Tadeusza Cieńskiego, prze-
kształcony 24 listopada w Tymczasowy Komitet Rządzący, który w grudniu podporządkował 
się rządowi w Warszawie.  

Jesienią 1918 r. Wołyń wchodził  w skład Ukraińskiej Republiki Ludowej, proklamo-
wanej rok wcześniej w Kijowie na ziemiach oderwanych od carskiej Rosji. Chełmszczyznę 
obiecano Ukraińcom w traktacie brzeskim 9 lutego 1918 roku.  2 listopada 1918 r. oddziały 
rotmistrza Gustawa Orlicz-Dreszera rozbroiły garnizon austriacki w Chełmie, a 4 listopada 
ukonstytuowały się władze cywilne, które podporządkowały się rządowi polskiemu w Lubli-
nie.  Oddziały polskie opanowały teren do linii Bugu, a z początkiem 1919 roku odrzuciły 
wojska URL, zajmując 24 stycznia Włodzimierz Wołyński, na początku lutego Kowel i kolej-
no Łuck po linię rzeki Styr. 24 maja podpisano rozejm polsko-ukraiński, pozostawiając za-
chodni Wołyń w Polsce. 

7 listopada 1918 r.  w Lublinie powstał  Tymczasowy  Rząd Ludowy Republiki Pol-
skiej. Premierem rządu został Ignacy Daszyński (równocześnie członek PKL w Krakowie), a 
ministrem spraw wojskowych generał Edward Śmigły - Rydz, były oficer Legionów, który 
koordynował działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Rząd odmówił prawa sprawowa-
nia władzy Radzie Regencyjnej, powołanej przez okupantów niemieckich i austriackich, a w 
manifeście ogłosił program reform społecznych, stanowiących realizację programu pary-
skiego Polskiej Partii Socjalistycznej (powszechne prawa wyborcze dla wszystkich bez różni-
cy płci, wieku i stanu majątkowego, 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenie społeczne, po-
wszechne nauczanie). Wyznaczył też komisarzy do przejęcia władzy na terenie dawnej oku-
pacji austro-węgierskiej. 11 listopada 1918 r. rząd złożył dymisję na ręce Józefa Piłsudskie-
go. 

10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, zwolniony z niemieckiego więzienia w Magde-
burgu, powrócił do Warszawy. Polska Organizacja Wojskowa rozpoczęła akcję rozbrajania 
okupacyjnych garnizonów na terenie niemieckiej części Królestwa Polskiego.  11 listopada 
Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad Wojskiem 
Polskim. Podporządkowali mu się szef Sztabu Generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski, 
minister spraw wojskowych w rządzie Rady Regencyjnej  Jan Wroczyński, minister spraw 
wojskowych w rządzie ludowym (w Lublinie) gen. Edward Rydz-Śmigły, dowódca Wojska 
Polskiego w Małopolsce gen. Bolesław Roja oraz wszyscy inni dowódcy i formacje wojsko-
we. W Warszawie powstała pierwsza jednolita władza odradzającej się Polski. Józef Piłsud-
ski zawarł z niemiecką Radą Żołnierską porozumienie w sprawie ewakuacji wojsk niemiec-
kich z Królestwa Polskiego.  14 listopada Rada Regencyjna podjęła decyzję o samorozwią-
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zaniu i złożyła na Wodza Naczelnego odpowiedzialność za powołanie rządu narodowego. 
16 listopada Józef Piłsudski podpisał, wyemitowaną nocą 18/19 listopada, Depeszę Notyfi-
kującą Powstanie Państwa Polskiego, będącą „Deklaracją Niepodległości” i programem 
odrodzenia Rzeczypospolitej.  18 listopada, po nieudanej misji formowania rządu przez 
Ignacego Daszyńskiego, na urząd premiera powołany został Jędrzej Moraczewski, który 
otrzymał zadanie przygotowania wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 22 listopada Józef 
Piłsudski objął władzę jako Naczelnik Państwa. 

11 listopada 1918 r. w  Poznaniu rozpoczęła działalność  polska Rada Ludowa na 
czele  z Wojciechem Korfantym, posłem do parlamentów pruskiego i Rzeszy. Z jej inicjatywy 
powstał Polski Sejm Dzielnicowy. Przedstawiciele NRL prowadzili negocjacje z Józefem Pił-
sudskim w sprawie utworzenia Rządu Narodowego i powierzyli Komitetowi Narodowemu 
w Paryżu misję podjęcia na kongresie pokojowym starań o przyłączenie do Rzeczypospolitej 
ziem zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska, Warmii i Mazur. NRL rozbudowywała polską 
administrację cywilną. Jednocześnie powstawały struktury organizacji paramilitarnych przy-
gotowujących się do powstania zbrojnego: Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskie-
go, Straży Ludowych oraz Służby i Straży Bezpieczeństwa. Powstanie miało wybuchnąć po 
przetransportowaniu Armii Polskiej gen. Józefa Hallera z Francji do Gdańska i opanowaniu 
przez nią rejonu od morza do Torunia. Opór Niemiec i Wielkiej Brytanii przekreślił ten plan. 
Do Gdańska przybył Ignacy Jan Paderewski, którego przyjazd do Poznania 26 grudnia  
1918 r. stał się okazją do zamanifestowania polskości miasta. Kontrdemonstracje niemiec-
kie sprowokowały wybuch walk, które objęły całą dzielnicę. 28 grudnia NRL powierzyła 
komendę wojskową mjr. Stanisławowi Taczakowi, którego 16 stycznia 1919 r. zastąpił wy-
znaczony przez Wodza Naczelnego gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Powstanie oswobodziło 
znaczną część Wielkopolski. 

Pomorze Gdańskie Polska odzyskała  w sposób pokojowy, na mocy postanowień 
traktatu wersalskiego. Powstanie zbrojne było tam przygotowywane od końca 1918 r. i 
miało rozpocząć się po wylądowaniu Armii gen. Józefa Hallera w Gdańsku i opanowaniu 
przez nią linii dolnej Wisły aż do Torunia. Dywizja Pomorska weszła w skład, dowodzonego 
przez gen. Józefa Hallera, Frontu Pomorskiego, który oswobodził tę ziemię, maszerując od 
strony Wielkopolski i Kujaw. 10 lutego 1919 r.  w Pucku odbyła się uroczystość zaślubin 
Polski z Bałtykiem. Platynowy pierścień ufundowany przez Polonię Gdańską wrzucił w wody 
Bałtyku dowódca Frontu Pomorskiego gen. Józef Haller. Na mocy postanowień traktatu 
wersalskiego Gdańsk stał się Wolnym Miastem, zarządzanym przez Senat i Wysokiego Ko-
misarza Ligi Narodów, ale włączonym do obszaru celnego Rzeczypospolitej, która dyspo-
nowała też kolejami, pocztą, telefonami i telegrafami oraz wolnym dostępem do portu na 
Westerplatte. 

 W listopadzie 1918 r. łomżyński okręg Polskiej Organizacji Wojskowej liczył około 
tysiąca członków, którzy przeszli przeszkolenie rekruckie, żołnierskie i podoficerskie. 16 
października 1918 r. w Łomży i okolicy miały miejsce akcje POW, których celem było po-
wstrzymanie rabunku kraju przez wojska niemieckie. Leon Kaliwoda przejął dowodzenie I 
Drużyną Męską im. Tadeusza Kościuszki. 11 listopada 1918 r. komendant Okręgu Łomżyń-
skiego POW I. Galiński wydał rozkaz o rozbrajaniu Niemców, tych, którzy nie stawiali oporu, 
polecił puszczać wolno. Równocześnie delegacja Komitetu Obywatelskiego, na czele które-
go stał Stanisław Kurcyusz,  przystąpiła do rozmów z Niemcami. Miejscowy garnizon wyraził 
zgodę na złożenie broni. Przedtem jednak doszło do walk, w których zginęło 6 peowiaków. 



10 

Dowodził nimi Leon Kaliwoda (Łuczyński).  
W Ostrowi Mazowieckiej do walki przystąpili strażacy, których wsparli kadra i elewi 

Szkoły Podchorążych Polskich Sił Zbrojnych na czele z komendantem Marianem Kukielem. 
Władze niemieckie przekazały władzę w ręce polskie. Niemcy opuścili Ostrów już następne-
go dnia. Siły niemieckie ewakuowały się z Ostrołęki. Podobnie było też w innych miastecz-
kach regionu. Do walk doszło w Radziłowie, Grajewie i Osowcu. W tym ostatnim Niemcy 
byli jeszcze przez ponad 3 miesiące. 

W Ostrołęce miejscowi członkowie POW 11 listopada 1918 r. dość szybko uporali się 
z grupami cywilnych Niemców, którzy wyjechali pociągiem w kierunku Szczytna. Opór sta-
wił batalion landszturmu w koszarach w Wojciechowicach. Władze polskie uzgodniły, iż 
oddziały niemieckie wymaszerują ku Prusom 13 listopada, zabierając ze sobą broń i tabory. 
Nie zgodził się z tym kapitan Tadeusz Wardejn – Zagórski, który dotarł do Ostrołęki z Ostro-
wi Mazowieckiej. Niemcy, mając 500 dobrze uzbrojonych żołnierzy, też nie zamierzali kapi-
tulować. Polacy ściągnęli posiłki i przejęli zapasy broni. Przez stację kolejową w Ostrołęce 
transporty z niemieckimi żołnierzami przejeżdżały do 18 listopada 1918 r.  

Bez większych incydentów przebiegało rozbrajanie Niemców w dniu 11 listopada 
1918 r. w Kolnie. Peowiaków wspierali mieszkańcy. Rozbrajano żołnierzy niemieckich, któ-
rzy próbowali się ewakuować w kierunku Pisza. Rozbrojono też posterunki niemieckie w 
Nowogrodzie, mieszkańcy Puszczy Zielonej organizowali blokady i odbierali żołnierzom 
niemieckim broń. W Makowie Mazowieckim garnizon niemiecki uniknął rozbrojenia i od-
maszerował do Prus. Powstał Polski Komitet Obywatelski.  

11 listopada 1918 r. w miastach i miasteczkach województwa łomżyńskiego trwało 
przejmowanie władzy przez Polaków. Niemcy opuścili Nur nad Bugiem, Wiznę, Stawiska, 
Jedwabne. Im bliżej było do Grajewa i kolei prowadzącej z Ukrainy do Królewca, tym silniej-
szy był opór niemiecki. W Szczuczynie akcja wyzwalania miasta przeciągnęła się do 13 listo-
pada, w Grajewie doszło do strzelaniny, Niemcy też wzięli jako zakładnika delegata z War-
szawy.  Zdecydowany opór stawili Niemcy w Radziłowie i Osowcu, gdzie pozostali do lutego 
1919 r.   

W Zambrowie komendant POW Aleksander Mieczkowski zorganizował z udziałem 
grupy mieszkańców akcję na koszary. Żołnierzy niemieckich odesłano na stację Czerwony 
Bór. W Ciechanowcu Niemców rozbrojono 11 listopada 1918 r., ale jeszcze przez dwa tygo-
dnie po okolicy włóczyły się luźne oddziały maruderów, trudniących się rabunkiem okolicz-
nych mieszkańców. Pojmanych jeńców odsyłano na stację kolejową w Małkini. W Wyso-
kiem Mazowieckiem peowiacy sprawnie rozbroili oddziały niemieckie, do potyczki doszło w 
pobliżu wsi Gołasze Puszcza. Ziemie aż do rzeki Narwi zostały przyłączone do Polski.  

11 listopada 1918 r. garnizon niemiecki w Białymstoku wypowiedział posłuszeństwo 
oficerom i utworzył Radę Żołnierską tzw. Soldatenrat. Komendantem miasta mianowano 
Lewandowskiego. W Białymstoku istniał od 1917 r. Centralny Komitet  Narodowy na Ob-
wód Ziemi Białostockiej,  na czele którego stali ksiądz Stanisław Nawrocki i aptekarz Feliks 
Filipowicz. Kapitan Józef Tarasewicz i Stanisław Markiewicz ze Związku Wolnych Polaków 
zorganizowali Milicję Polską. CKN prowadził pertraktacje z Radą Żołnierską. Pod wpływem 
nastroju chwili i wiadomościach o rzekomo maszerujących na Białystok polskich oddziałach 
zbrojnych, Soldatenrat zaproponował Komitetowi zawarcie umowy pokojowej w celu 
„złożenia broni i oddania składów, byle uniknąć rozlewu krwi”. Umowę zawarto w nocy z 
11 na 12 listopada po zagwarantowaniu żołnierzom niemieckim bezpiecznego odjazdu. 
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Także dawni żołnierze I Korpusu Józefa Dowbora Muśnickiego, których kilkudziesięciu ukry-
wało się w Białymstoku, zorganizowali się w Samoobronie. 12 listopada Lewandowski, Ma-
rian Dederko i kapitan Tylicki udali się do Warszawy, aby zorientować się w sytuacji  i odbyć 
rozmowy z Rządem Polskim i Centralną Radą Żołnierską. Rozmawiano z pułkownikiem Hen-
rykiem Minkiewiczem – komendantem miasta stołecznego Warszawy  przy przejmowaniu 
miasta od Niemców. Rada zatwierdziła podpisaną umowę, a pułkownik Minkiewicz obiecał 
wesprzeć białostoczan dwiema kompaniami Polskiej Siły Zbrojnej z Ostrowi Mazowieckiej.  

Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej i uczniowie szkół średnich pod kierow-
nictwem nauczyciela Tuśkiewicza zaproponowali pomoc Samoobronie. Na czele Samoobro-
ny stanęli oficerowie polscy. 12 listopada Samoobrona rozpoczęła działania. Uczniowie pod 
komendą Tuśkiewicza utworzyli oddział w sile 50 ludzi i objęli posterunki na dworcu, przy 
składach i ważniejszych gmachach Białegostoku. Niemcy nie podjęli przeciw nim żadnych 
działań. 

Delegacja powróciła z Warszawy 13 listopada. Przywiozła ze stolicy wieści , iż za parę 
godzin nadejdą posiłki w sile 700 bagnetów. 14 listopada dowództwo niemieckie przystąpi-
ło do energicznych działań. Rozwiązało białostocką Radę Żołnierską. Na jej miejsce powoła-
ło inną, ale już spośród oficerów. Rada po otrzymaniu pomocy z Wilna i Grodna zerwała 
zawartą z Polakami umowę. Niemcy nie wpuścili do miasta dwóch kompanii kapitana Tar-
gońskiego, które przybyły z Ostrowi Mazowieckiej. Pododdziały te cofnęły się do Łap.  Sa-
moobrona została rozbrojona. Niemcy przejęli na powrót w Białymstoku pełnię władzy, a 
okoliczne miejscowości spacyfikowali. Dowództwo niemieckie całą swą energię skoncentro-
wało na utrzymaniu przede wszystkim linii kolejowej wiodącej z Kowla przez Brześć – Biały-
stok – Grajewo do Prus Wschodnich. Formacje ubezpieczające tę linię – III Korpus Rezerwo-
wy  i Inspekcja Etapów „Bug” podporządkowano 15 listopada Grupie Operacyjnej „Kijów”.  

Starsi uczniowie z Tuśkiewiczem na czele przedzierali się do Łap, a później w rejon 
Zambrowa i Ostrowi Mazowieckiej, gdzie formowała się Dywizja Litewsko – Białoruska ge-
nerała Wacława Iwaszkiewicza. Jej zadaniem było ubezpieczanie tymczasowej granicy pań-
stwa, obrona ważniejszych przepraw na Bugu i Narwi, kontrolowanie linii komunikacyjnych 
prowadzących ze wschodu. Nie mniej istotnym zadaniem była obserwacja ruchu oddziałów 
niemieckich  i tego, co wiązało się z ich ewakuacją. 

Niemcy zaczęli wprowadzać swoje rządy, które niczym nie przypominały niemieckiej 
karności sprzed kilku dni. Nastąpiło ogólne rozprężenie, żołnierze nagminnie łamali dyscy-
plinę. Dochodziło do bójek pijanych żołnierzy, wojsko zaczęło okradać spokojnych obywate-
li. Przez Białystok rozpoczęła odwrót z Ukrainy wielka armia Mackensena. Pod koniec listo-
pada 1918 r. Komenda Naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej wysłała z Łomży  
„ekspedycję na Białystok”. Oddział Kazimierza Wyszyńskiego dotarł do Jeżewa nad Narwią, 
gdzie w nocy z 23 na 24 listopada został zaatakowany przez Niemców, którzy przyjechali 
samochodami z Białegostoku. Atak odparto. Niemcy powtórzyli natarcie nad ranem, lecz i 
tym razem zostali odrzuceni. 27 listopada nadszedł rozkaz z Komendy Naczelnej POW 
wzbraniający wszelkich akcji zaczepnych w stosunku do Niemców. Spowodowane to było 
podpisaniem przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego  i Polską Organizację Wojskową 
porozumienia z Niemiecką Radą Żołnierską w Brześciu. Porozumienie to, oparte na wzajem-
nym kompromisie, miało doniosłe znaczenie. Przecięcie czy też nawet tylko zagrożenie 
przez Polaków linii kolejowej Brześć – Białystok – Grajewo (Polacy zajęli Grajewo i wkroczyli 
do Białegostoku) wyprowadziło dowództwo niemieckie z równowagi i skłoniło do forsowa-
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nia koncepcji przejazdu wojsk niemieckich przez centralną Polskę. Szef sztabu Ober-Ostu  
generał Max Hoffman wysłał depeszę do władz polskich z żądaniem oddania do jego dyspo-
zycji linii kolejowej Grodno – Warszawa – Skalmierzyce oraz Brześć – Warszawa – Często-
chowa. Niemcy żądali także obsadzenia linii kolejowych aż do chwili całkowitego ukończe-
nia ewakuacji. Żądania takie równały się prawie ponownej okupacji całego kraju.  W tej 
sytuacji Józef Piłsudski zagwarantował Niemcom nieskrępowany przejazd przez Białystok i 
Grajewo do Prus Wschodnich. Wobec tego wojska niemieckie pozostały w Białymstoku do 
19 lutego 1919 r.   

Do krwawych wydarzeń doszło w Brańsku. 20 listopada 1918 r.  tamtejsi peowiacy, 
którym przewodził Stanisław Czerniawski, rozbroili posterunek żandarmerii niemieckiej. 
Niemcy nie dali za wygraną i doszło do walk. Miasteczko kilka razy przechodziło z rąk do 
rąk. Niemcy aresztowali uczestników walk, a komendanta   Czerniawskiego rozstrzelali. W 
ciągu kilku dni zginęło około 10 osób. 

Krwawe walki stoczono także w Sokółce. W trakcie ich trwania miejscowa ludność 
rozgrabiła niemieckie magazyny wojskowe. W połowie listopada Niemcy z powrotem zajęli 
Sokółkę. Rozstrzelali kilkunastu uczestników walk, m.in. kpt Władysława Borowskiego, 
ppor. Antoniego Gralewicza, Konstantego Boćkowskiego, Zygmunta Gitchera i Adama Bu-
drewicza. 

Końcowemu okresowi pobytu wojsk niemieckich towarzyszyły rekwizycje i drobne 
grabieże. Władze okupacyjne zaczęły jednak przekazywać swoje uprawnienia instytucjom 
polskim. Na wyzwolenie trzeba było poczekać do lutego 1919 r.  

Najpóźniej wolność odzyskała Suwalszczyzna. Wprawdzie informacje o wydarze-
niach listopada 1918 r. szybko dotarły do Suwałk, ale nie podjęto tu otwartej, chociaż przy-
gotowywanej przez Polską Organizację Wojskową, akcji rozbrajania wojsk niemieckich. W 
jednostkach tworzyły się rady żołnierskie, które za główny cel działalności uważały szczęśli-
wy powrót żołnierzy do domów.  Żandarmeria i administracja niemiecka opuszczały Su-
walszczyznę. Rezygnacja ze zbrojnego działania POW wiązała się zapewne z powstaniem 12 
listopada 1918 r. Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego z prezesem Adol-
fem Świdą. Rada przystąpiła do budowy polskiej administracji i przejmowania z rąk okupan-
tów różnych dziedzin życia społecznego. Pod koniec listopada 1918 r. powstała w Suwał-
kach Tymczasowa Rada Miejska z prezesem Teofilem Noniewiczem. Zorganizowano milicję 
miejską, którą udało się uzbroić. Również w Augustowie powołano Tymczasową Radę Miej-
ską, której przewodniczył Stanisław Stankiewicz. Nie udało się jednak odzyskać niepodle-
głości w listopadzie 1918 r. Polacy przejęli władzę w Augustowie 25 lipca 1919 r., a w Su-
wałkach dopiero 24 sierpnia 1919 r.  

11 listopada 1918 r. garnizon niemiecki w Grodnie wypowiedział posłuszeństwo 
oficerom i utworzył Radę Żołnierską tzw. Soldatenrat. Żołnierze podjęli decyzję o opuszcze-
niu miasta. Na wieść o tych wydarzeniach i po otrzymaniu informacji, iż w Białymstoku 
organizuje się Związek Wojskowych Polaków, grodzieńscy działacze postanowili utworzyć 
Związek Wojskowych Polaków w Grodnie. Powstała też Rada Wojskowa Ziemi Grodzień-
skiej, na czele której stanął Mikołaj Sulewski, właściciel majątku Grandzicze, były generał 
służby medycznej w armii rosyjskiej. Następnie Rada przekształciła się w Samoobronę Ziemi 
Grodzieńskiej, której sztab tworzyli gen. Sulewski, major Jackiewicz, porucznik Szymański. 
Organizację oddziału powierzono majorowi Bronisławowi Bohatyrewiczowi, oficerowi armii 
rosyjskiej, który został ranny, odstał się do niewoli, a w początkach listopada 1918 r. przy-
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był do Grodna. Szczupłe siły samoobrony nie pozwoliły na zdobycie Grodna. Wydzielone 
grupy opanowały za to Sopoćkinie, Indurę, Tołłoczki i Mosty. Niemcy szybko opanowali 
sytuację i odzyskali zajęte przez Polaków miejscowości 18 grudnia 1918 r. Generał Sulewski 
pojechał do Warszawy, gdzie 12 grudnia 1918 r. mianowany został przez Józefa Piłsudskie-
go komendantem Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej. Gen. Sulewski mianował majora Jackie-
wicza dowódcą powstającego Grodzieńskiego Pułku Strzelców. Po powrocie do Grodna 
uroczystą przysięgę na wierność odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej złożyli m.in. gen. 
Sulewski, pułkownik Tomaszewicz, major Jackiewicz i major Bohatyrowicz. Z czasem liczeb-
ność Samoobrony przekroczyła tysiąc osób, co w trudnej okupacyjnej rzeczywistości powo-
dowało poważne braki aprowizacyjne i uzbrojenia. Także niemieckie władze wojskowe z 
dużą nieufnością i niechęcią odnosiły się do formujących się oddziałów polskich.  
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Litewski ruch narodowy narodził się na przełomie XIX i XX w. Przed wybuchem 

pierwszej wojny światowej stosunki polsko-litewskie pozostawały napięte, chociaż nie 
przybrały wówczas jeszcze formy otwartego konfliktu. Powodem antagonizmu były coraz 
wyraźniejsze sprzeczności między kierunkiem rozwoju litewskiego ruchu, a oczekiwaniami 
Polaków mieszkających na Litwie. Litewskie dążenia obracały się przeciwko dominacji 
polskości w życiu kulturalnym i politycznym kraju. Mimo że Litwini stanowili niewielki 
odsetek mieszkańców Wilna, to litewski ruch narodowy koncentrował się w tym mieście, 
traktowanym jako historyczna stolica kraju. Na fali wydarzeń rewolucyjnych w 1905 r. 
Litwini po raz pierwszy zażądali autonomii narodowej w ramach rosyjskiego cesarstwa. 
Jednocześnie ruch litewski ostro odseparował się wówczas od polskości. 

 
Ewakuacja 
 
Po wybuchu wojny w 1914 r. Litwini, pragnąc pozyskać rosyjską przychylność, mani-

festacyjnie okazywali lojalność wobec caratu. W 1915 r. w wyniku niemieckiej ofensywy 
wojska i administracja rosyjska zostały wyparte z ziem litewskich. W głąb Rosji ewakuowa-
no blisko 200 tys. mieszkańców, w tym wielu aktywnych działaczy narodowych. W Wilnie 
pozostała grupa aktywistów skupiona wokół Jonasa Basanavičiusa i Antanasa Smetony. 

Na okupowanych ziemiach Niemcy powołali osobną jednostkę administracyjną, tzw. 
Ober-Ost, pozostającą pod kontrolą dowództwa armii. W pierwszym okresie okupacji mo-
gło się wydawać, że to Polacy cieszyli się względami Niemców, którzy Litwinów nawet nie 
dostrzegali. Mimo okupacyjnych ograniczeń zwłaszcza w Wilnie żywiołowo rozwijały się 
polskie inicjatywy kulturalne i społeczne. W pewnym momencie niemiecka polityka na 
Litwie zaczęła zmierzać jednak w innym kierunku. W 1916 r. w Berlinie zadecydowano o 
potrzebie zaktywizowania „wyzwolonych” od Rosji narodów Europy Wschodniej. Daleko-
siężnym celem było trwałe zakorzenienie niemieckich wpływów w regionie. Jednym z owo-
ców tej koncepcji stał się tzw. Akt 5 listopada, powołujący Królestwo Polskie, nominalnie 
samodzielne i rządzone przez samych Polaków państwo ze stolicą w Warszawie, w praktyce 
twór całkowicie zależny od okupantów. Akt 5 listopada wywołał nadzieję na zrealizowanie 
podobnego scenariusza na Litwie. Litwinów poważnie zaniepokoiła jednak perspektywa 
oddania zarządu kraju w ręce Polaków oraz intensywne polskie starania o połączenie Litwy 
z Królestwem Polskim. Jeszcze w grudniu 1916 r. litewscy działacze złożyli władzom w Berli-
nie memoriał, w którym postulowali odbudowę Wielkiego Księstwa Litewskiego ze stolicą 
w Wilnie. Przekonywali również, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie pozbawienie 
Polaków politycznego znaczenia w tym państwie. 

 
 
 

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI NA LITWIE 

dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB 
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Postulaty ruchu litewskiego 
 
Niemieckie władze zainteresowały się ruchem litewskim i jego postulatami dopiero 

na początku 1917 r. Impulsem była rewolucja lutowa i obalenie caratu w Rosji. Nowe rosyj-
skie władze nie szczędziły zapewnień o sprzyjaniu idei ograniczonej samodzielności naro-
dów tradycyjnie zamieszkujących imperium. Zakładano, że po zwycięskiej wojnie ziemie 
znajdujące się aktualnie pod niemiecką okupacją powrócą pod rosyjski polityczny patronat. 
W tych okolicznościach zaktywizowały się środowiska Litwinów przebywających w Rosji. Ich 
postulaty szły jednak coraz dalej. Zaczęto coraz śmielej domagać się suwerenności Litwy. W 
okupowanym kraju grupa skupiona wokół Antanasa Smetony wykorzystała wieści  napły-
wające z Rosji jako kartę przetargową w kontaktach z Berlinem. Przekonywano, że władze 
niemieckie mają szansę przelicytować rosyjskie propozycje. Mogą pozyskać Litwinów i 
związać ich z Cesarstwem Niemieckim. W rzeczywistości nie chodziło o zastąpienie domina-
cji rosyjskiej niemiecką, a jedynie zachęcenie okupantów do podjęcia kroków, które mogły 
zaowocować dowartościowaniem ruchu litewskiego. 

Niemcy działali, mając na uwadze przede wszystkim własne interesy. W kwietniu 
1917 r. ostatecznie zdecydowali, że nie należy dodatkowo wzmacniać Polaków poprzez 
oddawanie w ich ręce administracji na Litwie. Ziemie litewskie miały od tej chwili na trwałe 
pozostać pod niemiecką władzą. W celu realizacji planu postanowiono wykorzystać ambicje 
Litwinów. Przedstawiono im propozycję stworzenia zalążków lokalnej administracji według 
wzoru stworzonego wcześniej dla Polaków w Królestwie Polskim. 

 
Współpraca z Niemcami 
 
Zanim działacze litewscy przyjęli ofertę okupantów, poprosili o zgodę na zwołanie 

konferencji z udziałem delegatów z całego kraju. W jej trakcie zamierzano wypracować 
program działania. Litwini doskonale zdawali sobie sprawę ze szczupłości własnych sił. Nie-
pokoił ich wzrost aktywności i nastrojów polskich mieszkańców Litwy, coraz dobitniej mani-
festujących patriotyzm i chęć przywrócenia związku z Polską. Aktywiści litewscy nie zamie-
rzali jednak rezygnować z dążenia do podstawowego celu, którym było reaktywowanie i 
umacnianie etnicznej litewskości na historycznych ziemiach dawnego państwa, zwłaszcza w 
jego stolicy. Koncentrowanie własnej akcji w zdominowanym przez Polaków Wilnie trakto-
wali jak rodzaj narodowego posłannictwa. W oczach Litwinów jedynym rozsądnym wyj-
ściem było więc skorzystanie z niemieckiej propozycji. Oparcie się na Niemcach nie wynika-
ło z zaślepienia czy zaprzedania okupantom, było raczej skutkiem głębokiego przeświadcze-
nia, że nadrzędny cel uświęca środki. Decyzja odzwierciedlała poczucie taktycznego reali-
zmu w obliczu polskiej przewagi. Tylko kolaboracja rodziła nadzieję na urzeczywistnienie 
marzeń o niepodległości. Inna sprawa, że dalsze litewskie posunięcia doraźnie zbiegały się z 
oczekiwaniami okupantów, którzy długo nie pozostawiali Litwinom nawet złudzenia swobo-
dy. 

Konferencja z udziałem ponad dwustu imiennie zaproszonych delegatów pod prze-
wodnictwem Smetony obradowała we wrześniu 1917 r. w wileńskim teatrze na Pohulance. 
Zadecydowano o przyjęciu niemieckiej oferty i stworzeniu Litewskiej Rady Państwowej 
(tzw. Taryby). Na jej czele również stanął Smetona. W zamierzeniach Litwinów Taryba miała 
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pełnić funkcję tymczasowego organu wykonawczego, do czasu zwołania Sejmu Ustawo-
dawczego. W grudniu 1917 r. Taryba wydała oświadczenie proklamujące zamiar odbudo-
wania niezależnego państwa, pozostającego jednak w ścisłym związku z Niemcami. Postulo-
wano również chęć uwolnienia się od państwowej łączności z innymi narodami (w domyśle 
– Polakami i Rosjanami). Przyszłą Litwę postrzegano wyłącznie jako państwo etnicznych 
Litwinów. Korzystając z niemieckiego przyzwolenia, Taryba rozpoczęła budowę własnych 
struktur administracyjnych. 

 
Walka o niezależność 
 
Litwini nie zamierzali jednak całkowicie zdawać się na łaskę okupantów. W Tarybie 

uaktywniła się grupa działaczy dążących do poszerzania niezależności. Coraz bardziej do-
skwierała pozycja petenta w relacjach z niemieckimi władzami wojskowymi. W pierwszych 
tygodniach 1918 r. czarę goryczy przelało zawarcie przez Niemcy i Austro-Węgry układu 
pokojowego z rządzoną przez bolszewików Rosją. Litwini uznali, że niemiecki patron jedno-
stronnie i bez konsultacji zadecydował o przyszłości ich kraju. Taryba uznała zatem, że o 
kontynuowaniu współpracy na dotychczasowych zasadach nie może być mowy. Na fali 
patriotycznego uniesienia 16 lutego 1918 r. ogłoszono w Wilnie akt całkowitej niepodległo-
ści Litwy, w którym nie wspomniano o państwowym związku z Niemcami. Dokument podpi-
sało dwudziestu sygnatariuszy, wśród nich Basanavičius, Smetona oraz Stanisław Naruto-
wicz. Ten ostatni był starszym bratem późniejszego pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. W rzeczywistości droga do suwerenności Litwy była jeszcze długa i skomplikowa-
na. Na skutek bezpardonowej reakcji niemieckich władz szybko trzeba było wycofać się z 
maksymalistycznych planów. Na żądanie Berlina Taryba zaproponowała zatem stworzenie 
unii personalnej Litwy z Niemcami. Opracowała projekt ustroju państwa jako monarchii 
konstytucyjnej. Na litewskim tronie miał zasiąść jeden z niemieckich książąt. Niemcy w 
zasadzie skłonni byli zaakceptować podobne rozwiązanie, nadal konsekwentnie hamowali 
jednak wszelkie rzeczywiste przejawy niezależności litewskich organów władzy. 

Jeszcze latem 1918 r. wydawało się, że niemieckie koncepcje panowania we 
wschodniej i środkowej Europie święciły tryumfy. Zmianę sytuacji przyniosła dopiero prze-
grana armii niemieckiej na froncie zachodnim. Jesienią 1918 r. stało się jasne, że niebawem 
nastąpi koniec okupacji. W tych warunkach Taryba przejawiała coraz większą niezależność. 
W październiku Niemcy zgodzili się na powołanie tymczasowego rządu sformowanego 
przez Tarybę. Na czele gabinetu, utworzonego ostatecznie w listopadzie, stanął Augustinas 
Voldemaras. Wobec rozwoju sytuacji międzynarodowej nie było już w tym czasie mowy o 
zachowaniu ścisłego związku z Niemcami. Jednakże nowy rząd zdawał sobie sprawę z ko-
nieczności doraźnego opierania się na dotychczasowym sojuszniku. Za główne zagrożenie 
Taryba uznała bowiem Polaków i rosyjskich bolszewików. Takie rozwiązanie odpowiadało 
również stronie niemieckiej. 

 
Deklaracja niepodległości 
 
Pod niemieckim patronatem umacniała się litewska państwowość. Już na przełomie 

1918 i 1919 r. litewska władza stanęła przed nowymi wyznaniami: zagrożeniem bolszewic-
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kim i narastającym konfliktem z odradzającą się Polską. Jednak również relacje z oddziałami 
niemieckimi nie zawsze układały się po myśli strony litewskiej. Niemcy ostatecznie opuścili 
ziemie litewskie dopiero w sierpniu 1919 r. W następnych latach, mimo wielu przeszkód, 
Litwinom udało się obronić i umocnić niepodległość. W międzywojennym państwie litew-
skim uznano, że deklaracja z 16 lutego 1918 r. zapoczątkowała rzeczywistą wolność. Wyda-
rzeniu nadano symbolicznego znaczenia, ustanawiając święto odrodzenia państwa. W cza-
sach sowieckich obchody święta niepodległości były zakazane. Powrócono do celebrowania 
rocznicy już po odzyskaniu przez Litwę wolności na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 

Prawdopodobnie istniało kilka wersji aktu z 16 lutego 1918 r. Wiadomo, że jedna 
była przechowywana w archiwum prezydenckim w Kownie. Później jednak zaginęła. Przez 
lata znano jedynie fotograficzne reprodukcje. Niedawno jedno z litewskich przedsiębiorstw 
zaoferowało wysoką nagrodę za odzyskanie dokumentu. Dopiero wiosną 2017 r. litewski 
historyk odnalazł jeden z egzemplarzy w niemieckim archiwum dyplomatycznym. Prawdo-
podobnie była to wersja przekazana władzom niemieckim jeszcze w 1918 r. Na mocy litew-
sko-niemieckiej umowy dokument wypożyczono. W styczniu 2018 r. został przewieziony do 
Wilna, gdzie ma uświetnić obchody stulecia niepodległości. 
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Białoruski ruch narodowy zrodził się w latach 80. XIX w., jednakże trwałe formy 
instytucjonalne przybrał dopiero na początku XX w. W czasie rewolucji 1905 roku zaczęto 
domagać się już autonomii Białorusi ze stolicą w Wilnie. Przywódcy tegoż ruchu, bracia 
Iwan i Anton Łuckiewiczowie, myśleli jednak (zarówno wówczas, jak i długo jeszcze po-
tem) o autonomii całości ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie wyłącznie Białorusi. 

Rozwój białoruskiego ruchu narodowego utrudniał podział wyznaniowy Białorusi-
nów na prawosławnych i katolików. Osób prawosławnych było kilkakrotnie więcej, lecz 
katolicy byli lepiej wykształceni, stąd też wśród działaczy narodowych odgrywali niewspół-
miernie wielką do swej liczebności rolę. Białoruscy działacze dążący do unarodowienia ka-
tolickich chłopów, napotykali na swojej drodze konkurencję ze strony działaczy polskich, 
którzy uważali wszystkich katolików na ziemiach białoruskich za Polaków. Natomiast Polacy 
z aprobatą spoglądali na białoruską działalność wśród prawosławnych, bo upatrywali w tym 
wznoszenie barier przeciwko rusyfikacji ludności kraju. 

 
I wojna światowa na terenie Białorusi 
 
Przed I wojną światową ruch białoruski rozwijał się dość szybko, niemniej jednak 

daleko mu było do ogarnięcia swym wpływem całej ludności posługującej się językiem bia-
łoruskim. Najszybciej rozwijał się na mieszanych wyznaniowo terenach między Mińskiem i 
Wilnem, wolniej na Podlasiu i Polesiu Zachodnim; wschód Białorusi pozostawał w zasadzie 
poza jego zasięgiem. 

Rozwój wydarzeń na frontach I wojny światowej miał dla Białorusi bardzo poważne 
konsekwencje. Do armii carskiej zmobilizowano setki tysięcy Białorusinów, ponad połowę 
ludności męskiej w wieku produkcyjnym. Latem 1915 r. Niemcy przełamali front rosyjski w 
Królestwie Polskim. Wycofujące się wojska rosyjskie przyjęły taktykę „spalonej ziemi”. Naj-
pierw ewakuowano urzędy i fabryki, wysadzano w powietrze mosty, zrywano linie telegra-
ficzne. Najgorszy był jednak rozkaz przymusowej ewakuacji całej ludności chrześcijańskiej 
(Żydów w Rosji nie chciano). O ile ze względu na szybkość niemieckiej ofensywy ludność 
Królestwa Polskiego dotknęło to tylko w pewnym stopniu, o tyle z guberni grodzieńskiej 
Rosjanie wywieźli pod przymusem 800 tys. ludzi, a ogółem z Białorusi 1 600 tys., w ogrom-
nej większości prawosławnych Białorusinów. Rosjanie zatrzymali Niemców dopiero na 
wschód od linii Dyneburg (obecnie Daugavpils)-Baranowicze-Pińsk-Łuck. Białoruś stała się 
areną zawziętych zmagań ogromnych armii, a liczba obcych żołnierzy na jej terytorium 
przewyższyła liczbę mężczyzn-Białorusinów. 

Niemcy nie mieli określonej koncepcji co do przyszłości okupowanych ziem. Z części 
utworzyli tzw. Ober-Ost, w skład którego wchodziła Litwa, Kurlandia i okręg białostocko-
grodzieński. Tylko obszar Ober-Ostu zamierzali oderwać od Rosji. Ogromna większość oku-
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powanych ziem białoruskich znalazła się poza Ober-Ostem, w strefie przyfrontowej, którą 
Niemcy zamierzali zwrócić Rosji po zawarciu traktatu pokojowego. 

 
Związek Niepodległości i Niepodzielności Białorusi 
 
W Wilnie pozostali bracia Łuckiewiczowie, którzy postawili na kartę niemiecką. 

Przyłączyła się do nich garstka białoruskich działaczy. Możliwości rozwoju ruchu narodowe-
go były minimalne ze względu na fizyczną nieobecność ludności białoruskiej. Tam, gdzie 
przypadkiem pozostały jakieś jej skupiska, zakładano szkoły. Działalność oświatowa była 
głównym polem działania, niemniej jednak Łuckiewiczowie próbowali przekonać Niemców 
aż do końca stycznia 1918 r. do odbudowy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Chcieli wierzyć, 
że ideę tę poprą zarówno Litwini, jak i Polacy. Jednakże jedni i drudzy myśleli już wówczas o 
budowie własnych państw narodowych. Korzyść w tym widzieli także Niemcy. W 1916 r. 
wydano tzw. Akt 5 listopada, powołujący Królestwo Polskie jako państwo samodzielne i 
rządzone przez samych Polaków.  

W obozie Legionów Polskich w Baranowiczach odbyła się uroczysta proklamacja 
Polski na tych terenach. Natomiast działacze litewscy, chcąc przeciwdziałać poszerzeniu 
wpływów polskich na wschód, w grudniu 1916 r. złożyli władzom w Berlinie memoriał, w 
którym postulowali odbudowę Wielkiego Księstwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie. Nie-
mniej jednak miało to być litewskie państwo narodowe, a nie litewsko-białoruskie państwo 
federacyjne. Widząc to, białoruski działacz Wacław Łastwowski zerwał współpracę z braćmi 
Łuckiewiczami i w 1917 r. założył Związek Niepodległości i Niepodzielności Białorusi. Tak 
więc to Łastowskiemu należy się palma pierwszeństwa w głoszeniu idei niepodległości Bia-
łorusi. 

 
Białoruska Republika Ludowa 
 
Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji. Po pierw-

sze, stała się możliwa działalność polityczna na terenie Białorusi, dotychczas zakazana przez 
władze carskie. W marcu powstał w Mińsku Białoruski Komitet Narodowy, później Central-
na Rada Białoruskich Partii i Organizacji i wreszcie w październiku Wielka Rada Białoruska. 
Rada wzywała do zawarcia pokoju z Niemcami, zjednoczenia ziem białoruskich i utworzenia 
demokratycznej republiki białoruskiej sfederowanej z Rosją. Rosyjski Rząd Tymczasowy 
pozostawał głuchy na postulaty Białorusinów. Dopiero władze bolszewickie po przewrocie 
7 listopada (ze względu na różnice w kalendarzu znanym jako rewolucja październikowa), 
pozwoliły na zwołanie I Zjazdu Wszechbiałoruskiego w połowie grudnia 1917 r. Zjazd zdążył 
uchwalić 18 grudnia przejęcie władzy na Białorusi, po czym został rozpędzony przez bolsze-
wickie władze Zachodniego Obwodu i Frontu. Część białoruskich działaczy, zwłaszcza woj-
skowych, aresztowano, a Rada Zjazdu zeszła do podziemia. 

18 lutego 1918 r. Niemcy, chcąc zmusić bolszewików do podpisania traktatu poko-
jowego, ruszyli na wschód. Na wieść o zbliżaniu się wojsk niemieckich w Mińsku powstali 
zarówno Białorusini, jak i Polacy i przepędzili bolszewików. 21 lutego Rada Zjazdu ogłosiła 
się tymczasową władzą na Białorusi i utworzyła rząd z Jazepem Waronką na czele. 25 lute-
go do miasta wkroczyli Niemcy i rozbroili oddziały białoruskie, a polskie odesłali do Bobruj-
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ska, gdzie stacjonował Korpus Polski pod dowództwem gen. Dowbór-Muśnickiego. Wojska 
niemieckie doszły do Dniepru i Dźwiny, zajmując większą część Białorusi. 

Chociaż nieuznawana przez Niemców Rada Zjazdu działała nadal, ogłaszając 9 mar-
ca powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej, lecz nie przesądzając o jej związkach z innymi 
państwami, sama zaś wkrótce przemianowała się na Radę BRL. Niebawem do Mińska przy-
byli działacze białoruscy z Wilna z Antonem Łuckiewiczem na czele. Przyniosło to wzmoc-
nienie tendencji niepodległościowych w Radzie BRL. Po długiej dyskusji Rada przyjęła nad 
ranem 25 marca 1918 r. akt niepodległości Białorusi i zerwania więzów z Rosją. Uznała 
także za nieważny traktat brzeski, który prawie całą Białoruś oddawał Rosji Sowieckiej 
(zawarte przy okazji przez Niemcy traktaty z Litwą i Ukrainą oddawały znaczną część ziem 
białoruskich także i tym państwom). Kierownictwo białoruskiego rządu przekazano po pew-
nym czasie Iwanowi Seredzie, Romanowi Skirmuntowi, a potem A. Łuckiewiczowi, jednak 
nie zdołali oni uzyskać uznania państwowości BRL ani przez Niemcy, ani przez żaden inny 
kraj. 

 
Wpływ losów wojny na ostateczny kształt Państwa Białoruskiego 
 
Mimo iż Niemcy nigdy nie uznały niepodległości BRL, niemieckie władze wojskowe 

przekazały rządowi białoruskiemu część kompetencji, a zwłaszcza administrację samorzą-
dową oraz zarząd nad handlem, przemysłem, oświatą i opieką społeczną itp. (ale tylko na 
terenie drugiej okupacji). Niestety, Niemcy nie pozwolili na organizację białoruskiego woj-
ska, co miało fatalne znaczenie dla obrony niepodległości Białorusi. 

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy BRL, gdyby Niemcy wyszły zwycięsko z I woj-
ny światowej. Klęska na froncie zachodnim i rewolucja w kraju skłoniły Niemców do przeka-
zania okupowanych ziem Rosji Sowieckiej. Widząc rozwój sytuacji na Białorusi, bolszewicy 
poczuli się zmuszeni do utworzenia własnej formy państwowości białoruskiej: Socjalistycz-
nej Sowieckiej Republiki Białorusi, proklamowanej w Smoleńsku 1 stycznia 1919 r. Wkrótce 
jednak tę republikę połączono z podobną republiką litewską, tworząc Socjalistyczną So-
wiecką Republikę Litwy i Białorusi, zwaną w skrócie Litbiełem. We władzach Litbiełu nie 
było ani jednego Białorusina. 

Rząd Białoruskiej Republiki Ludowej ewakuował się do Wilna, a potem do Grodna, 
gdzie na kilka miesięcy powstał białoruski ośrodek narodowy, formalnie podległy Republice 
Litewskiej, a chroniony przez wojska niemieckie. 

 
Dzień wolności 
 
Po zajęciu ziem białoruskich przez wojska polskie doszło do rozłamu w białoruskim 

ruchu narodowym. Niechętna Polakom część działaczy utworzyła emigracyjny rząd BRL pod 
przywództwem Wacława Łastowskiego, który osiadł w Kownie, część zaś pod kierownic-
twem Antona Łuckiewicza kontynuowała współpracę z Polską. Latem 1920 r. po zajęciu 
Mińska władze sowieckie ponownie ogłosiły utworzenie Socjalistycznej Sowieckiej Republi-
ki Białorusi. Jesienią tegoż roku pod osłoną armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza po-
wstał w Mozyrzu kolejny rząd BRL, lecz utrzymał się tylko kilka tygodni. I wreszcie istnienie 
Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oficjalnie uznano w polsko-sowieckim trak-
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tacie ryskim w 1921 r. 
Odtąd aż po dzień dzisiejszy za władze niepodległej BRL uważały i uważają się kolej-

ne Rady BRL na wygnaniu (jej prezydentem jest obecnie Iwonka Surwiła). Dzień 25 Marca 
jako największe święto narodowe obchodzono już w rok po proklamacji niepodległości, 
najhuczniej w Litwie Środkowej gen. Żeligowskiego w 1921 r., bo nawet z paradą wojsko-
wą. Świętowano legalnie w międzywojennej Polsce i nielegalnie w ZSRS, nawet w więzie-
niach i łagrach. Po II wojnie światowej legalnie już tylko na emigracji. Mimo iż niepodległa 
Republika Białoruś przyjęłą w 1991 r. symbole BRL: biało-czerwono-białą flagę i herb Po-
goń, nie ustanowiono wówczas 25 Marca świętem państwowym. Pod władzą Aleksandra 
Łukaszenki to święto, jako Dzień Wolności, stało się okazją do antyreżimowych demonstra-
cji, rozpędzanych w brutalny sposób. 

Dopiero w stulecie proklamowania niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej 
władze państwowe zorganizowały poświęconą temu wydarzeniu wystawę, na której można 
było zobaczyć m. in. oryginały najważniejszych aktów wydanych przez Radę BRL i fotografie 
jej wybitnych działaczy. Zorganizowano także z tej okazji skromną konferencję w Akademii 
Nauk Białorusi i zezwolono na wielki koncert w Mińsku, na który pieniądze zebrano spo-
łecznie. I chociaż związane z tymi wydarzeniami nadzieje na zmianę stosunku władz do 
białoruskiego dziedzictwa narodowego wkrótce przygasły, jest rzeczą oczywistą, że 25 Mar-
ca jest dla Białorusinów rozsianych po całym świecie najważniejszym świętem narodowym. 
Świadczą o tym uroczyste obchody 100-lecia Białoruskiej Republiki Ludowej w Białymstoku, 
Warszawie, Wilnie, Pradze, Nowym Jorku, Toronto, Melbourne i dziesiątkach innych miast 
na kilku kontynentach. 
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U progu XX wieku tereny dzisiejszej Estonii i Łotwy wchodziły w skład imperium 
rosyjskiego. Mieszkańcy znajdowali się pod podwójną dominacją: oprócz rosyjskiej rów-
nież pod niemiecką. Estończycy i Łotysze nie mieli tradycji państwowych, ich ziemie były 
uzależniane kolejno przez Duńczyków, Niemców, Polaków, Szwedów, wreszcie Rosjan. 
Jednak to żywioł niemiecki (Baltendeutsche) niepodzielnie dominował w życiu politycz-
nym, kulturalnym i gospodarczym. 

W drugiej połowie XIX w. niemal w całej Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczął 
się proces kształtowania nowoczesnych ruchów narodowych. Zjawisko odrodzenia naro-
dowego nie ominęło ziem nadbałtyckich. Stosunkowo najwcześniej rozwinął się ruch es-
toński, następnie łotewski. Działacze odrodzeniowi za największe zagrożenie dla rodzą-
cych się  narodowości uznali nie Rosjan, a miejscowych Niemców. 

 
Wojna 
 
Na początku XX w. pojawiły się pierwsze estońskie i łotewskie organizacje o charak-

terze politycznym. W dekadzie bezpośrednio poprzedzającej wybuch pierwszej wojny świa-
towej estońscy, litewscy i łotewscy działacze (także zasiadający w rosyjskiej Dumie) co naj-
wyżej przypominali hasła autonomii. Za to niemal do maksimum wykorzystano nad Bałty-
kiem nowe możliwości, które otworzyły się w wyniku względnej liberalizacji życia społecz-
nego. Jak grzyby po deszczu mnożyły się stowarzyszenia kulturalne i oświatowe, chóry, 
spółdzielnie, towarzystwa kredytowe i wydawnicze. Rozkwitło czasopiśmiennictwo. Dla 
Estończyków i Łotyszy charakterystyczny był bardzo wysoki poziom aktywności społecznej, 
sprzyjający umacnianiu tożsamości narodowej i politycznemu dojrzewaniu elit. 

Wybuchowi wojny w sierpniu 1914 r. towarzyszyły deklaracje lojalności ze strony 
nadbałtyckich deputowanych zasiadających w Dumie, a także eskalacja nastrojów patrio-
tycznych i antyniemieckich. Wiosną 1915 roku armia niemiecka przystąpiła do antyrosyj-
skiej ofensywy na froncie wschodnim. Od marca do września trwały ciężkie walki, w wyniku 
których cała Litwa oraz zachodnia część Łotwy dostały się pod okupację. Rosyjska admini-
stracja ewakuowała się w popłochu, w głębi Rosji znalazło się także wielu cywilnych ucieki-
nierów. Podczas całej wojny z dala od ojczystych stron znalazła się jedna trzecia wszystkich 
Łotyszy (około 700 tys.), w tym zdecydowana większość rodzimej inteligencji. Na linii Dźwi-
ny front ustabilizował się aż do jesieni 1917 r. Pod rosyjską władzą pozostała Estonia i pół-
nocno-wschodnia część Łotwy z Rygą. Pod wrażeniem antyniemieckiej postawy Łotyszy 
rosyjskie dowództwo zezwoliło na utworzenie ochotniczej formacji Strzelców Łotewskich 
(łot. latviešu strēlnieki), których rzucono do obrony linii Dźwiny. W oddziałach Strzelców 
służyło do 40 tys. żołnierzy. Analogiczne starania Estończyków nie powiodły się. W okupo-
wanej przez Niemców Kurlandii ludność łotewska została poddana licznym restrykcjom. 
Nowa władza cieszyła się natomiast poparciem tamtejszych Niemców, którzy zaczęli doma-
gać się trwałego złączenia z Rzeszą. 

Zima przełomu 1916 r. i 1917 r. w regionie nadbałtyckim i w całej Rosji była wyjąt-
kowo ciężka nie tylko ze względu na pogodę. Nieudolnie dowodzona carska armia ponosiła 

ROK 1918 NA ŁOTWIE I W ESTONII 

dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB 
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klęskę za klęską. Wskutek błędnych decyzji sztabu ciężkich strat w walce z Niemcami do-
znali Strzelcy Łotewscy. W lutym 1917 r. w Piotrogrodzie wybuchła rewolucja, która zakoń-
czyła się obaleniem caratu i powstaniem Rządu Tymczasowego, który zapowiedział równo-
uprawnienie obywateli, demokratyzację i rozszerzenie samorządności. 

 
Rewolucja 
 
Rewolucja lutowa i deklaracje Rządu Tymczasowego były decydującym impulsem 

dla ruchów estońskiego i łotewskiego. Zniknęły bariery krępujące działalność polityczną, 
pojawiły nadzieje na wykorzystanie zmian w Rosji do osiągnięcia podstawowego celu w 
postaci narodowej autonomii. Jednakże w miarę rozwoju sytuacji lista postulatów wydłuża-
ła się. Coraz więcej sił politycznych zaczęło domagać się najpierw rozszerzania zakresu su-
werenności, a wreszcie niepodległego państwa. 

Szansę wykorzystali przede wszystkim Estończycy, których kraj nie doświadczył 
bezpośrednch strat wojennych. Z wielką energią przystąpili do faktycznego przejmowania 
władzy na wszystkich szczeblach i w samorządach. Wprowadzono język estoński jako urzę-
dowy i wykładowy w szkołach. Przeprowadzono wybory do lokalnego zgromadzenia przed-
stawicielskiego – Rady Krajowej, która wyłoniła Tymczasowy Rząd Krajowy, na którego 
czele stanął adwokat Konstantin Päts. W planach było powołanie własnych jednostek obro-
ny terytorialnej. 

Również Łotysze duże nadzieje na autonomię wiązali ze zmianami następującymi po 
rewolucji lutowej. Zaktywizowały się partie polityczne, pośród których wyróżniał się Zwią-
zek Chłopski kierowany przez Karlisa Ulmanisa. W wielu miejscowościach za rosyjską zgodą 
rozpoczęto nawet przejmowanie lokalnych struktur administracji. Oczekiwania społeczne 
stopniowo ewoluowały w kierunku niepodległości. 

W drugiej połowie 1917 r. nastąpiło kolejne przesilenie. Na przełomie sierpnia i 
września wojska niemieckie przełamały front, a 3 września wkroczyły do Rygi. W końcu 
października 1917 r. doszło do przewrotu bolszewickiego w Rosji. Bolszewicy wystąpili tak-
że w Estonii i na Łotwie, przejmując kontrolę nad administracją oraz rozpędzając instytucje 
samorządowe i narodowe. Wśród Łotyszy bolszewicy cieszyli się sporym poparciem. Od-
działy Strzelców, przemianowanych na Czerwonych Strzelców, zostały przerzucone do Pio-
trogrodu, gdzie odegrały rolę zbrojnego ramienia rewolucji.  

W lutym 1918 r. Niemcy wznowili ofensywę na froncie. Nie napotykając większego 
oporu, zajęli resztę ziem łotewskich i wkroczyli do Estonii. W obliczu zbliżających się do 
Rewla (od 1918 r. Tallina) wojsk niemieckich i rychłego końca władzy bolszewickiej Estoń-
czycy uznali, że nadszedł czas działania. Dowodzone przez płk Johana Laidonera oddziały 
paramilitarne, których wcześniej bolszewikom nie udało się rozbroić, przejęły kontrolę nad 
miastem. Sformowany pod kierunkiem Pätsa Komitet Ocalenia 23 lutego 1918 r. proklamo-
wał niepodległość. Dwa dni później do Rewla wkroczyli Niemcy, niezamierzający uznać 
estońskiej państwowości. 

 

Pod panowaniem reżimu 
 
Na przejętych ziemiach estońskich i łotewskich wprowadzono reżim wojskowy zna-

ny z wcześniejszej okupacji Litwy i Kurlandii. Zlikwidowano wszelkie atrybuty nie tylko rzą-



25 

dów rosyjskich i bolszewickich, ale także krótkotrwałej estońskiej suwerenności. Represjo-
nowano łotewskich i estońskich działaczy narodowych. Przywrócono uprzywilejowany sta-
tus języka niemieckiego, wyraźnie faworyzowano Baltendeutschów. Działania te miały na 
celu nadanie Estonii i Łotwie całkowicie niemieckiego charakteru. 

Niemcom nie udało się jednak całkowicie zdusić ruchów niepodległościowych. Je-
sienią 1918 r., wraz z niemiecką przegraną na froncie zachodnim, władze zaczęły przejawiać 
wobec narodów nadbałtyckich coraz większą elastyczność. Zaproponowano Estończykom i 
Łotyszom udział w krajowych władzach, w których zachowana miała być uprzywilejowana 
pozycja Baltendeutschów. Estońscy i łotewscy liderzy odrzucili ofertę. Celem była pełna 
narodowa niepodległość. Postanowiono poszukać wsparcia w państwach Ententy. W obli-
czu przegranej Niemiec i rozwoju wojny domowej w Rosji państwa Zachodu zaczęły do-
strzegać i doceniać potencjał narodów bałtyckich. Zwłaszcza Wielka Brytania widziała moż-
liwość nie tylko wykorzystania ziem estońskich i łotewskich jako przyczółku do interwencji 
przeciw bolszewikom, ale usadowienia swych wpływów w regionie. 

Późną jesienią 1918 r. wydawało się, że Niemcy rychło opuszczą tereny nadbałtyc-
kie. Na mocy umowy z estońskim Rządem Tymczasowym przekazano władzę Estończykom, 
a oddziały niemieckie wycofały się z tego kraju. Jednak od wschodu narastało zagrożenie 
bolszewickie. W końcu grudnia bolszewicy opanowali dużą część kraju i podeszli pod Tallin. 
Pod hasłem „Wszyscy do broni!” Estończycy postanowili przeciwstawić się bolszewikom 
własnymi siłami, licząc na wsparcie brytyjskie. Odzew i ofiarność społeczeństwa były impo-
nujące. Z wielką energią i determinacją przystąpiono do budowy sił zbrojnych, które na 
początku stycznia 1919 r. liczyły już 13 tys. żołnierzy (w końcowym etapie wojny o niepod-
ległość armia osiągnęła stan 100 tys.; warto przypomnieć, że wszystkich Estończyków było 
około 900 tys.). Dużym atutem było przybycie ponad 3 tys. ochotników z Finlandii, Danii i 
Szwecji, na werbowanie których zgodziła się Ententa. Do rewelskiego portu wpłynęły bry-
tyjskie okręty wojenne, dostarczając broni i niezbędnego zaopatrzenia. W 1919 r. ogrom-
nym wysiłkiem udało się Estończykom obronić niepodległość w walce z bolszewikami, a 
następnie także w starciach z operującymi z terenów łotewskich Niemcami. 

 
Ewakuacja 
 
W połowie listopada 1918 r. wojska niemieckie rozpoczęły ewakuację także z Łotwy. 

W obliczu wyjątkowej koniunktury nastąpiła konsolidacja i aktywizacja sił łotewskich. W 
Rydze powołano Radę Ludową, która 18 listopada 1918 r. proklamowała niepodległość 
państwa i powołała Rząd Tymczasowy na czele z Karlisem Ulmanisem. W końcu miesiąca 
okupanci przekazali Łotyszom uprawnienia administracji cywilnej. Jednakże wkrótce rów-
nież młodemu państwu łotewskiemu przyszło zmierzyć się z zagrożeniem bolszewickim.  

Na początku stycznia 1919 r. bolszewicy wkroczyli do Rygi i zajęli dużą części Kurlan-
dii. Jeszcze większym zagrożeniem okazali się Niemcy, którzy w tym samym czasie postano-
wili zatrzymać ewakuację wojska i umocnić swoje wpływy na Łotwie. W 1919 r. rozgorzała 
jednoczesna wojna z bolszewikami i wojskami niemieckimi. Łotysze otrzymali wsparcie 
Estończyków, Brytyjczyków i Polaków. Niemców pokonano ostatecznie jesienią 1919 r, a 
bolszewików dopiero na wiosnę 1920 r. Niepodległość została uratowana. 
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Przed I wojną światową Ukraińcy byli poddani dwóm imperiom: Rosyjskiemu i 
Austro-Węgierskiemu. W Imperium Rosyjskim dzisiejsi Ukraińcy oficjalnie nosili miano 
Małorosjan, a Ukraina jako Małorosja miała być nieodłączną częścią dziedzictwa rosyj-
skich imperatorów. Natomiast w należącej do Austro-Węgier Galicji, Bukowinie i Rusi 
Zakarpackiej tradycyjnie używano nazwy Rusini. Podział ludności ukraińskiej między dwa 
imperia niósł za sobą także podział wyznaniowy – Ukraińcy w Rosji byli prawosławni, 
natomiast w Austro-Węgrzech wyznawali grekokatolicyzm (poza prawosławną Bukowi-
ną). 

Na początku XX w. ukraiński ruch narodowy miał już za sobą długą drogę. Ukraińcy 
nigdy nie zapomnieli tradycji kozackiej, żywej przede wszyskim na terytorium tzw. Hetma-
natu, który długo zachowywał autonomię w Imperium Rosyjskim. W połowie XIX w. w Kijo-
wie powstało tajne Bractwo Cyrylo-Metodejskie, którego członkowie marzyli o autonomii 
Ukrainy w ramach federacji słowiańskiej. Z Bractwem związany był Taras Szewczenko, ukra-
iński wieszcz narodowy, który upowszechnił nazwę Ukraina w miejsce dotychczasowej Ma-
łorosja. Natomiast w Galicji w okresie Wiosny Ludów działała we Lwowie Główna Rada 
Ruska. 

W okresie liberalizacji carskiego reżimu w wyniku klęski w wojnie krymskiej Ukraiń-
cy poczynili znaczne postępy w dziedzinie oświaty w języku ukraińskim. Powstały wówczas 
ukraińskie organizacje społeczno-polityczne zwane Hromadami. Niestety, ukraińskie osią-
gnięcia nie przetrwały represji po powstaniu styczniowym. Ukraińscy przywódcy skupieni 
wokół peterburskiego czasopisma „Osnowa” odnieśli się do powstania krytycznie, a ukraiń-
scy chłopi wręcz wrogo. Władze rosyjskie zakazały druku podręczników w języku ukraiń-
skim, pozwalając tylko na wydawanie literatury pięknej. Warunki te zaostrzył jeszcze tzw. 
akt emski 1876 r., w którym zakazano nie tylko drukowania książek w języku ukraińskim w 
Imperium Rosyjskim, lecz także przywożenia ich z zagranicy. Przywódcy kijowskiej Hromady 
z Michajło Drahomanowem na czele udali się wówczas na emigrację. 

 
Samostijna Ukraina 
 
W Galicji po Wiośnie Ludów władze austriackie porozumiały się z Polakami kosztem 

Rusinów. Część galicyjskiej ruskiej inteligencji opowiedziała się wówczas za przynależnością 
do narodu rosyjskiego (tzw. moskalofile). Niemniej jednak w latach 80. rozpoczął się szybki 
i nieprzerwany rozwój ukraińskiego ruchu narodowego. Na przełomie XIX i XX w. ukraińskie 
poczucie narodowe zawładnęło większością ludności ruskiej w Galicji.  

 Pod koniec XIX stulecia na Ukrainie Naddnieprzańskiej i w Galicji działało już kilka 
partii ukraińskich, w większości odwołujących się do idei socjalistycznych, lecz także, co 
najważniejsze, federacyjnych, a nawet niepodległościowych. W 1900 roku Mykoła Mich-
nowski rzucił hasło „Samostijnej Ukrainy”, czyli „jednej, niepodzielnej, wolnej, niepodległej 
Ukrainy od Karpat po Kaukaz”.  

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY 

dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB 
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 Działalność ukraińska szczególnie wielkie postępy poczyniła w Galicji. W przeddzień 
I wojny światowej było tu trzy tysiące ukraińskich szkół elementarnych, sześć gimnazjów 
państwowych i kilkanaście prywatnych; na Uniwersytecie Lwowskim istniało dziesięć ukra-
ińskich katedr. Towarzystwo oświatowe „Proswita” miało 77 filii i trzy tysiące czytelni. 
Ogólnoukraińskie znaczenie miała działalność lwowskiego Towarzystwa Naukowego im.  
T. Szewczenki. Bazę ekonomiczną tej działalności stanowiło ponad 500 organizacji pożycz-
kowych, sklepów spółdzielczych i spółek sprzedających produkty rolne, koordynowanych i 
wspieranych przez krajowe instytucje finansowe. Duchowe przywództwo galicyjskich Ukra-
ińców sprawował grekokatolicki metropolita Andrej Szeptyćky. Tak więc w Galicji ukształto-
wało się pełnowymiarowe ukraińskie społeczeństwo.  

 Na Ukrainie Naddnieprzańskiej nie było podobnych możliwości działania, niemniej 
jednak w okresie liberalizacji reżimu w wyniku rewolucji 1905 r. w I Dumie Państwowej 
Ukraińskie Koło Parlamentarne skupiło 45 spośród 102 posłów wybranych na Ukrainie. Ich 
wspólnym celem była autonomia ziem ukraińskich. Mimo iż wkrótce nastąpiła rosyjska 
reakcja, dążąca do całkowitego zniszczenia ukraińskiego ruchu narodowego, jego sukcesy, 
nawet te przejściowe, świadczą o gotowości ludności ukraińskiej do stania się narodem. 

 
Siła militarna 
 
W czasie I wojny światowej do armii rosyjskiej zmobilizowano 3,5 miliona Ukraiń-

ców, a do austro-węgierskiej – 300 tysięcy. Na ziemiach ukraińskich przez cały czas toczyły 
się działania wojenne. Już na początku września 1914 r. Rosjanie zdobyli Lwów, a do końca 
tego roku opanowali Galicję i Bukowinę oraz część Zakarpacia. W I połowie 1915 r. Austria-
cy odzyskali Lwów i nawet wkroczyli na Wołyń. Latem 1916 r. Rosjanie kontratakowali na 
Wołyniu i w Galicji, lecz zostali powstrzymani. Ukraińcy przywódcy w Imperium Rosyjskim 
uważali, że należy poprzeć jego wysiłki wojenne, gdyż jednym z celów tej wojny było przyłą-
czenie do Imperium ziem „ruskich” pozostających w granicach imperium habsburskiego, a 
tym samym zjednoczenie narodu ukraińskiego. Natomiast w Galicji powstała Ukraińska 
Rada Główna, która zaczęła formować oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych, by wal-
czyć po stronie Austro-Węgier o wyzwolenie Ukrainy spod panowania rosyjskiego.   

 Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji. 2 marca 
obalono cara. Już 17 marca powstała Centralna Rada w Kijowie, na czele której stanął Mi-
chajło Hruszewski. Latem Rada proklamowała narodową i terytorialną autonomię oraz 
utworzyła ukraiński rząd. Podczas wyborów do Ogólnorosyjskiego Zgromadzenia Ustawo-
dawczego ukraińskie partie zdobyły 5 mln głosów, wyprzedając wszystkie partie rosyjskie 
na Ukrainie. Po przewrocie bolszewickim Rada ogłosiła utworzenie Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, która miała stać się częścią federacyjnej Republiki Rosyjskiej. W odpowiedzi bol-
szewicy powołali w grudniu swój rząd w Charkowie. Pod koniec stycznia 1918 r. byli już pod 
Kijowem. 

 Rząd URL podjął rozmowy pokojowe z Niemcami i Austro-Węgrami (oraz ich sojusz-
nikami Bułgarią i Turcją) w Brześciu. 25 stycznia Rada proklamowała zerwanie związku z 
Rosją i pełną niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Traktat pokojowy podpisano 9 
lutego. Na podstawie traktatu Niemcy i Austro-Węgry przekazywały URL Chełmszczyznę i 
południową część Podlasia, a w tajnej klauzuli tego dokumentu Austro-Węgry zobowiązy-
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wały się do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz ze Lwowem i Przemyślem jako osobne-
go kraju koronnego monarchii. Państwa centralne zobowiązały się do okazania URL pomocy 
militarnej w zamian za milion ton zboża, które Ukraińcy zobowiązywali się dostarczyć Niem-
com i Austro-Węgrom do końca czerwca 1918 roku. 

 Dzień później bolszewicy zdobyli Kijów, ale 18 lutego rozpoczęła się ofensywa wojsk 
państw centralnych, w wyniku której zajęto całą Ukrainę, większość Białorusi oraz Łotwę i 
Estonię. 

Mocarstwa centralne zmusiły w ten sposób Rosję Sowiecką do podpisania traktatu 
zawartego również w Brześciu. Traktat stanowił o wycofaniu się Rosji z wojny i zerwaniu 
sojuszu z Ententą. Rosja zobowiązała się także do zdemobilizowania całej armii i m.in. do 
zawarcia pokoju z Ukrainą. 

 
Zachodnia Republika Ludowa 
 
Współpraca Niemców z rządzącymi Ukraińską Republiką Ludową socjalistami nie 

układała się pomyślnie, wobec czego poparli oni przeprowadzony 29 kwietnia zamach puł-
kownika Pawła Skoropadśkiego, którego zwolennicy ogłosili hetmanem całej Ukrainy. Ukra-
ińską Republikę Ludową przemianowano na Państwo Ukraińskie. Ukraińscy socjaliści w 
odpowiedzi rozpoczęli powstanie. W połowie listopada powołali rząd powstańczy, tzw. 
Dyrektoriat, z Symonem Petlurą i Wołodymyrem Wynnyczenko na czele. W grudniu Niemcy 
oddali powstańcom Kijów. 

 Jesienią 1918 r. klęska państw centralnych w wojnie z Ententą na zachodzie stawała 
się coraz bardziej widoczna. W październiku powstała Ukraińska Rada Narodowa we Lwo-
wie pod przewodnictwem Ewhena Petruszewycza. Nocą z 30 na 31 października ukraińskie 
oddziały opanowały Lwów, gdzie 9 listopada proklamowano Zachodnioukraińską Republikę 
Ludową. Ukraińcy po trzech tygoniach musieli wycofać się ze Lwowa, niemniej jednak pań-
stwo zachodnioukraińskie wykazało wielką zdolność przetrwania. Jego tymczasową stolicą 
stał się Tarnopol. 22 stycznia 1919 r. ogłoszono połączenie z ZURL z URL i powstanie jednej i 
niepodzielnej Ukrainy. Niestety, już 2 lutego bolszewicy zajęli Kijów, a rząd URL wycofał się 
do Kamieńca Podolskiego. Jednocześnie ukraińskie władze galicyjskie odrzuciły kompromi-
sowe propozycje Ententy uznania państwa ukraińskiego w Galicji (ale bez Lwowa i Bory-
sławsko-Drohobyckiego Zagłębia Naftowego ) i wznowiły wojnę z Polską. Skończyło się to 
klęską Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, która wycofała się za Zbrucz, na terytorium URL. 
 28 czerwca 1919 w Wersalu został podpisany traktat pokojowy pomiędzy państwa-
mi zwycięskiej w I wojnie Ententy i pokonanymi Niemcami. Traktat nie regulował targanej 
wojną domową Rosji i statusu Białorusi, Ukrainy i Litwy.  

 Latem 1919 r. wojska URL, wsparte przez Ukraińską Armię Galicyjską i oddziały 
białogwardyjskie gen. Denikina zajęły Kijów, który ostatecznie przekazano tym ostatnim. 
Sojusz okazał się krótkotrwały. Na tyłach armii Denikina wybuchło powstanie chłopskie, 
przeciwko niemu wystąpiły też wojska ukraińskie. Wojska ukraińskie zdziesiątkowała jed-
nak epidemia tyfusu, pozbawiając je zdolności bojowej. 17 listopada do Kamieńca Podol-
skiego, ostatniej stolicy URL, wkroczyły wojska polskie, nie napotykając oporu. Petlura zde-
cydowany już był podjąć walkę przeciwko Rosji w sojuszu z Polską. 22 kwietnia 1920 r. pod-
pisano układ Piłsudskiego z Petlurą, na mocy którego rząd ukraiński zrzekał się na rzecz 
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strony polskiej Galicji Wschodniej, zachodniej części Wołynia oraz Polesia, Chełmszczyzny i 
Podlasia. Konsekwencją układu była podjęta pod koniec kwietnia 1920 r. wyprawa kijow-
ska, w której wojska polskie wspierały oddziały ukraińskie. Sojusznicy zajęli Kijów, lecz so-
wiecka kontrofensywa doprowadziła do pośpiesznego odwrotu wojsk polskich i ukraiń-
skich. Zwycięstwo nad bolszewikami w bitwie warszawskiej zapewniło dalsze istnienie pań-
stwa polskiego, które nie było już jednak zainteresowane dalszym prowadzeniem wojny. 
Rozpoczęły się rozmowy pokojowe w Rydze. Podczas ich trwania Petlura podjął ostatnią 
próbę zmiany sytuacji poprzez porozumienie z białogwardyjską armią gen. Wrangla, wal-
czącą na południu Ukrainy. Wyprawa armii ukraińskiej na Podole zakończyła się jednak 
ostateczną klęską i jej internowaniem na terytorium Polski. 

 
Pokój 
 
18 marca 1921 r. podpisano w Rydze traktat pokojowy między Rosją Sowiecką i 

Ukraińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką a Polską. Granicę między tymi państwami 
poprowadzono w przybliżeniu w ten sam sposób, co w układzie Piłsudski-Petlura. W 1923 r. 
Rada Ambasadorów państw Ententy uznała suwerenność Polski nad Galicją Wschodnią, 
pod warunkiem nadania jej autonomii (czego strona Polska nie dotrzymała).  

 Ówczesna walka o niepodległość Ukrainy, chociaż zakończyła się niepowodzeniem, 
nie poszła na marne. Zwycięscy bolszewicy musieli uznać istnienie narodu ukraińskiego i 
utworzyć Ukraińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką. W 1991 r. Ukraina ogłosiła niepod-
ległość i przyjęła państwową symbolikę Ukraińskiej Republiki Ludowej: herb Tryzub (trójząb 
Rurykowiczów), hymn i błękitno-żółtą flagę. Dzisiaj pod tą flagą Ukraińcy znów bronią swo-
jego kraju przed rosyjską agresją.  
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W 2018 r. obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Z wydarze-
niami sprzed 100 lat nierozerwalnie łączy się osoba Józefa Piłsudskiego – patrioty, wybitne-
go polskiego polityka i działacza niepodległościowego. Sprawdź w naszym quizie, co wiesz o 
dzieciństwie i latach wczesnej młodości oraz o życiu prywatnym Marszałka.  

 
1) Zułów, miejscowość, w której przyszedł na świat Józef Piłsudski 5 grudnia 1867 roku 
znajduje się dzisiaj na terenie: 

a. Polski 
b. Łotwy 
c. Litwy 
d. Białorusi 
 

2) Z jakiej grupy społecznej pochodził Józef Piłsudski? 
a. zamożne ziemiaństwo 
b. uboga szlachta 

 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

Quiz historyczny 
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c. arystokracja 
d. inteligencja 
 

3) W domu Piłsudskich panował kult pewnego wydarzenia z przeszłości, które rodzina cią-
gle rozpamiętywała. Było to: 

a. uchwalenie Konstytucji 3 Maja 
b. przemarsz wojsk napoleońskich 
c. powstanie listopadowe 
d. powstanie styczniowe 
 

4) W domu Piłsudskich zawsze było gwarno – także za sprawą licznej gromadki dzieci. Ile 
rodzeństwa miał Józef Piłsudski? 

a. 4 
b. 6 
c. 9 
d. 11 
 

5) W 1874 r. rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna, w którym wkrótce bracia Piłsudscy 
rozpoczęli naukę w gimnazjum. Bronisław 15 marca 1882 roku zapisał w dzienniku: „Ziuk 
do klas nie chodził, bo majtek nie ma”. Co było bezpośrednią przyczyną znacznego zuboże-
nia rodziny i przeprowadzki do miasta? 

a. konfiskata majątku przez rosyjskie władze 
b. nieudana działalność inwestycyjna ojca, która doprowadziła zarządzane przez niego 

majątki do ruiny 
c. pożar zułowskiego dworu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi 
d. potrzeba dalszej edukacji dzieci 
 

6) Młodemu Piłsudskiemu nauka szła łatwo i bez większego wysiłku, zdobywał satysfakcjo-
nujące, choć nie najwyższe stopnie. W gimnazjum najwyższe noty Józef Piłsudski otrzymy-
wał z następujących przedmiotów: 

a. historia i geografia 
b. języki klasyczne 
c. języki obce nowożytne 
d. matematyka i fizyka 
 

7) Jako nastolatek Piłsudski, jak wielu jego kolegów, dorabiał korepetycjami. W szkole prze-
ciwstawiał się też intensywnej rusyfikacji poprzez: 

a. założenie z kolegami tajnego kółka samokształceniowego 
b. ignorowanie obowiązkowego uczestnictwa w nabożeństwach w cerkwi 
c. rozrzucanie wśród uczniów antyrosyjskich ulotek 
d. organizowanie tajnych wieczorów recytatorskich polskiej poezji 
 

8) W jaki nałóg popadł Józef Piłsudski jeszcze w gimnazjum? 
a. gry karciane 
b. palenie papierosów 
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c. nadużywanie alkoholu 
d. substancje odurzające 
 

9) Po ukończeniu gimnazjum Józef Piłsudski podjął studia na uniwersytecie w Charkowie. W 
przyszłości miał wykonywać zawód: 

a. prawnika 
b. lekarza 
c. inżyniera 
d. nauczyciela 
 

10) Pierwszy rok studiów w Charkowie omal nie zakończył się w życiu młodego Józefa Pił-
sudskiego spektakularnym wydarzeniem. Była to: 

a. próba samobójcza 
b. chęć zawarcia związku małżeńskiego wbrew woli ojca 
c. zamiar zaciągnięcia się do służby wojskowej 
d. myśl o wstąpieniu do seminarium duchownego 
 

11) Jaka ideologia zafascynowała Józefa Piłsudskiego w okresie studiów w Charkowie? 
a. nacjonalizm 
b. liberalizm 
c. socjalizm 
d. Józef nie interesował się żadną ideologią 

 
12) Powrót z Charkowa do Wilna i zaangażowanie przez brata Bronisława w pracę konspira-
cyjną skutkowało w życiu Józefa Piłsudskiego: 

a. skazaniem na 5 lat zesłania na Syberię 
b. porzuceniem studiów na rzecz pracy konspiracyjnej 
c. koniecznością ucieczki do Krakowa w zaborze austriackim 
d. przymusowym wyjazdem do Francji w celu uniknięcia aresztowania 
 

13) Pobyt na Syberii przyniósł Józefowi Piłsudskiemu pierwsze uczucie miłosne. Wybranką 
jego serca została wówczas: 

a. Leonarda Lewandowska 
b. Maria Juszkiewicz 
c. Aleksandra Szczerbińska 
d. Eugenia Lewicka 
 

14) Doświadczenia wczesnych lat życia zwykle wywierają piętno i na jego dalszej części – 
także co do upodobań smakowych. Zdecydowanie ulubionym napojem Józefa Piłsudskiego 
była: 

a. kawa 
b. herbata 
c. wina 
d. piwo 
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15) Co było ulubioną rozrywką Józefa Piłsudskiego? 
a. gra w brydża 
b. stawianie pasjansa 
c. jeździectwo 
d. rauty i bale 
 
 

Odpowiedzi na ostatniej stronie! 
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Józefa Piłsudskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, ale czy słyszeliście o jego star-
szym bracie Bronisławie? Najwięcej mówi się o nim na Dalekim Wschodzie – polski zesła-
niec, etnograf, badacz, działacz niepodległościowy. Sprawdź, jak dużo wiesz o odkrywcy 
tajemniczego ludu Ajnów. 

Bronisław Piłsudski urodził się w 1866 w Zułowie. Trafił na Syberię przez oskarżenie 
o przygotowanie zamachu na życie cara Aleksandra III. Początkowo otrzymał karę śmierci, 
którą zmieniono na 15 lat ciężkich prac i zsyłkę na wyspę Sachalin. To tam zainteresował się 
zapomnianym ludem Ajnów, dziś uważanym za protoplastów współczesnych Japończyków. 
Używając fonografu Edisona, zachował rozmowy i śpiewy tej tubylczej ludności i tym sa-
mym ocalił ich język i kulturę od zapomnienia. Postanowił nawet osiedlić się w ajnowskiej 
osadzie, gdzie doczekał się potomków. 

Po latach zesłania i powrocie do Polski, Bronisław Piłsudski zamieszkał w Zakopa-
nem. Tam prowadził badania etnograficzne Podhala. Zginął w 1918 roku w tajemniczych 
okolicznościach w Paryżu. 

To nie wszystkie ciekawostki o życiu Bronisława Piłsudskiego. Spróbujcie rozwiązać 
nasz quiz i sprawdźcie, co jeszcze może was zaskoczyć w historii braci Piłsudskich! 

 
 

Bronisław Piłsudski – Król Ajnów 

Ainu z Sachalinu, zdjęcie wykonane przez Bronisława Piłsudskiego, ok. 1905 r. 

Quiz historyczny 
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1) Gdzie urodził się Bronisław Piłsudski? 
a. w Warszawie 
b. w Sulejówku 
c. w Wilnie 
d. w małej wsi w okręgu litewskim 

 
2) Ilu braci miał Bronisław Piłsudski? 

a. 1 – Józefa 
b. 3 – Józefa; Adama; Kazimierza 
c. 5 – Józefa; Adama; Kazimierza; Jana; Kacpra 
d. 6 – Józefa; Adama; Kazimierza; Jana; Kacpra; Stanisława 

 
3) Jakie studia ukończył Bronisław Piłsudski? 

a. prawo 
b. medycynę 
c. historię 
d. nie ukończył studiów 
 

4) Jaki wyrok otrzymał Bronisław za oskarżenie o przygotowywanie zamachu na życie cara 
Aleksandra III? 

a. 10 lat katorgi 
b. 20 lat katorgi 
c. wyrok śmierci 
d. został uniewinniony 
 

5) Gdzie Bronisław Piłsudski odbywał karę? 
a. na zesłaniu w Kazachstanie 
b. na zesłaniu w Tobolsku 
c. na zesłaniu na Sachalinie 
d. na zesłaniu w Japonii 
 

6) Czym Bronisław Piłsudski zajmował się na zesłaniu? 
a. pracował w kopalni 
b. pracował w kołchozie 
c. zajmował się wyrębem lasów 
d. badał kulturę Ajnów i Gilaków 
 

7) Z kim związał się Bronisław Piłsudski, przebywając na zesłaniu? 
a. z krewną ajnuskiego wodza 
b. z ajnuską szamanką  
c. z zesłaną szlachcianką z Polski 
d. nie związał się z nikim  
 

8) W jaki sposób badacz zapisywał mowę i pieśni Ajnów? 
a. robiąc skrupulatne notatki pisemne 
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b. na magnetofonie 
c. na fonografie 
d. dyktafonem 
 

9) W którym roku Bronisław Piłsudski wrócił do Polski? 
a. 1866 r. 
b. 1900 r. 
c. 1906 r. 
d. 1918 r. 
 

10) Gdzie zmarł Bronisław Piłsudski? 
a. na Sachalinie 
b. w Paryżu 
c. w Zakopanem 
d. w rodzinnym Zułowie 
 

11) Jak zginął Bronisław Piłsudski? 
a. utopił się w sekwanie w Paryżu 
b. w nieszczęśliwym wypadku podczas podróży etnograficznej 
c. został zamordowany po powrocie do kraju 
d. zmarł na grypę 
 

12) Gdzie oficjalnie odsłonięto pierwszy pomnik etnografa w 2013 roku? 
a. na japońskiej wyspie Hokkaido 
b. w Warszawie 
c. w Paryżu 
d. w Zulowie 
 

13) W 2008 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające Broni-
sława Piłsudskiego. Jakiego nominału była moneta srebrna? 

a. 10 zł 
b. 20 zł 
c. 50 zł 
d. 100 zł 
 

14) Kiedy odsłonięto pierwszy pomnik badacza w Polsce? 
a. w 2000 r. 
b. w 2010 r. 
c. w 2016 r. 
d. w 2018 r. 
 

15) Co przedstawia pomnik Bronisława Piłsudskiego w Żorach? 
a. Bronisława oraz ajnoskiego wojownika 
b. Bronisława medytującego wśród Ajnów 
c. Bronisława grającego w prastarą ajnoską grę 
d. Bronisława Piłsudskiego nagrywającego rozmowę z ajnoskim mieszkańcem 

 
Odpowiedzi na ostatniej stronie! 
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Konkurs plastyczny  
 

Niepodlegli dla Niepodległej 
 
 
 

Niepodlegli dla Niepodległej to konkurs realizowany przez Regional-
ny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku, przy wsparciu Podla-
skiego Kuratora Oświaty, Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskie-
go, Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Edukacji i 
Dialogu „Fontis et Futura”. 

 
Głównym celem Konkursu było zachęcenie dzieci, młodzieży, stu-

dentów i wszystkich osób zainteresowanych do włączenia się we wspólne 
obchody upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Pol-
skę, poprzez realizację konkretnej formy plastycznej. Organizatorzy pra-
gnęli stworzyć warunki do współpracy różnych środowisk, w tym Polonii i 
Polaków za granicą, oraz zachęcić rodaków na całym świecie do wspólnego 
świętowania jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. W Kon-
kursie wzięli udział uczestnicy min. z Armenii, Białorusi, Estonii oraz Ukra-
iny. Konkurs nie posiadał ograniczeń ze względu na wiek czy też formę pla-
styczną. Uczestnicy musieli opisać swoją pracę. 
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I miejsce  
Aleksandra Snarska z Białegostoku, Niepodległość, wolność, spokój 

 

Nagrodzone prace 

Centralna część pracy przedstawia postać  Józefa Piłsudskiego – przywódcy, stojące-
go na czele Narodu Polskiego. Reszta pokazuje wyobrażenie odczuć, jakie wywołuje  w Na-
rodzie odzyskanie niepodległości, po 123 latach zniewolenia. Na pracy starano się uchwycić 
jeden z momentów ciszy, porządku i spokoju, których w tamtym okresie brakowało, a jakie 
stwarzała otaczająca przyroda. Symbolizuje ona równowagę, stabilizację i bezpieczeństwo. 
Słońce natomiast, jako symbol światła, ciepła, radości daje nadzieję na lepszą przyszłość w 
Niepodległej Polsce. 
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II miejsce 
Wiktoria Wojciulik z Białegostoku, Kobieca wizja odzyskania Niepodległości 

Na pracy przedstawiono walkę nieustannie toczącą się przez wiele lat. Na samym 
dole Joanna Żubr, pierwsza Polka nagrodzona orderem Virtuti Militari, fundament buntu 
przeciwko wszelkim normom. Wyżej Emilia Plater, Anna Pustowojtówna, a na końcu anoni-
mowa bohaterka Obrony Lwowa, wypuszczająca białego orła na długo wyczekiwaną wol-
ność.  
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Marszałek Józef Piłsudski nierozerwalnie związany jest z Niepodległością Polski. Synonim 
pojęcia Wolności , Niepodległości, Honoru i Ojczyzny – wartości nadrzędnych. Budowniczy 

fundamentów Niepodległej Polski, twórca Legionów zasługujący na szacunek i chwałę. 

III miejsce 
Aleksandra Wołosik z Supraśla, Ku chwale Marszałka 
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Wyróżnienia 

Włodzimierz Maciejczyk z Berezy na Białorusi, Ojczyzna 
Obraz ukazuje matkę i córkę w strojach ludowych, flagę i piękne polskie krajobrazy. Kobieta 

z miłością i czułością patrzy na flagę, na której haftowała orła. Dziewczynka pomaga ma-
mie, trzyma w ręku flagę i pilnie ją obserwuje. Dziewczynka to symbol przyszłości, w której 

dzieci będą dumne ze swojej Ojczyzny, będą ją kochały. 

Katarzyna Zaborowska z Supraśla, Wolna 
Praca operuje przedstawieniami symbolicznymi , wykorzystując kolor. Ciemniejsze barwy 
nawiązują do trudów i cierpień w walce. Jasne natomiast pokazują nadzieję i pragnienie 

wolności. Sam kształt flagi nie jest przypadkowy. Spływająca biel na czerwień odzwierciedla 
przelaną krew za ojczyznę. 
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Natalia Kutniewska z Supraśla, Odzy-
skanie niepodległości 
 
Praca ukazuje orła wyrywającego się z 
rąk zaborców. Orzeł symbolizuje Pol-
skę, chwytające go ręce to Rosja, Pru-
sy i Austria. 

 
Anna Iwaniuk z Białegostoku, Wybie-
ram Polskę Niepodległą 
 
Na pracy przedstawiono dziewczynkę, 
która wybiera Polskę Niepodległą. 
Pokazuje napisy miast w jej ojczystym, 
polskim języku. Rozwiana wstążka we 
włosach świadczy o wolności niepodle-
głej Polski. 
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Dawid Podbielski z Białego-
stoku, Dla Niepodległej 
 
W pracy umieszczono dwie 
osoby: żołnierza powstania 
warszawskiego i husarza 
(jako ducha). Obraz przeka-
zuje, że Polacy mają w sobie 
moc i nie znajdzie się prze-
ciwnik, z którym stanęliby do 
walki.   

Marta Wołodżkina z Wi-
tebska na Białorusi, Moc 
Niepodległości 
 
Wojsko przedstawia moc 
Polski i jej ważność. Na 
drugim planie mapa i ulica 
symbolizują historyczną 
drogę, którą Polska prze-
szła, żeby być niepodległą 
krainą. 
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Weronika Formajster z Supraśla, 
W obronie granic 
 
Wilki na jaskrawo czerwonym tle 
symbolizują groźnego wroga, 
który próbuje przedostać  się 
przez granicę naszego kraju. Na 
pierwszym planie widać skrzydła 
białego orła – polski naród stara-
jący się zagrodzić im drogę i tym 
samym uratować Polskę. W pracy 
umieszczono rok 1920 (ozna-
czający pierwsze uroczyste upa-
miętnienie odzyskania niepodle-
głości) i rok 2018 (czyli 100 roczni-
ca odzyskania niepodległości). 
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Najmłodsi dla Niepodległej 

Magdalena Grygoruk z Białegostoku 

Michalina Ignaciuk z Białegostoku 
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Nadzieja Mala–Szeluncowa z Zaporoża na Ukrainie, Długa droga do niepodległości 
Przez walkę, głód, tortury, przestraszenie… My, Polacy nie utraciliśmy wiary w Boga, w 
siebie i nieśliśmy w sercu krzyż i nadzieję zbawienia przez 123 lata nieistnienia naszego 

kraju na mapie Europy. Tęcza pokazuje radosne oczekiwanie walczących. Idziemy po cierni-
stej niewiadomej drodze od Konstytucji 3 Maja i ostatniej korony króla Stanisława Ponia-

towskiego do niepodległości na czele z naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim. 

Jakub Drozdowski z Białegostoku 
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Adrianna Bruzun z Białegostoku 

Marcin Niemotko z Białegostoku 
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WYWIADY 

Trzy strefy klimatyzowania i ponad 11 kilometrów akt w strefie sterylnej. Archi-
wum Państwowe w Białymstoku przeniosło się w XXI wiek. W nowej siedzibie stare do-
kumenty będą przechowywane w idealnych warunkach i udostępniane dla wszystkich, 
którzy będą  zainteresowani poznaniem polskiego dziedzictwa w dokumencie, poszuki-
waniem swoich korzeni i materiałów do badań. Oficjalne otwarcie placówki miało miej-
sce 20 czerwca 2018 roku. Dziś to jedno z najbardziej nowoczesnych archiwów w Polsce. 

 
Kiedy powstały plany budowy nowego obiektu Archiwum Państwowego w Bia-

łymstoku? 
 
M.K.  Plany wybudowania nowego budynku Archiwum Państwowego w Białymsto-

ku powstały w 2007 r. W tym miejscu chciałbym odnieść się do jednej z najciekawszych 
inicjatyw pozyskania nowego obiektu na potrzeby Archiwum. W 2006 r. zorganizowany 
został Konkurs Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na koncepcję urbani-
styczno-architektoniczną zagospodarowania terenów dawnej składnicy wojskowej przy ul. 
Węglowej w Białymstoku, który rozstrzygnięto w kwietniu tegoż roku. Pierwszą nagrodę 
zdobył zespół pod kierownictwem architekta Jana Kabaca z białostockiej pracowni „Arkon”. 
Stworzona została  m. in. koncepcja budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dla 
jej potrzeb wykorzystano budynki numer 12, 28, uzupełniając je nową kubaturą części wej-
ściowej i główną czytelnią. Budynek nr 12 przystosowano do celów magazynowych i admi-
nistracyjnych, zaś budynek nr 28 na zespół konferencyjny, który mógł działać niezależnie. 
Zaprojektowana powierzchnia użytkowa obiektu wyniosła  4747 m², kubatura - 34650 m3. 
Koszt budowy obiektu wyceniono na 18,3 miliona złotych. Pomysł ten nie został jednak 
zrealizowany, gdyż władze miejskie zmieniły koncepcję zagospodarowania obiektów przy 
ulicy Węglowej.   

Gdy tak się stało, zaprosiłem swego szefa dr. Sławomira Radonia, który przyjechał 
do Białegostoku 10 maja 2007 r.  Na spotkaniu z pracownikami Naczelny Dyrektor stwier-
dził, iż są  możliwości budowy nowego obiektu w Białymstoku. Po zebraniu wraz ze Sławo-
mirem Radoniem złożyliśmy wizytę Tadeuszowi Truskolaskiemu, z którym rozmawialiśmy o 
współpracy  oraz o trudnej sytuacji lokalowej Archiwum. Naczelny Dyrektor zdecydowanie 
stwierdził, iż zamierza czynić starania o pozyskanie środków na budowę nowego obiektu 
archiwalnego w Białymstoku. Potrzebna była jednak działka, którą należało pozyskać od 
gminy. Prezydent pozytywnie odniósł się do przedmiotowej propozycji.  

 
Dlaczego Archiwum czyniło starania o wybudowanie nowego obiektu? 
 
M.K. Od 1960 r. Archiwum posiadało ciasną, zabudowaną nieruchomość położoną 

Jak chronić polskie dziedzictwo historyczne w dokumen-
cie? Rozmowa z Dyrektorem Archiwum Państwowego w 
Białymstoku – dr Markiem Kietlińskim 
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w Białymstoku przy  Rynku Kościuszki 4, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1444 
o powierzchni 1127 m2 i budynek o powierzchni 791 m2. Obiekt położony w ścisłym cen-
trum Białegostoku wpisany był do rejestru zabytków. W początkach lat 90 - tych przestał 
spełniać swoją rolę. Ciasne magazyny archiwalne przeważnie w zaadoptowanych do tego 
celu piwnicach w budynku przy Rynku Kościuszki 4 zostały już zapełnione. Pojawiły się pro-
blemy z utrzymaniem odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności w magazynach. 
Niewielka pracownia naukowa utrudniała korzystanie z dokumentów archiwalnych wszyst-
kim zainteresowanym osobom. Budynek był nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Brakowało możliwości stworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej do 
realizacji działalności naukowej, popularyzatorskiej, kulturalnej i wydawniczej. Warunki 
pracy osób zatrudnionych w Archiwum były ciężkie ze względu na ciasne i niefunkcjonalne 
pomieszczenia biurowe. Poważnym problemem był też brak miejsc parkingowych dla klien-
tów i pracowników Archiwum. Od 2004 r. wynajmowano więc magazyn o powierzchni  
393,77 m² przy ulicy Skorupskiej.  

 
Rzeczywiście sytuacja lokalowa Archiwum była trudna, nie udało się pozyskać 

obiektu do remontu, mówił Pan, iż były plany, rozmowy. Czy Archiwum podjęło działania, 
aby zrealizować swoje zamierzenia? 

 
M.K. W czerwcu 2008 r. wystąpiłem do prezydenta Białegostoku Tadeusza Trusko-

laskiego z prośbą o przekazanie z zasobów gminnych działki na potrzeby budowy nowego 
obiektu. Michał Wierzbicki – zastępca prezydenta Białegostoku, odpowiedzialny za mienie i 
inwestycje Gminy Białystok, poinformował mnie, iż Gmina scala działki w śródmieściu Białe-
gostoku. Według planów zagospodarowania przestrzennego miały być one przeznaczone 
pod zabudowę biurowo – administracyjną. Działki te były położone niedaleko dworca PKP i 
PKS. Była nadzieja, iż może uda się pozyskać działkę budowlaną w tamtej okolicy.   

W październiku 2008 r. premier Donald Tusk i Komitet Stały Rady Ministrów zaak-
ceptowali przygotowany w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych projekt Wieloletnie-
go Programu Rządowego modernizacji infrastruktury archiwów państwowych. Planowano 
w nim wybudowanie nowych budynków, odpowiadających wymaganym standardom i po-
zwalających na bezpieczne przechowywanie archiwaliów. Program obejmował też budowę 
nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Białymstoku. Jednak w grudniu 2008 r., w 
związku z  kryzysem ekonomicznym w Europie, podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu 
rzeczowego i finansowego Programu. W grudniu 2009 r. nastąpiła kolejna korekta Progra-
mu – ustalono, iż będzie on realizowany w latach 2011- 2016. W tym to czasie miała być 
zrealizowana budowa obiektu Archiwum Państwowego w Białymstoku. 

 
Kolejne przesunięcia powodowały, iż plany wybudowania obiektu znów się odda-

lały… 
 
M.K. Było sporo obaw, że inwestycja może nie dojść do skutku. Nie zrezygnowałem 

jednak z rozmów z władzami Białegostoku. W lutym 2009 r. prezydent Tadeusz Truskolaski 
zaproponował do zamiany za budynek przy Rynku Kościuszki 4 działkę położoną w Białym-
stoku przy ulicy Mickiewicza w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Po konsultacjach z Naczelną 
Dyrekcją Archiwów Państwowych stwierdziłem, iż lokalizacja taka odpowiada Archiwum. 
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Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony był w dzielnicy Dojlidy. Od strony 
południowego zachodu graniczył z pasem drogowym ulicy Adama Mickiewicza, która jest 
drogą dwupasmową z dostępnością komunikacji miejskiej. Warunki geotechniczne były 
dobre i sprzyjały inwestycji. Do nieruchomości możliwy był dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej. Na działce Archiwum można było zlokalizować miejsca postojowe, w tym stano-
wisko dla autokaru. Parametry zabudowy spełniały wymagania przewidziane w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Pod koniec 2009 r. podpisany został list 
intencyjny w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Biały-
stok na potrzeby budowy nowego obiektu dla Archiwum Państwowego w Białymstoku. 
Gminę Białystok reprezentował Michał Wierzbicki – zastępca prezydenta Białegostoku, w 
imieniu Skarbu Państwa występował Tadeusz Truskolaski – starosta grodzki,  przy udziale 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia i Archiwum Państwo-
wego w Białymstoku reprezentowanego przez dyrektora Marka Kietlińskiego. Strony do-
strzegły potrzebę utworzenia nowej siedziby Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz 
potrzebę uporządkowania centrum miasta Białegostoku i wyraziły wolę współpracy.  

 
Czy to znaczyło, że można już było przystąpić do opracowania koncepcji budynku? 
 
M.K. Nie od razu  przystąpiliśmy do działań. Pieniądze poszły do innych miast, w 

których sytuacja lokalowa była jeszcze trudniejsza niż w Białymstoku. Co prawda Archiwum 
przygotowywało kolejne programy inwestycyjne, ale nie były realizowane. Dopiero w 
czerwcu 2013 r. otrzymałem z Warszawy informację, iż inwestycja w Białymstoku otrzyma-
ła zielone światło od ministra Bogdana Zdrojewskiego. Informację tę zakomunikował Wła-
dysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.   Proces przygotowania 
inwestycji  został rozpoczęty. Archiwum rozeznało rynek i wybrało najtańszą ofertę na  
wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Programowej, złożoną przez architekta Jana Kabaca 
z biura projektowego „Arkon”. Współpraca była bardzo owocna. Koncepcja została zreali-
zowana w oparciu o standardy budynku archiwalnego opracowane przez: Marię Borusz-
kowską, Annę Czajkę, Dariusza Dunajskiego i Ryszarda Wojtkowskiego (pracowników 
NDAP) i  uwarunkowań wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego oraz warunków technicznych. W koncepcji zostały określone podstawowe parametry 
użytkowo-funkcjonalne budynku, zaprojektowana została bryła i układ funkcjonalny, okre-
ślono zasady obsługi komunikacyjnej i zagospodarowania terenu, przyjęto podstawowe 
materiały budowlane decydujące o funkcjonalności i estetyce oraz założenia techniczne 
dotyczące instalacji i sieci zewnętrznych. Na tym etapie przeprowadzono również badania 
geotechniczne, które przesądziły o przydatności gruntów na cele budowlane, przeprowa-
dzono inwentaryzację zieleni, uzyskano mapę do celów projektowych oraz informację o 
warunkach przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. Uzgodniono też z  Prezydentem 
Miasta  termin wykonania drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 
Koncepcja była ważnym wstępnym opracowaniem, ale nie stanowiła jeszcze pod-

stawy do rozpoczęcia budowy obiektu, trzeba było  podjąć następne działania… 
 

M.K. Mając koncepcję, wiedzieliśmy już, czego potrzebujemy, jak ma wyglądać i funkcjono-
wać przyszły obiekt. Ogłoszony został przetarg na projekt siedziby Archiwum. Wybrano 
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ofertę  Mateusza Wejcherta i jego zespołu. Projekt został  podzielony  na budowlany i wy-
konawczy. W sierpniu 2015 r.  rozstrzygnięto przetarg na inwestora zastępczego, który miał 
nadzorować budowę obiektu. Wybrano ofertę Beaty Kucharzyk Nieruchomości i Kancelaria 
z Kętrzyna. Natomiast pod koniec sierpnia 2016 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu 
wybrano ofertę firmy SKANSKA. Budowa i wyposażanie obiektu zakończyły się w listopadzie 
2017 r.  

Budynek Archiwum zlokalizowano w centralnej części działki, z blokiem administra-
cyjno-biurowym od frontu oraz częścią magazynową w tyle. Uwzględniając etapowanie 
inwestycji, w projekcie przyjęto rezerwę terenu na rozbudowę części magazynowej w przy-
szłości. Projektowane wejście główne do budynku zostało umieszczone od strony ulicy 
Mickiewicza. W kształtowaniu dojść wykorzystano istniejącą różnicę terenu pomiędzy po-
ziomem działki a ulicą. Poziom strefy wejściowej z częścią publiczną obiektu został wynie-
siony powyżej poziomu ulicy Mickiewicza o ok. 1,9 m, ze schodami terenowymi prowadzą-
cymi do głównego wejścia. W ten sposób wyraźnie zaakcentowane zostało wejście oraz 
podkreślona ranga obiektu. Kondygnacja z pomieszczeniami sali konferencyjnej i wystawo-
wej, pracowni naukowej, punktu informacyjnego i zarządzania obiektem została umieszczo-
na na istniejącym poziomie działki, co pozwoliło na uzyskanie bezpośredniego dostępu do 
niej z dróg dojazdowych. Dojścia zaplanowano od strony parkingu poprzez schody tereno-
we. Wykonano również windę dla niepełnosprawnych. Wszystkie dojścia o szerokości min. 
1,5 m wykonano z kostki betonowej lub betonu architektonicznego. W pobliżu wejścia 
głównego zbudowano parking dla rowerów. 

 

 
 
W strukturze funkcjonalnej obiektu można wyróżnić następujące strefy:  publiczną, 

edukacyjną, ekspozycyjno-konferencyjną, udostępniania, przechowywania (magazyny ar-
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chiwalne, magazyny specjalne, w tym dla materiałów archiwalnych niejawnych,  ewidencji 
skarbowej, skarbiec, fotografii i nagrań), administracyjną oraz infrastruktury technicznej i 
teleinformatycznej. 

Strefa publiczna, wejściowa z dostępem bez ograniczeń dla użytkowników, to stre-
fa, w której użytkownik zdobędzie podstawowe informacje o działalności Archiwum na 
stanowisku informacji oraz w punktach informacji multimedialnej w holu wejściowym. 
Tutaj użytkownik zostanie skierowany do innych stref - pracowni naukowej, sali ekspozycyj-
nej, sali konferencyjnej, sali edukacyjnej, a także szatni. W tej strefie klient będzie mógł 
również załatwić podstawowe sprawy związane z pozyskaniem informacji czy też złożeniem 
lub odbiorem pism czy zamówień oraz w specjalnym do tego celu pokoju omówić zagadnie-
nia wymagające dyskrecji rozmów. 

Strefa edukacyjna służy prowadzonej działalności edukacyjnej, szkoleniowej, semi-
naryjnej. 

W strefie ekspozycyjno - konferencyjnej będą prezentowane zarówno kopie doku-
mentów, oryginały, a także będą wykorzystywane techniki multimedialne i prowadzona 
działalność naukowa i konferencyjna.   

W strefie udostępniania (pracownia naukowa), powiązanej z częścią magazynową,  
odbywa się udostępnianie materiałów archiwalnych, jak i zasobów bibliotecznych. Przewi-
dziano tu miejsce umożliwiające pozostawienie przez użytkowników w szafkach rzeczy 
osobistych. 

Strefa przechowywania obejmuje magazyny archiwalne i administracyjne z kontro-
lowanym dostępem dla części pracowników.          

Strefa administracyjna posiada kontrolowany dostępem do części pokoi biurowych 
dla użytkowników z zewnątrz, część pokoi  jest dostępna tylko dla uprawnionych pracowni-
ków. 

Strefa infrastruktury technicznej i teleinformatycznej jest dostępna tylko dla upraw-
nionych pracowników. 
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Budynek składa się z następujących kondygnacji: 
 
Kondygnacja „-1” –  30 cm powyżej poziomu terenu. W tym miejscu dokonuje się  

dostawa archiwaliów, znajdują się pracownie konserwacji archiwaliów i digitalizacji akt, 
część techniczna i magazynowa. Cała kondygnacja dostępna jest tylko dla osób upoważnio-
nych. Z pomieszczenia korytarza / rozładowni, do którego przy pomocy samochodów do-
starczane są archiwalia (po uprzedniej dezynfekcji wykonanej przez wyspecjalizowane fir-
my zewnętrzne) dostępne są pomieszczenia: 

- techniczne (BMS, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia, magazyn sprzętu tereno-
wego z pomieszczeniem  przyłącza wodociągowego), 

- magazynu kwarantanny, w którym czasowo przechowywane są materiały wyma-
gające oceny ich stanu, 

- pracowni konserwatorskiej, w której archiwalia poddawane są naprawie, czyszcze-
niu, pracom konserwatorskim i renowacji. 

Pomiędzy pracowniami konserwacji i digitalizacji znajduje się pomieszczenie socjal-
ne dostępne przez śluzę z szafą na ubrania robocze. 

W części północno-wschodniej kondygnacji znajdują się: 
- magazyny archiwaliów, 
- kancelaria tajna, 
- magazyn archiwaliów do przechowywania filmów, 
- skarbiec,  
- klatka schodowa K1 łącząca wszystkie kondygnacje Archiwum. 
Od zewnątrz budynku, przez przejście w podcieniu wzdłuż parkingu dostępne są 

pomieszczenia węzła ciepłowniczego oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego. 
 
Kondygnacja „0” – około 1,5 m powyżej poziomu chodnika w pasie drogowym ul. 

Adama Mickiewicza – wejście główne, strefa publiczna. Na kondygnacji będzie pracowało 5 
- 7 osób, maksymalna liczba odwiedzających to 120 osób. 

Bezpośrednio za głównym wejściem do budynku znajduje się foyer, z którego za-
pewniono dostęp do:  

- punktu informacji, w którym można zapoznać się z działalnością Archiwum i uzy-
skać niezbędne informacje i pomoc, 

- pracowni naukowej (strefa udostępniania zbiorów wraz z czytelnią i aneksem),  
- sali konferencyjnej, sali wykładowej i sali wystawowej związanych z działalnością 

popularyzatorską, edukacyjną i szkoleniową,  
- pomieszczeń pomocniczych (szatni, toalet, etc.), 
- sekretariatu i gabinetu dyrektora.  

 
 

Kondygnacja „+1” – część biurowo-administracyjna, magazyny. Przewiduje się, że 
na kondygnacji będzie pracowało maksymalnie 20 osób. Całość kondygnacji dostępna tylko 
dla osób upoważnionych. Pomiędzy klatkami schodowymi K1 i K2, łączącymi wszystkie 
kondygnacje budynku,  znajdują się pomieszczenia części biurowo-administracyjnej. 

Budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
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wózkach inwalidzkich lub o ograniczonej zdolności poruszania się.  Dostęp do wszystkich 
kondygnacji obiektu zapewnia wewnętrzny dźwig osobowy o wymiarze kabiny 120 x 210 
cm i wyposażeniu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostęp do po-
ziomu przy wejściu głównym z poziomu parkingu oraz z poziomu ulicy zapewnia winda 
zewnętrzna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W parkingu przewidziano miejsce 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji budynku jedna z toalet 
ogólnodostępnych przeznaczona jest do użytku osób niepełnosprawnych. 

 
Od kiedy użytkownicy mogą korzystać z nowego budynku Archiwum? 

 
M.K. Oficjalne otwarcie nowego obiektu Archiwum nastąpiło 20 czerwca 2018 r. 

Usługi translokacji i dezynfekcji materiałów archiwalnych i dokumentów oraz translokacji 
ruchomości z budynku przy Rynku Kościuszki 4 dokonała Mazowiecka Instytucja Gospodarki  
Budżetowej MAZOVIA. Archiwum Państwowe w Białymstoku funkcjonuje w budynku przy 
ulicy Adama Mickiewicza 101,  jest otwarte dla użytkowników od 1 listopada 2018 r. 

 
Dziękujemy za rozmowę. 
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W tym toku przypada 100 rocznica śmierci Piłsudskiego. Józefa? Nie, Bronisława – 
często pomijanego w naszej historycznej narracji narodowościowej brata Marszałka. Kim 
był Bronisław Piłsudski i dlaczego wielu z nas dziwi się na wieść o tym, że istnieje przecież 
jeszcze jeden słynny Piłsudski? 

Bronisław Piłsudski to nie jedyny brat Marszałka, ale ze względu na swoje wykształ-
cenie, wpływ na historię i ślad, jaki zostawiła jego działalność etnograficzna, jest bratem 
najbardziej znanym (chociaż jednak w polskiej świadomości nie tak znanym, jak Marszałek). 
To właśnie Józef i Bronisław spośród swojego licznego rodzeństwa pojawiają się w histo-
rycznej narracji rozlicznych państw. Ze względu pochodzenie oczywistym jest, że Bronisław 
pojawia się w polskich zapisach. Jak jednak urodzony w Zułowie na Litwie Bronisław trafił 
aż na Sachalin i w jaki sposób jego życiorys splótł się z Japonią? 

Bronisław Piłsudski za współuczestnictwo w zabójstwie Aleksandra III (w którym 
udział brał również brat Lenina) skazany został na karę śmierci, z której ostatecznie wykupił 
go jego ojciec. W zamian za oszczędzenie życia, Bronisław został jednak zesłany na 15 lat na 
Sachalin, wyspę na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Rosji, gdzie rozpoczął swoją etnogra-
ficzną przygodę z badaniem kultury Ajnów. Mając zaledwie 19 lat, młody Bronisław rozpo-
czął obszerną dokumentację kultury ludu Ajnu, dzięki której wiedza o tych protoplastach 
narodu japońskiego przetrwała. 

 
Postacią o równie barwnym życiorysie jest Jacek Wan – reżyser filmu „Orzeł i chry-

zantema”. Filmu będącego reportażem dotyczącym postaci Bronisława Piłsudskiego. Poza 
dorobkiem naukowym pozostawił on również na ziemiach Azji swoich potomków. Będąc 
bowiem na Sachalinie, w obrządku ajnuskim pojął za żonę Shinhinchou – krewną wodza 
Bafunke Kimury – która urodziła mu syna Sukezō i córkę Kyō. Jacek Wan, Polak chińskiego 
pochodzenia, człowiek wielu talentów i zainteresowań, poprzez wieloletnią pracę dzienni-

JACEK WAN W OPOWIEŚCI O PIŁSUDSKIM 
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karską oraz etnograficzną stworzył niesamowicie ciekawą narrację o Piłsudskim w swoim 
reportażu, w którym narratorem właśnie jest wnuk Bronisława – Kazuyoshi Kimura. 

Jacek Wan był gościem Wschodniej Akademii Filmowej w Białymstoku, organizowa-
nej przez Muzeum Pamięci Sybiru, w ramach której wyświetlony został „Orzeł i chryzante-
ma”. Tytułowy orzeł symbolizuje polską spuściznę, chryzantema zaś jest symbolem cesar-
skim w Japonii. Nieco więcej o pracy nad materiałem opowiedział Annie Alimowskiej, kon-
sultantce RODM Białystok w niniejszym wywiadzie. 

 
Z Pana życiorysu możemy wyczytać, że jest Pan prawdziwym człowiekiem rene-

sansu: podróżnikiem, dziennikarzem, przedsiębiorcą, etnografem, geografem, ekonomi-
stą, japonistą, kucharzem przeprowadzającym warsztaty kulinarne i, jak dzisiaj mogliśmy 
się także przekonać,  scenarzystą i reżyserem. Skąd wynika takie szerokie spektrum zain-
teresowań? 

(śmiech) Może dlatego, że moje przygotowanie zawodowe było dość szerokie. A to 
dlatego, że skończyłem i politechnikę, i japonistykę, i geografię, i właściwie z ekonomii zro-
biłem doktorat. Tak więc dzięki temu znam narzędzia tożsame dla każdej z tych dziedzin, 
zarówno naukowe, jak i nienaukowe. 

 
Myślę, że jest to znamienne zwłaszcza przy wykonywaniu zawodu dziennikarza. 
Tak, zdecydowanie. Dziennikarz, zwłaszcza reportażysta, musi posiadać wiedzę z 

różnych dziedzin. I z ekonomii, i z polityki… To wszystko dotyczy dziejącej się naokoło nas 
rzeczywistości, którą przecież taki dziennikarz chce przedstawić. Ponadto trzeba być czło-
wiekiem zaradnym w przypadku, gdy na przykład podczas realizacji materiału okaże się, że 
nie ma możliwości transportu w wyznaczone miejsce, czy też gdy spotyka go inna przeciw-
ność losu. Niewątpliwie poza przygotowaniem merytorycznym trzeba też wykazać się wie-
loma zdolnościami, stąd też wiele zainteresowań jedynie owocuje w tym zawodzie. 

 
A jeśli chodzi o bycie etnografem? Kiedy zrodziła się w Panu taka chęć badania 

innych kultur? Nastąpiło to w pewnym momencie życia, czy może towarzyszyła Panu od 
zawsze? 

Zawsze to było we mnie i odkąd pamiętam to mnie interesowało. Zawsze, jadąc do 
jakiegoś kraju, staram się jak najlepiej „wejść w buty” tamtejszego człowieka, żeby zrozu-
mieć „dlaczego”. Podczas moich licznych podróży jako reportażysta uznawałem to za nie-
zwykle istotne. Tego nauczyli mnie Japończycy, że nie jedziemy z określoną tezą, tylko je-
dziemy najpierw popatrzeć, obejrzeć. I dopiero na podstawie tego, co widzimy, budujemy 
tezę. Niestety, współczesne dziennikarstwo zazwyczaj wygląda zupełnie odwrotnie. Naj-
pierw stawiamy tezę, a później dopasowujemy do niej fakty. Zdarza mi się to często przy 
współpracy z młodymi operatorami, którzy mówią: Słuchaj, to postawimy tutaj babcię i ona 
powie, co będziesz chciał. Nie, to nie o to tu chodzi. Trzeba zobaczyć, jak jest naprawdę i 
dopiero wtedy wyrobić sobie o tym opinię. 

 
Jeśli chodzi o ten aspekt tożsamości… W przypadku łączenia kultur, które Pan 

reprezentuje, a które ogólnie określiłabym kulturą euroazjatycką, dlatego że jest to za-
równo Polska, Chiny, jak i Japonia, czy posiadamy kulturowo jakieś punkty wspólne? 

Często mówi się o tym, że Polacy i Japończycy mają dużo wspólnego. Z Chińczykami 
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łączy nas niewiele, dlatego że Chińczy-
cy mają już więcej wspólnego z Amery-
kanami czy Rosjanami. To wielki kraj 
myślący innymi kategoriami. Oni nie 
myślą o tym, co stanie się za rok czy za 
dwa, tylko o tym, co stanie się za lat 
50, za 100. Mają odniesienie do swojej 
historii. Rosja być może tego nie ma, 
ale niewątpliwie posiada wielki kraj. 
Chińczycy przez ponad 5 tys. lat historii 
przeżyli tyle, że nic nim już nie jest 
straszne. Przetrwali wtedy i, jak widać, 
jako cywilizacja świetnie sobie radzą. 
Japończycy z kolei są takim trochę 
chimerycznym narodem, bardzo po-
dobnym do Polaków. Mnie kiedyś taki 
socjolog japoński zapytał: Jak to jest? 
Skąd się to bierze, że wszyscy mówią, 
że jesteśmy podobni? Japończycy ko-
chają Chopina, nie oni jedyni, ale zde-
cydowanie oni szczególnie. Skąd to 
podobieństwo? Często w opisach pada 
słowo „romantyzm”. To nie ma nic 
wspólnego z romantyzmem. Mój zna-
jomy powiedział, że to nie jest roman-
tyzm, tylko sentymentalizm. Tylko 
Polacy i Japończycy podziwiają i czczą 

przegranych bohaterów. Przegrane powstania w polskiej historii? U Japończyków możemy 
zaobserwować to samo. 47 samurajów, którzy rozpruli sobie brzuch w akcie lojalności dla 
swojego pana – to są bohaterowie historyczni. I tutaj myślę, trafił w sedno. Jesteśmy senty-
mentalni i to nas łączy. 

 
Znamienną cechą Japończyków jest ich powściągliwość. Chciałabym więc spytać, 

jak pracowało się Panu z wnukiem Bronisława Piłsudskiego – Panem Kimurą przy realiza-
cji dokumentu? Podczas spotkania wspominał Pan o tym, że przez pierwsze dwa tygodnie 
był on bardzo nieufny. Czy pozostał za tą fasadą do końca? 

Tak, przez cały czas. Kazuyoshi Kimura to niesamowity i bardzo inteligentny czło-
wiek, niemniej jednak na początku bardzo próbował się pokazać z jak najlepszej strony, 
przez co nieco podsycał tę rzeczywistość. Ale to, co zmieniło się po tych 2 tygodniach naszej 
wspólnej podróży to to, że przestał się bać. Zaczął mówić, o czym tak naprawdę myśli. Ale 
proszę nie zrozumieć mnie źle – nie było tak, że raptem zachciał mówić o chociażby o spra-
wach intymnych, nie daj Boże. To jednak rodowity Japończyk. 

 
W związku z tą kulturową różnicą, jaką jest mocna powściągliwość, jak Bronisła-

wowi Piłsudskiemu udało się wniknąć w kulturę ludu Ajnu (uważaną za protoplastów 

Zdj. Bronisław Piłsudski (Sahalin Regional Museum) 
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Japończyków)? Jednak trafił na Sachalin w bardzo młodym wieku (miał zaledwie 19 lat). 
Był to teren odległy, bardzo odmienny od tego wszystkiego, co znał. Zetknął się z odręb-
nym systemem filozoficznym, religijnym, rytuałami. Sam wyglądał zupełnie inaczej, a 
jednak Ajnowie przyjęli go do siebie, czego efektem jest bogaty materiał etnograficzny. 

Bronisław Piłsudski miał ujmującą osobowość, co sprzyjało otwieraniu się innych na 
niego. Ogólnie jeśli chodzi o to, jak szybko udało mu się zdobyć zaufanie Ajnów i zacząć 
badania, odpowiedziałbym – bardzo szybko. Dlaczego? Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, będąc  
na zesłaniu, to zaczął uczyć polskie dzieci. Założył szkoły, do których zaczęli przychodzić 
Ajnowie i to właśnie wtedy zainteresował się tym ludem. Wtedy  też, z pomocą Lwa Stein-
berga, rozpoczął swoje badania. 

 
Na wyspie Sachalin występowały także inne plemiona. Wiemy chociażby o bada-

niach Piłsudskiego nad językiem Gilaków, jednak to Ajnowie byli tym ludem, na którym 
najmocniej skupił się w swoich badaniach. Czy wiemy, dlaczego akurat oni? 

Ajnowie byli najwięksi, najliczniejsi. To był w ogóle duży naród. Niwchowie, Oroko-
wie czy też pozostałe plemiona, to raczej ludy śladowe, dlatego też to język ajnuski był 
najważniejszy. To był wtedy taki angielski. Jeżeli ktoś chciał się porozumieć, to wtedy mówił 
po ajnusku. Nawet Niwchowie i Orokowie posługiwali się tym właśnie językiem. 

Poza tym Ajnowie charakteryzowali się najbardziej rozwiniętą kulturą, mieli obycza-
jowość, rytuał itd. Można odnaleźć te ślady w archiwach. Inne plemiona zaczęły intereso-
wać etnografów dopiero później. Bronisław Piłsudski przetarł szlaki tym naukowym poszu-
kiwaniom. Potem jego śladami poszli Anglicy, którzy zrealizowali filmy na temat tych lu-
dów, dotyczące chociażby całego obrządku zabijania niedźwiedzi. 

 
No tak, wśród tych plemion funkcjonował silny kult niedźwiedzia. Członkowie po 

zabiciu tego totemicznego zwierzęcia opłakiwali jego śmierć. 
No właśnie. Płakali, płakali, a jednak sami go zabijali (uśmiech). 
 
Niewątpliwie postać Bronisława Piłsudskiego jest warta utrwalenia w naszej pa-

mięci historycznej. Z jednej strony niesamowicie inteligentny człowiek, przy tym postać 
wrażliwa, która wpisała się w pamięć Japończyków jako ten, dzięki któremu Ajnowie na 
kartach historii przetrwali. Ale także człowiek, który pozostawił po sobie niezwykłą spu-
ściznę i pozytywny ślad polski na tych odległych ziemiach. Jednak możemy zauważyć 
pewną odrębną narrację na jego temat w pamięci Polaków, i w pamięci Japończyków. 
Świadczy o tym chociaż sam fakt, że na realizację „Orła i chryzantemy” 10% środków 
pochodziło z funduszu Państwa Polskiego, a pozostałe 90% od Japończyków. Ponadto 
gloryfikujemy Marszałka, często jednak zapominając o postaci jego również fascynujące-
go brata. Skąd taka różnica w postrzeganiu Bronisława Piłsudskiego? 

Bronisław jest bohaterem narodowym w Japonii. On pozostawił po sobie bardzo 
dobrą opinię: Człowiek, który współczuł ginącym narodom. To jest obecnie politycznie bar-
dzo korzystne dla Japończyków. Wiadomo, że Ajnowie byli przez nich dyskryminowani,  
teraz chcieliby to w jakiś sposób wynagrodzić, dlatego postać pierwszego badacza tej kultu-
ry jest idealna.  W przyszłym roku w Japonii otwarte ma zostać wielkie muzeum poświęco-
ne pamięci Bronisława Piłsudskiego, z wyodrębnioną salą poświęconą Ajnom. Tak więc 
poza pozytywnym wydźwiękiem, jaki po sobie pozostawił,  to w interesie Japończyków leży, 
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żeby ten pozytywny wizerunek jednak podtrzymywać. 
 
Sytuacja Ajnów analogicznie kojarzy mi się z sytuacją Indian na terenie Stanów 

Zjednoczonych… 
Edison wymyślił właśnie fonograf po to, żeby ginące plemię Indian nagrać. Fonograf 

nie służył wtedy do rozrywki (śmiech). Tym samym narzędziem posługiwał się Piłsudski 
podczas gromadzenia materiału na temat kultury Ajnów. To właśnie za pomocą fonografu 
Edisona nagrał na 100 woskowych wałkach rozmowy i śpiewy ludności tubylczej Sachalinu i 
tym samym ocalił język Ajnów sprzed 100 lat. Istnieje więc tutaj pewna analogia. A co cie-
kawe, ze względu na to, że fonograf zakupiony został przez Piłsudskiego za pieniądze otrzy-
mane ze strony rosyjskiej, do dziś w zapisach Rosjan w zakresie badań figuruje adnotacja 
„Bronisław Józefowicz Piłsudski – badacz rosyjski”. Co jest nieco ironiczne, bo przecież w 
końcu zesłany został na Sachalin za współuczestnictwo w zabójstwie Aleksandra III, czyli 
działania antyrosyjskie. 

Niewątpliwie Bronisław Piłsudski jest postacią barwną, niejednorodną. To awantur-
nik, ale człowiek o wrażliwym sercu, ujmująca osobowość i osoba, która niesamowicie za-
służyła się zwłaszcza na płaszczyźnie badań etnograficznych kultur Dalekiego Wschodu, 
chociaż nie tylko. Badania prowadził w różnych zakątkach świata, niemniej jednak swoją 
dokumentacją dotyczącą Ajnów przetarł szlaki późniejszym badaczom i jak nikt przyczynił 
się do ocalenia tego ludu przed zapomnieniem. 

 
Serdecznie dziękuję Panu na rozmowę. 
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„Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i 
praktyki” – pod takim tytułem przebiegało tegoroczne spotkanie w ramach XII Seminarium 
Warszawskiego, organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na którym zna-
lazł się również RODM Białystok. 13 czerwca wspominany był przebieg ratyfikacji konwen-
cji, mogliśmy przyjrzeć się się minionym latom jej obowiązywania, rozważyć indywidualne 
przypadki procesów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i przyjrzeć się wkłado-
wi Rzeczypospolitej Polskiej w kreowaniu humanitarnej Europy. Podczas spotkania podkre-
ślono dotychczasowy wymiar praktyczny konwencji realizowany przez Polskę, przyjrzano 
się mocnym i słabym stronom, przy czym rozważono możliwą modyfikację działań na przy-
szłe lata tak, żeby osiągnąć jak największą efektywność w działalności na rzecz przestrzega-
nia Praw Człowieka. 

Spotkanie zostało objęte patronatem przez Marszałka Senatu Stanisława Karczew-
skiego, który to dokonał uroczystej inauguracji konferencji. Marszałek podkreślił wyjątko-
wość tegorocznych obchodów 25-lecia podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
również ze względu na rok 2018, w którym obchodzimy  100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a także ze względu na miejsce samej konferencji, które ma również wymiar 

symboliczny i podziękował Ministrowi za 
organizację seminarium na tak istotny 
temat. W swoim wystąpieniu podkreślił, 
że Polska przez wiele lat była liderem w 
dziedzinie kierowania spraw do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, co w 
późniejszym przebiegu spotkania omówi-
ła Justyna Chrzanowska – Pełnomocnik 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. 
postępowań przed ETPCz. Marszałek 
wyraził swoje zadowolenie w kontekście 
występowania Polski w ramach obrony 
Praw Człowieka. 
Po wystąpieniu Marszałka Senatu nastą-
piły przemowy gości honorowych, który-
mi byli: Renata Degener – Zastępca Kanc-
lerza Pierwszej Sekcji w ETPCz, adwokat 
oraz Andrea Bekić – Ambasador Nadzwy-
czajny i Pełnomocny Republiki Chorwacji 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Renata Dege-
ner podkreśliła rolę Polski w orzecznic-

XII SEMINARIUM WARSZAWSKIE POŚWIĘCONE 25-LECIU  
EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA 

Anna Alimowska 

DZIAŁO SIĘ W RODM-IE 
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twach Trybunału, nie tylko na poziomie ustawodawstwa kraju, ale również na arenie mię-
dzynarodowej. „Procedura wyroku pilotażowego bez Polski nie byłaby takim sukcesem” – 
mówiła podczas spotkania. O perspektywie chorwackiej mówiła Andrea Bekić, która przed-
stawiła priorytety działań w zakresie realizowania polityki europejskiej ds. Praw Człowieka 
na najbliższe lata. W swoim przemówieniu podkreśliła ważność identyfikacji z kulturą euro-
pejską wyrażającą się poprzez walkę o dostęp do edukacji, poszanowanie symboli (zarówno 
kulturowych, jak i religijnych), a także języka. Za jeden z najważniejszych priorytetów uzna-
ła walkę z korupcją, nie tylko na szczeblach urzędowych, ale również w świecie mediów. 
Bekić podkreśliła, że należy stawiać na transparentność działań, finansowanie partii i nie 
dopuszczać do akceptacji korupcji na poziomie przyzwolenia społecznego. Innym wielce 
istotnym zagadnieniem są prawa mniejszości wyrażające się w zakazie dyskryminacji i 
ochronie jej ofiar. Ambasador podkreśliła zagadnienia takie jak: równość płciowa, prawa 
dziecka, transparentność mediów, ochrona dziedzictwa kulturowego i korzeni kultury. 

Prelegentami pierwszego panelu pt. „Jak Europejska Konwencja Praw Człowieka 
przez 25 lat zmieniła oblicze polskiego prawa i praktyki” byli dr hab. Krzysztof Drzewicki, 
prof. UG, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz w latach 
1994-2003, który mówił o wolności słowa, powodach późnego wejścia Polski do Rady Euro-
py oraz zmianach systemowych, które zaszły na przestrzeni lat. Radca prawny Justyna 
Chrzanowska, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz, 
przedstawiła pozycję Polski w kategorii orzecznictwa do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (Polska jest państwem o wysokim współczynniku wykonywania orzeczeń, tj. 
97%) i wskazała na standardy i mechanizmy umożliwiające wnoszenie skarg. Rzeczpospolita 
wniosła 140 skarg wobec innych państw i 40 oficjalnych streszczeń. Fakt, że Polacy w tak 
dużej skali zwracali się w poprzednich latach do Trybunału Praw Człowieka oznacza, że 
darzą tę instytucję dużym kredytem zaufania. Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. 
KUL i członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych przed-
stawiła zmiany, jakie zaszły w kontekście procedury karnej za sprawą wyroków ETPCz. 
Przede wszystkim podkreśliła problem tymczasowego aresztowania, czyli sytuacji, w której 
zatrzymany przesiaduje w areszcie o wiele za długo, zanim podjęta zostanie decyzja co do 
dalszego postępowania. Zmianą, jaką wprowadzono, jest nowy system egzekwowania prze-
wlekłości tymczasowego aresztowania oraz konieczność monitorowania sytuacji w celu 
zapobieżenia takim przypadkom. Mecenas Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw 
Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej poruszyła temat wyroków w sprawie przeludnienia i 
nieludzkiego traktowania, a także naruszenia dóbr osobistych w wystąpieniu pt. 
„Oddziaływanie orzecznictwa ETPCz na polskie prawo w aspekcie cywilistycznym”. Ostat-
nim prelegentem tej części spotkania był dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Naczelnik Wydziału Prawa Euro-
pejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA, który podkreślił znaczenie różnic kulturowych i wyni-
kających z tego różnic w kulturze prawnej. Aby znaleźć wspólny grunt mimo różnorodności 
kultury prawnej, należy zwrócić się do wspólnej przeszłości, jaką jest historia Europy. To 
właśnie ona stanowić ma spoiwo kultur i jego odnalezienie powinno stanowić cel na naj-
bliższe lata naszego funkcjonowania. Moderatorem tego panelu była Magdalena Witkow-
ska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. 
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Drugi panel nosił tytuł „Skuteczne wykonywanie wyroków ETPCz gwarancją braku 

kolejnych naruszeń Praw Człowieka – rozważania prawnoporównawcze” i rozpoczęty został 
przemówieniem „Mechanizmy wykonywania wyroków ETPCz w krajach europejskich – rola 
wsparcia Sekretariatu Rady Europy” Frederika Sundberga – Zastępcy Dyrektora Departa-
mentu Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Radzie Europy. 
W trakcie wystąpienia podkreślono liczne osiągnięcia w egzekwowaniu Praw Człowieka, ale 
także wskazano na niezapominanie o wypracowywaniu strategii radzenia sobie z trudno-
ściami w ich egzekwowaniu. Kolejny prelegent, którym był Vit Schorm, Pełnomocnik Rządu 
Republiki Czeskiej ds. postępowań przed ETPCz, poruszył problematykę ubóstwa w kontek-
ście odbierania praw rodzicielskich na przykładzie wykonanych wyroków w sprawach Emilie 
Wallowa i Jaroslava Walla przeciwko Czechom oraz Havelka i Inni przeciw Czechom. Poza 
trudnością samego zagadnienia, jakim jest podstawa odebrania praw rodzicielskich ze 
względu na niski status finansowy, mamy do czynienia również z innym zagadnieniem, 
jakim jest ponowne połączenie rodzin po zakończonym procesie, z rozstrzygnięciem na 
rzecz rodziców. Często ponowne zjednoczenie się rodziny po długim czasie postępowania 
może być zadaniem niemożliwym, dlatego w przypadku dzieci, długotrwałość procesów 
działa zdecydowanie na niekorzyść. O skuteczności śledztwa w sprawach dotyczących napa-
ści o podłożu rasistowskim, na przykładzie wyroku Koky i Inni  mówiła Marica Pirošíková – 
Pełnomocnik Rządu Republiki Słowackiej ds. postępowań przed ETPCz. Kolejnym mówcą 
był dr Zoltán Tallódi – Pełnomocnik Rządu Węgier ds. postępowań przed ETPCz, który wy-
głosił prelekcję nt. nadużycia siły przez węgierskie służby policji w sprawie Kmetty p. Wę-
grom. Poruszony został temat różnych przyczyn dyskryminacji, na tle której występują prze-
jawy nadużycia siły, a walka z którymi stanowi fundament zapobiegania przemocy wobec 
służb publicznych. Panel zwieńczyło przemówienie Zbigniewa Cichonia, Senatora RP, Za-
stępcy Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP, członka Komisji Praw Człowie-
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ka, Praworządności i Petycji Senatu RP, na temat roli Senatu w procesie wykonywania wy-
roków ETPCz. Moderatorem tej części spotkania była dr hab. Elżbieta Karska, prof. Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

     
XII Seminarium Warszawskie zakończyła dyskusja panelistów, a następnie podsu-

mowanie i oficjalne zakończenie konferencji, które poprowadził dr hab. Krzysztof Drzewic-
ki. Spotkanie to stanowiło podsumowanie minionych 25 lat Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, wymiaru praktycznego, mocnych stron działań Rzeczypospolitej Polskiej na are-
nie międzynarodowej, licznych sukcesów, które udało się osiągnąć, ale także analizę kry-
tyczną, co wypadałoby jeszcze udoskonalić w kolejnych latach funkcjonowania. Jako Polska 
mamy podstawę do poczucia dumy w kontekście realizowania założeń konwencji, jesteśmy 
państwem wyróżniającym się w tym temacie na arenie międzynarodowej i miejmy nadzie-
ję, że minione lata to zaledwie początek wielu skutecznych i wymiernych działań, które nas 
jeszcze czekają. 
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Domy nie zawsze pełniły funkcję przestrzeni dekoracyjnych i przez większość 
stuleci własny pokój stanowił luksus, na którego stać było nielicznych. Zapraszamy do 
podsumowania ciekawego seminarium z Justyną Łotowską – dyrektorem wydawniczym 
Wydawnictwa „Publikator”. 

W Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyło się 
seminarium naukowe przeprowadzone przez Justyną Łotowską – dyrektora wydawniczego i 
redaktora naczelnego produktów branżowych Wydawnictwa „Publikator”, które dotyczyło 
roli i natury domu. Niezwykle ciekawe wystąpienie obejmowało przegląd różnego rodzaju 
form architektonicznych oraz pierwszych prób tworzenia przestrzeni zwanej domem od 
czasów prehistorii po współczesność. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku 
mogli zastanowić się nad tym, jaką funkcję domy pełnią współcześnie w kontraście do do-
tychczasowej roli oraz zobaczyć, w jaki sposób granice w przestrzeni społecznej niekoniecz-
nie wyznaczały mury budynków. Od publicznych toalet w antycznym Rzymie, w których 
siadało się twarzą w twarz z sąsiadem, 
aż do wieku XIX, kiedy w jednym miesz-
kaniu o małym metrażu potrafiło miesz-
kać kilkanaście członków rodziny, dom 
nigdy nie wyznaczał tak granic w prze-
strzeni społecznej jak współcześnie. 

Kiedyś granice fizyczne człowie-
ka wyznaczała specyfika życia na wsi lub 
w mieście, gdzie zazwyczaj mała prze-
strzeń życiowa determinowana była 
niskim statusem finansowym lub wysoką 
gęstością zaludnienia, zmuszającą ludzi 
do grupowania się i dzielenia przestrzeni 
życiowej. Granice te były bardzo rozmy-
te, ponieważ w jednym domu mieszkała 
zazwyczaj wielopokoleniowa rodzina, 
która dzieliła ze sobą nie tylko przestrze-
nie gościnne jak chociażby salon, ale 
również sypialnie lub całe łoża. Nie po-
siadano poczucia intymności nawet w 
toalecie (jedną z przyczyn zatarcia się 
fizycznych granic i porzucenia wstydu 
był również fakt braku kanalizacji, przez 
co ludzie mieli mniejszą możliwość 
utrzymania higieny). Intymność w wy-

„MY HOME IS MY CASTLE”  
– GRANICE W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 

Anna Alimowska 
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miarze przestrzeni społecznej prawie nie 
istniała. Ludzie zawsze otoczeni byli inny-
mi, czy to ze względu na małą przestrzeń 
życiową, w której musiano się pomieścić, 
czy ze względu na konwenanse, dlatego 
wizja tak bliskich fizycznie przestrzeni 
może się nam wydawać nieco odległa. 
Niemniej jednak nie jest to codzienność, 
którą powinniśmy kojarzyć jedynie ze 
średniowieczem. Jeszcze niewiele ponad 
100 lat temu wielu Polaków nie miało w 
swoich domach toalet, a wizja odrębnego 
pokoju dla przedstawiciela klasy średniej 
była luksusem, na który zwyczajnie nie 
było go stać. 

Współcześnie nasze domy, poza 
uniwersalnymi i praktycznymi funkcjami, 
jak chociażby funkcja ochronna, są rów-
nież przestrzenią estetyczną, co sprawiło 
że zaczęliśmy traktować je w zupełnie 
inny niż dotychczas sposób. To, że dom w 
założeniu powinien spełniać funkcję po-
czucia bezpieczeństwa, być miejscem, do 
którego możemy zawsze wracać, gdzie 
możemy się ze sobą spotykać, gdzie gro-
madzimy nasze dobra, traktujemy w spo-
sób dość oczywisty. Aspekty estetyki 
przestrzeni mieszkalnej dotychczas były 
raczej domeną osób zamożnych i wysoko 
postawionych. Obecnie, kiedy poziom 
naszego życia znacznie wzrósł i kiedy 
przestał istnieć wyraźny podział klasowy, 
a na rynku znajduje się różnorodność 
materiałów w przystępnej cenie, potrze-
ba, jak i sama możliwość dekoracyjnego 
ujęcia domu, stała się inkluzywna i obej-
muje swoim zasięgiem niemal wszystkich 
mieszkańców przestrzeni domowej. Z 
takiej właśnie potrzeby zrodziły się maga-
zyny i portale wnętrzarskie, które poza 
aspektami praktycznymi, koncentrują się 
również na estetycznej funkcji mieszkań. 

Prezentację podsumowywał prze-
gląd współczesnych trendów we wzornic-
twie i zapoznanie się z głównymi nurtami 
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designerskimi, jakie panują obecnie na 
rynku. Uczniowie mogli zobaczyć, czym 
charakteryzuje się na przykład styl pro-
wansalski, amerykański, skandynawski, 
rosyjski, czy shabby chic na podstawie 
realizacji wykonanych przez Wydawnic-
two Publikator i obejrzeć zdjęcia z naj-
dziwniejszych realizacji architektonicz-
nych na świecie (od domu-kaczki, przez 
dom na wodzie, po budynki o najwy-
myślniejszych wzorach i kolorach rozlo-
kowane na całym świecie). Ponadto 
każdy z uczestników seminarium dostał 
również egzemplarz najnowszego wyda-
nia „Dobrze Mieszkaj” – magazynu wy-
dawanego przez Wydawnictwo Publika-
tor. 

 
Spotkanie stanowiło przekrój 

historyczny roli i znaczenia domu, nie 
tylko w sensie dosłownym, ale również 
jako archetyp. Uczestnicy mogli poznać 
specyfikę mieszkań na przestrzeni stule-
ci, zrozumieć nowy kierunek w myśleniu 
o przestrzeni mieszkalnej i zastanowić 
się nad tym, jak wyglądają współczesne 
granice w przestrzeni społecznej w cza-
sach, kiedy mieszkamy na strzeżonych 
osiedlach, gdzie za wtargnięcie na cudzą 
posesję bez zezwolenia grozi kara, ale 
też kiedy często mamy możliwość posia-
dania nie tylko swojego pokoju, ale 
także całego kilkupokojowego mieszka-
nia na własność, nawet jeśli mieszkamy 
w nim sami. Myślenie o domu w cza-
sach współczesnych w kontekście funk-
cji i samej estetyki zmieniło się niewąt-
pliwie, niemniej jednak pewna rzecz 
pozostaje niezmienna. Dom, poza jego 
fizycznym wymiarem, zawsze pozosta-
nie dla nas miejscem budowania arka-
dii, bez względu na to, gdzie znajduje 
się fizycznie i jak różne potrafią być 
nasze wyobrażenia o nim. 
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26.04.2018 r. odbyła się w auli nowego Archiwum Państwowego w Białymstoku 
debata poświęcona pamięci Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zderzyły się w niej refleksje 
historyków z Polski, Litwy i Białorusi. Z perspektywy współczesnych państw badacze ana-
lizowali spuściznę Wielkiego Księstwa Litewskiego i wpływ pamięci o nim na relacje pol-
sko-białorusko-litewskie oraz polsko-żydowskie w XX wieku. W dyskusji wzięli udział: 
Oleg Łatyszonek (Polska), Rūstis Kamuntavičius (Litwa), Hieniadź Sahanowicz (Białoruś), 
Daniel Grinberg (Polska), Krzysztof Buchowski (Polska). Oto fragment dyskusji. 

 

dr hab. Oleg Łatyszonek:  
Wielkie Księstwo Litewskie to kraj, którego już nie ma, ale którego sukcesorami są 

nie tylko Litwa, Białoruś czy Polska, ale też Ukraina, jak i kraj bardzo od nas odległy - Izrael. 
Niektórzy uważają, że nowoczesny narodowy ruch żydowski, później syjonistyczny, rodził 
się równolegle razem z innymi ruchami narodowymi w tej części świata, tj. Europie 
Wschodniej. W takim sensie Izrael też jest spadkobiercą dziedzictwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

Pamięć o Wielkim Księstwie Litewskim na pewno z różnym natężeniem będzie doty-
czyć różnych narodów. Niewątpliwie Litwy, jak wskazuje sama nazwa, niemniej jednak 
chciałbym przypomnieć, że pełna nazwa tego państwa to Wielkie Księstwo Litewskie Ruskie 
i Żmudzkie i takie 3 narody konstytucyjne występują w statutach litewskich tego państwa. 
Przy czym już w ostatnim statucie w 1588 r. określenie „Ruski” dotyczyło dzisiejszych Biało-
rusinów. Wcześniej mogło obejmować też Ukraińców. Niewątpliwie jednak najbardziej 
bezpośrednimi spadkobiercami są Litwa i Białoruś. W polskiej nauce i w polskich wyobraże-
niach historycznych można też zauważyć tendencję, zawłaszczania dziedzictwa WKL. Dwa 
dni temu próbowałem wytłumaczyć jednej ze studentek, że Wilno i Grono należały do pań-
stwa polskiego tylko przez 20 lat w ciągu całej wielowiekowej historii, na co skrzywiła się i 
wzruszyła ramionami. Nie chciała mi wręcz uwierzyć, ale tak było w rzeczywistości. Wielkie 
Księstwo Litewskie było odrębnym państwem w formie związku z Królestwem Polskim. 
Wiele o tym dyskutowano, ale nikt nie podważa tego, że był to byt osobny. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów stworzyła ciało jedno i nierozdzielne, niemniej jednak granice, urzędy, 
armie – wszystko pozostawało odrębne. 

 

prof. Rūstis Kamuntavičius: 
To fakt, że my wszyscy: Białorusini, Litwini, Polacy, patrzymy na naszą wspólną prze-

szłość z różnych perspektyw. Na Litwie, Białorusi czy w Polsce historyk zawsze będzie mieć 
ten problem. Społeczność wymaga obiektywności, ale też deklaracji patriotycznych, a z 
punktu widzenia logiki jest to nonsens. Aby zachować obiektywizm, nie zawsze możemy 
pisać w duchu patriotycznym, a jako patrioci nie zawsze jesteśmy w stanie pisać obiektyw-
nie. Mamy różne punkty widzenia i co z tym robić? Prowadzimy teraz z Białorusinami taką 
dyskusję: Czy szukać jednej wspólnej narracji dobrej dla Białorusinów, Polaków i Litwinów? 

PAMIĘĆ O WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM W POLSCE, 
LITWIE I BIAŁORUSI  

- ZAPIS DYSKUSJI UCZESTNIKÓW DEBATY 
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Wydaje mi się, że lepiej zostawić różne poziomy narracji w zależności od państwa.  Kiedy 
patrzymy na tę przeszłość z różnych perspektyw, wtedy jesteśmy w stanie lepiej rozumieć 
rzeczywistość, możemy ująć w niej różne sposoby postrzegania. Do moich studentów z 
Litwy zawsze mówię, że jeśli przeczytamy historię Wielkiego Księstwa Litewskiego pisaną z 
perspektywy białoruskiego historyka, to ten tekst przedstawi nam Litwę w innym świetle. 
Takim, który może być dla nas, Litwinów, nieprzyjemny, ale który włącza w nas mechani-
zmy autorefleksji. Patrząc na zagadnienie z różnych perspektyw, mamy szansę na lepsze 
poznanie samych siebie. Myślę, że warto pamiętać o tym, żeby zbiór pewnych interpretacji 
wydarzeń historycznych nie był dla nas jakąś formą kultu. Historia powinna raczej pobudzać 
nas do refleksji, do zastanowienia się nad danym zjawiskiem i do zastanowienia się nad 
samym sobą. 

 

prof. Hieniadź Sahanowicz: 
U nas na Białorusi nie ma czegoś takiego jak jedna narracja o Wielkim Księstwie 

Litewskim, do której odwołuje się większość mieszkańców dzisiejszego państwa białoru-
skiego. Białoruska pamięć historyczna jest bardzo podzielona i zróżnicowana, ale możemy 
sprowadzić ją do dwóch głównych nurtów postrzegania WKL. Jest to dość uproszczony 
podział, który powstał dawno temu i który funkcjonuje do dzisiaj. Mianowicie dwie najpo-
pularniejsze wspólnoty pamięciowe możemy nazwać pamięcią oficjalną, tzw. prorosyjską 
oraz pamięcią narodową. Pierwsza usiłowała przedstawiać i utrwalać wizerunek WKL wśród 
społeczeństwa negatywnie, podtrzymywać tę politykę historyczną, którą prowadził prezy-
dent Łukaszenko, aby zbudować poczucie „wspólnoty kolektywnej” z Rosjanami. Druga 
forma pamięci - opozycyjna, narodowa, usiłowała pokazać WKL jako państwo białorusko-
litewskie. W skrajnych interpretacjach, przykładem jest tutaj popularny na Białorusi histo-
ryk Mikołaj Jermałowicz, który wprowadził określenie „Białoruskie Państwo Wielkie Księ-
stwo Litewskie”, podkreśla się białoruski charakter WKL. 

Oczywiście pomiędzy tymi wizjami przeszłości ukrywały się różne i bardzo odmien-
ne tożsamości. Pomiędzy nimi powstała przepaść, jeszcze w latach 90., kiedy nie można 
było myśleć o dialogu. Królował mit Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którym miała budo-
wać się tożsamość Białorusinów. Społeczeństwo zorientowane na Europę usiłowało pod-
trzymać wizję Księstwa jako swojego państwa białoruskiego, co umożliwiało zdystansowa-
nie się od Rosji i wejście do europejskiego kręgu cywilizacyjnego. Ostatnio można zaobser-
wować zmiany tej dawnej linii podziału. Pierwszym symptomem takiego podejścia mogą 
być wspólne obchody bitwy pod Grunwaldem w 2009 roku, kiedy to władze po raz pierwszy 
razem ze społeczeństwem białoruskim obchodziły tę rocznicę. Innym wyrazistym gestem 
była propozycja wzniesienia pomnika Wielkiego Księcia Mendoga w Nowogródku, kiedy 
wcześniej nie brano tego w ogóle pod rozwagę. Takie zachowania są bardzo ważnymi zna-
kami „odwróconej retoryki”, ponieważ u nas żaden pomnik nie może powstać bez zgody 
prezydenta, czyli głównego architekta polityki historycznej. W ubiegłym roku prezydent 
Łukaszenko po raz pierwszy przychylnie wypowiadał się o WKL, mówiąc że jest to ważny 
element rozwoju państwowości i kultury białoruskiej. Jednak, pomimo tego, że możemy 
obserwować takie zmiany w polityce historycznej państwa, to w opinii społecznej istnieją 
dalsze i głębokie podziały. Chciałbym tu wymienić najważniejsze wspólnoty pamięciowe. 

Przede wszystkim wyróżnia się duża wspólnota Białorusinów orientacji narodowej 
proeuropejskiej, których nazywa się często Eurobiałorusinami. Uważają oni, że społeczność 



69 

białoruska ma historię (przeszłość) tysiącletnią, czyli patrzą na powstanie Białorusi jako na 
rozwój dalszej wspólnoty,  Białoruś widziana jest jako państwo odrębne, istniejące w odłą-
czeniu od Kijowa. Neguje się cesarstwo rosyjskie i Związek Radziecki oraz ich wpływ na 
kształt współczesnej i suwerennej Białorusi. Z tej perspektywy WKL uważa się za najważ-
niejszy człon tego łańcucha. Przeciwstawny aktywny obóz stanowią Białorusini o orientacji 
prorosyjskiej, którzy negują całą historię WKL, m.in. występują przeciwko renowacji pomni-
ków stawianych na część działaczy tego państwa i nawet zamku z tego okresu, zwłaszcza z 
dawnych czasów I Rzeczypospolitej. Twierdzą oni, że Białorusini powinni budować swoją 
tożsamość tylko w oparciu o Ruś Kijowską, wykreślają WKL i Rzeczpospolitą, podkreślając 
rolę Rosji i ZSRS. Nie można lekceważyć tej wspólnoty, ponieważ popierana jest przez różne 
kręgi rosyjskie, w tym niektóre instytucje. 

Konkludując, po stronie narodowościowej warto byłoby wykonać pewne kroki w 
kierunku kompromisu i podjęcia dialogu z władzami. W tym kontekście spuścizna WKL w 
obecnej chwili, kiedy przed państwem białoruskim powstają takie wyzwania jak potrzeba 
utrwalenia wspólnoty politycznej Białorusinów, pełni bardzo ważną rolę w utrwaleniu toż-
samości narodowej i poczucia potrzeby wejścia do kręgów europejskich. 

 

prof. Daniel Grinberg: 
 Powiedziane przed chwilą zostało, że Izrael reprezentuje sprawy żydowskie dawne-

go Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie jest to jednak pełen obraz rzeczywistości, bowiem 
Izrael zdecydował się na wybranie pewnego fragmentu tożsamości żydowskiej, dyktowane-
go również aspektem nowoczesności, jakim jest syjonizm i dość konsekwentnie ograniczał 
inny nurt, jakim był jidyszyzm. Tak się składa, że WKL miało swoje centrum żydowskie w 
Wilnie, które było centrum jidyszyzmu. Tam istniał instytut IWO do wybuchu II wojny świa-
towej, który ustalał reguły języka, propagowano w nim historię żydowską, próbowano ujed-
nolicić jej nurty. Przy centrum działały pewne kierunki polityczne odwołujące się nie tyle do 
religii, jak do jidyszowych wątków kultury żydowskiej. Na Litwie funkcjonowały również 
nowatorskie awangardowe ruchy artystyczne. Izrael nie czuje się spadkobiercą tych wąt-
ków i gdybyśmy tylko skupili się na działaniach tamtego okresu, bardzo byśmy ograniczyli 
możliwość wytłumaczenia sentymentu, jaki znaczna część Żydów świata odczuwa w związ-
ku z Litwą. Żydom kojarzy się to z czasami świetnych heder, jesziw, funkcjonujących księ-
garni, drukarni. Istotne jest to, że poza Wilnem nie istniały wielkie ośrodki i skupiska spo-
łeczności żydowskich. Żydzi byli rozsiani po wielkich obszarach geograficznych, byli wszę-
dzie tam, gdzie potrzebowała ich szlachta,  do czasów, kiedy Rosja po swojemu administra-
cyjnie próbowała to zmienić. Ale nawet te niewielkie środowiska żydowskie pozostały w 
historii, bo tam się urodził jakiś mędrzec, wizjoner. Tym sposobem nawet małe miejscowo-
ści, obecnie nieistniejące na mapie, pozostają w sferze pamięci. Mamy w ten sposób poza 
wielkim Wilnem obraz żydowski budowany również poprzez świetnie funkcjonujące małe 
ośrodki kultury. Żydzi wschodnioeuropejscy wytworzyli pewną kulturę żydowską powiąza-
ną z kulturą polską, rosyjską i litewską. To nie przypadek, że próbując opisywać początki 
historii narodowej literatury żydowskiej, przeżywamy te same etapy, które cechują Polskę. 
Mamy tak samo romantyzm, jak i pozytywizm, który miał miejsce i w Warszawie, i na Litwie 
w tym samym okresie. Narody dotykały te same wstrząsy historyczne od XVII wieku od 
czasów wojen polsko-kozackich. Przeżywali to i Żydzi, i Polacy. Historiografia rozwijała się 
podobnie. Wiemy, że ruch narodowy żydowski obficie korzystał z wcześniejszych doświad-
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czeń. Żydowskie teksty nacjonalistyczne odwołują się do polskiej poezji romantycznej. Bez 
Mickiewicza prawie nie istnieją. To, że dziś właściwie  w Izraelu nie ma jako tako śladu Li-
twy, nie oznacza, że nie ma jej śladu w umysłowości żydowskiej. Ona pozostała w pamięci, 
w zmitologizowanym obrazie przeszłości. 

Dzisiejsza Litwa, jeśli coś oferuje Europie, to przede wszystkim fascynację nurtami 
przedchrześcijańskimi.  Nigdzie nie jest to tak mocno zaakcentowane jak na Litwie. Dlacze-
go nic z czasów historycznych nie znalazło równie mocnego tworzywa, żeby stanowić prze-
ciwwagę do tej wcześniejszej epoki, dość odległej w czasie?  

Innym ważnym zagadnieniem jest problem polityki historycznej. Obecnie polityka 
historyczna prowadzona jest w wielu różnych krajach, niemniej jednak z rozmaitym skut-
kiem dla nauki historycznej. Można również mówić o próbach tworzenia polityki historycz-
nej przez myślicieli żydowskich, myślicieli współczesnych tworzących poza państwem izael-
skim, która cechuje się nacjonalistycznym podejściem do kultury i historii. Moje pytanie na 
koniec brzmi: Czy suma doświadczeń związana ze współczesnymi politykami historycznymi 
jest pozytywna czy negatywna? Czy wnosi dostatecznie dużo, żeby było to warte wszelkich 
trudów, jakie są współcześnie podejmowane? 

 

dr hab. Krzysztof Buchowski: 
Litwa, Kresy Wschodnie najogólniej rzecz mówiąc, są w polskiej świadomości utoż-

samiane z polskim dziedzictwem. Od lat 90. walczymy z określeniem „rozbiory Polski”, któ-
re do dzisiaj funkcjonuje w podręcznikach. Prof. Grinberg wywołał poniekąd ten dyskurs. 
Litewskość w polskiej tożsamości ma mityczny charakter. Należy sięgnąć dość głęboko, 
żeby opisać początki tego mitu. Korzenie są romantyczne, mickiewiczowskie, mają też mię-
dzywojenny charakter. To wszystko gdzieś w tym naszym polskim patrzeniu na Litwę siedzi 
i nie pozwala nam na nią patrzeć jako na coś przeszłego, odległego, niebudzącego emocji. 
To są terminy i kwestie, które u Polaków wywołują opóźnione reakcje, z reguły nacechowa-
ne emocjonalnie. Jedziemy na Litwę, przekraczamy Niemen, mityczną rzekę znaną z litera-
tury, jedziemy do Wilna i poszukujemy naszego polskiego dziedzictwa, nie zwracając często 
uwagi na te pozostałości wielonarodowe i to jest bolesne w tym naszym polskim spojrzeniu 
„na Kresy”. Jednocześnie nie da się zanegować, że nasze dziedzictwo kulturowe jest na tych 
„Kresach” umieszczone. Po raz kolejny używam tego terminu, nie do przyjęcia dla Litwi-
nów, Białorusinów, Ukraińców. Dla Polaków jest to natomiast w jakimś sensie świętość. „Bo 
my stamtąd”, „bo Mickiewicz”. Należy jednak pamiętać, że sama nazwa ma romantyczny 
XIX-wieczny rodowód. Uważamy dzisiaj, że termin „Kresy” od zawsze jest, od zawsze był, a 
tak przecież nie jest. W gruncie rzeczy rodzi się pytanie. Czy to, jak my - Polacy patrzymy na 
te ziemie, to nie jest zasługa ostatnich 150 lat? Tak silnie kochaliśmy ten region, że nie po-
trafimy z niego zrezygnować w naszych głowach, w naszej tożsamości. Bo przecież, jeśli 
spojrzeć na statystyki i wierzyć badaczom, to polskość w tamtym okresie była skrótowa. To 
prawda, ale przecież waga tych terenów dla polskiego dorobku kulturalnego i polskiej toż-
samości jest trudna do przecenienia.  Czy warto zatem „położyć Kresom kres?”. Jest to 
wątek, który chciałbym sprowokować w naszej dyskusji.   

Transkrypcja: Anna Alimowska 
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Wielkie Księstwo Litewskie i Korona złączone w 1385 roku unią to fenomen spo-
łeczny, historyczny i kulturowy. Dziś, kiedy Litwa, Łotwa i Białoruś oraz Polska stanowią 
autonomiczne państwa, pamięć o WKL prowokuje do refleksji na temat wspólnej historii, 
ale i tożsamości tych narodów oraz różnych zjawisk, które jej budowaniu towarzyszyły. 
Zmusza też niejako do nieustannego pamiętania o tym, że polskość, polska kultura i pol-
ski język stanowią stały punkt odniesienia na ziemiach, które przed rokiem 1939 tworzyły 
z Polską wspólny organizm. Roli języka polskiego oraz polskich szkół na Wschodzie RODM 
Białystok poświęcił seminarium adresowane do nauczycieli białostockich szkół, które 
miało miejsce 24 października 2018 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli. 

 
Obecność Polaków we współczesnej Łotwie, Białorusi i Litwie jest historycznie i kul-

turowo uzasadniona. Mieszkająca tam mniejszość polska znajduje się w różnej sytuacji 
politycznej, gospodarczej i kulturalnej. W mniejszym lub większym stopniu Polacy asymilują 
się w krajach swojego zamieszkania, nie zapominają jednakże o swojej kulturze, starają się 
również, co było widoczne zwłaszcza po rozpadzie ZSRS, walczyć o możliwość edukacji w 
języku narodowym i przetrwanie języka polskiego jako języka ojczystego, z prawami zagwa-
rantowanymi przez współczesne umowy i  traktaty polityczne oraz dyrektywy związane z 
przystąpieniem Polski, Litwy i Łotwy do Unii Europejskiej.  

Zaszłości historyczne i współczesne rozwiązania polityczne powodują, że prawo do 
edukacji w języku polskim w praktyce niejednokrotnie ulega różnym modyfikacjom, a pol-
ska szkoła na Litwie, Łotwie,  a zwłaszcza na Białorusi, z nauki języka polskiego uczyniła 
swoistą walkę o "polskie dusze”. Sytuacja ta spowodowała, że nauka języka polskiego i w 

JĘZYK JAKO NARZĘDZIE POZNAWANIA POLSKIEJ KULTURY. 
STATUS JĘZYKA  POLSKIEGO NA LITWIE,  

ŁOTWIE I BIAŁORUSI 

Anna Kietlińska 
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języku polskim w tych krajach stała się narzędziem polityki państwa polskiego wobec Pola-
ków mieszkających na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i elementem dbałości o polskie 
dziedzictwo na Wschodzie. Stąd liczne działania inwestycyjne w rozwój bazy szkół polskich 
oraz  wsparcie metodyczne i dydaktyczne uczniów i nauczycieli funkcjonujących w polskich 
szkołach w krajach byłego ZSRS. Rozwój szkolnictwa polskiego mógł mieć miejsce dopiero 
po roku 1989, po zmianach ustrojowych w Polsce, a zdecydowanie przyspieszył po rozpa-
dzie ZSRS, kiedy mniejszość polska otrzymała odpowiednie do tego narzędzia polityczne . 

 

 Odbudowa szkolnictwa polskiego na Białorusi 
 
We wrześniu 1988 r. białoruskie Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało 

Tadeusza Gawina – inicjatora ruchu polskiego na Białorusi i pierwszego prezesa Związku 
Polaków na Białorusi, że od roku szkolnego 1988/1989 w sześciu miejscowościach obwodu 
grodzieńskiego w szkołach pojawi się język polski jako język nauczania. W 1989 r. władze 
podjęły też decyzję, aby na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Grodzieńskiego utworzyć  
dwie grupy wykładowe: polsko – rosyjską i polsko – białoruską. Wszystkie te działania po-
parte zostały ogromnym staraniem i determinacją grodzieńskich Polaków. Nie było jednak 
pozwolenia na otwarcie polskiej szkoły w Grodnie, które uchodziło za największe skupisko 
Polaków na Białorusi. 16 czerwca 1990 roku powstał Związek Polaków na Białorusi (ZPB). 
Na skutek jego działań nauczanie języka polskiego w tym samym roku wprowadzono w 174 
szkołach, ale tylko w 39 jako przedmiot obowiązkowy. Nauczaniem języka polskiego zostało 
objętych 8252 uczniów. Zwieńczeniem starań było utworzenie w Grodnie w 1991 roku 
dwóch klas z polskim językiem wykładowym. To był zalążek polskiej szkoły w Grodnie. W 
efekcie, mimo licznych trudności (dopiero w 1995 r. podpisano umowy między lokalnymi 
władzami, ZPB i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” o budowie i otwarciu polskich szkół)  
na Białorusi powstały dwie polskie szkoły – w Wołkowysku i Grodnie. I taki stan trwa do 
dzisiaj, nie ma zgody władz białoruskich na utworzenie kolejnych polskich placówek. Co 
więcej, szkoła w Wołkowysku traci coraz bardziej swój polski charakter. W szkole polskiej w 
Grodnie władze oświatowe ograniczają stopniowo liczbę klas pierwszych. A o polskim 
przedszkolu można jedynie pomarzyć. 

 
Inessa Todryk-Pisalnik ze Związku Polaków na Białorusi  

informuje o sytuacji grodzieńskich szkół 
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Początki oświaty polskiej na Łotwie 
 
Mniejsze emocje budzą  losy polskiej oświaty na Łotwie. W sierpniu 1988 r. powstał 

w Daugavpils (dawny Dyneburg) Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Polaków „Promień”. Po 
ogłoszeniu przez Łotwę  4 maja 1990 roku niepodległości wprowadzono szereg regulacji 
prawnych wspomagających edukację mniejszości narodowych, które umożliwiły powstanie 
polskich szkół mniejszościowych. W roku 1989 powstały dwie polskie szkoły w Rydze i Dau-
gavpils, w 1991 roku w Krasławie, dwa lata później w Rezekne. Rok 1994 przyniósł otwarcie 
szkoły w Jekabpils. W roku 1989/1990 w szkołach polskich uczyło się 33 uczniów, w roku 
1991/1992 już 144, w kolejnym 244. Dobra passa trwała do roku 2002/2003, kiedy liczba 
dzieci w polskich szkołach przekroczyła 1400. Potem nastąpił spadek liczby uczniów. Dziś 
działają trzy polskie szkoły średnie – w Rydze, Rezekne i Daugavpils. W szkołach istnieją też 
oddziały przedszkolne, przy czym w Daugavpils mamy przedszkole samodzielne. Istnieje 
polska szkoła w Krasławie, choć niż demograficzny i zmiany gospodarcze postawiły  trzy lata 
temu pod znakiem zapytania jej egzystencję. Podniosła się dzięki Ambasadzie Polskiej w 
Rydze i polskim organizacjom pozarządowym – Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oraz 
Fundacji  „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

 

Przebudowa szkolnictwa polskiego na Litwie po roku 1989 
 
W roku 1989 przystąpiono do przebudowy szkolnictwa polskiego na Litwie, zwraca-

jąc uwagę na zmianę treści programowych w ścisłym powiązaniu z polską kulturą i tradycją 
oraz naciskiem na naukę języka polskiego. Z dotychczasowego programu wykluczono litera-
turę litewską i połączono ją z nauką języka litewskiego, a w jej miejsce wprowadzono litera-
turę polską. Powstały pierwsze grupy polskie w przedszkolach i ich liczba dynamicznie ro-
sła. Przekładało to się na liczbę uczniów w klasach pierwszych szkół polskich. W roku 1989 
do pierwszej klasy poszło 1624 uczniów, w roku 1990 – 1831 uczniów, zaś w roku 1993 
liczba pierwszaków wynosiła 2412  i w latach późniejszych nigdy już nie osiągnięto tak wy-
sokiego progu. Dziś na Litwie istnieje tylko 70 szkół i 16 filii szkół początkowych, z czego 39 
szkół ma status gimnazjum. We wszystkich  klasach 1-12 uczy się 11 281 uczniów. 

Z powyższego zestawienia wynika niepokojąca prawidłowość. Rozwój szkolnictwa 
polskiego na początku lat dziewięćdziesiątych przebiegał entuzjastycznie, rodzice przenosili 
dzieci uczące się w szkołach niepolskich do polskich placówek, traktując polską edukację 
jako wyraz patriotyzmu i odzyskanej po latach wolności deklaracji przynależności etnicznej. 
Po latach edukacyjnego entuzjazmu w polskich szkołach na Białorusi, a zwłaszcza na Litwie i 
Łotwie obserwuje się odpływ uczniów ze szkół i stopniowy regres polskich placówek oświa-
towych . 

 

Jakie są realia nauki języka polskiego dzisiaj? 
 
Dziś na Białorusi, choć wiele osób garnie się do nauki języka polskiego, dostęp do 

nauki jest utrudniony, a poziom kompetencji  języka polskiego zdecydowanie się obniża. 
Tendencję tę można zaobserwować również w odniesieniu do młodzieży i dzieci uczących 
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się w polskich szkołach na Litwie, a przede wszystkim na Łotwie. Zbiega to się również z 
moim doświadczeniem. Od wielu lat, jako prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, organizuję Olimpiadę Języka Polskiego na Łotwie i Białorusi, Polskie 
Dyktanda na Łotwie i Białorusi, a także wypoczynek letni i pobyty w Polsce dla dzieci i mło-
dzieży z tych krajów. Spotykam się z beneficjentami tych działań, sprawdzam prace olimpij-
czyków i dyktanda. Z roku na rok obserwuję też spadek ich kompetencji językowych, przede 
wszystkim na poziomie leksyki, umiejętności budowania wypracowania i znajomości pol-
skiej literatury. Dotyczy to przede wszystkim Białorusi i Łotwy. Moje obserwacje potwier-
dzają listy laureatów Olimpiady. O ile  olimpijczycy z Białorusi w latach 1991-2010 stanowili 
realną konkurencję dla uczestników z Polski i Litwy na etapie centralnym OLiJP  - wśród 
laureatów w tym przedziale czasowym było 20 laureatów z Białorusi, 4 laureatów z Łotwy i 
55 laureatów z Litwy, o tyle w latach 2011-2017 było ich odpowiednio: z Białorusi – 5 laure-
atów, 15 z Litwy i żaden laureat z Łotwy. W latach 1991-2010 (9 lat zawodów olimpijskich) 
tytuł laureata zdobyło łącznie 77 uczestników, w przedziale 2011 - 2017 (6 lat) było tylko 20 
laureatów. Ten regres dotyczy zwłaszcza Białorusi (laureaci z Łotwy zdarzają się bardzo 
rzadko i trudno tu mówić o jakimś spektakularnym kryzysie). Chociaż większość laureatów 
spoza Polski stanowią dziś  uczniowie ze szkół polskich na Litwie, to proporcjonalnie w sto-
sunku do liczby laureatów ogółem jest ich również znacznie mniej.  Kryzys szkolnej poloni-
styki i coraz niższy stopień umiejętności uczniowskich sygnalizują również nauczyciele uczą-
cy na Białorusi i Łotwie, z którymi spotykam się na warsztatach metodycznych. 

Na Litwie i Łotwie od kilku lat  trwa reforma programowa obejmująca szkolnictwo 
polskojęzyczne. Wywołała ona ogromne emocje zwłaszcza na Litwie. Litewscy Polacy boją 
się tych zmian, prowadzą one bowiem do zmniejszenia liczby godzin z języka polskiego na 
rzecz języka litewskiego i ograniczenia szans edukacyjnych młodych Polaków, którzy muszą 
zdać obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego. Ostatnie lata pokazują, że w 
porównaniu z litewskimi rówieśnikami osiągają oni słabsze wyniki – uczą się przecież w 
szkołach polskojęzycznych z dominującym językiem polskim. Konsekwencją tego zjawiska 
jest zmniejszenie liczby uczniów w szkołach polskich – rodzice wolą wysłać swoje dziecko 
do szkoły litewskiej, która ich zdaniem lepiej przygotuje do egzaminów. 

Zbliżonej w kształcie  reformy oświatowej obawiają się również Polacy na Białorusi. 
Zakładają oni, że przyczyni się ona do upadku jedynych dwóch szkół polskich na Białorusi. 
Lęki i opór polskiego środowiska zostały wyrażone w protestach rodziców i działaczy polo-
nijnych. 

 

Jaki status ma dziś na Wschodzie język polski? 
 
Dla uczniów na Litwie język polski jest z pewnością językiem ojczystym, rozumianym 

jako pierwszy język komunikacji. Polacy w tym języku się komunikują, w tym języku myślą i 
ten język podlega procesom rozwoju poprzez kontakt z polską kulturą, językiem współcze-
snej literatury, mediów i kina. Na Białorusi język polski wydaje się mieć dla ankietowanych 
status drugiego języka, zaś na Łotwie język polski dla większości uczniów szkół polskich ma 
charakter języka obcego. W sytuacji młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi, defini-
cję tę należy uszczegółowić. Język polski jest dla nich językiem ojczystym, ale bardzo często 
nie jest językiem pierwszym. Rodziny posługują się na co dzień zazwyczaj językiem rosyj-
skim, język polski jest domowym językiem dziadków oraz językiem liturgii.  Kontaktując się 
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z babcią i dziadkiem, chodząc do kościoła, dziecko naturalnie nasiąkało mową polską i był 
to bardzo często jedyny kontakt z językiem etnicznym. Dziś podstawowym językiem komu-
nikacji jest dla uczniów na Białorusi język rosyjski. Nawet w kościołach, które były bastiona-
mi polskości odchodzi się dziś od obecności języka polskiego. Łotwa jest krajem otwartym 
na mniejszości narodowe, a zwłaszcza na mniejszość polską. Mimo dobrze funkcjonujących 
szkół polskich, Polacy ulegli jednak letonizacji. Dbają o język ojczysty jako język przodków, 
ale ich językiem pierwszym są raczej język łotewski i rosyjski.  Język polski to przede wszyst-
kim świadectwo przynależności etnicznej, nie służy jednak komunikacji i opisywaniu świata. 

Refleksje powyższe pokazują, jak różny jest wśród Polaków mieszkających blisko 
siebie, na terenach wcześniej należących do jednego państwa, status języka polskiego. Dla 
ludności podkreślającej polskie korzenie, język polski zawsze będzie językiem ojczystym, 
językiem przodków, ale uwarunkowania polityczne i historyczne, przebywanie w innej kul-
turze, wreszcie odległość od współczesnej Polski powodują, że pełni on dziś inną funkcję na 
Litwie, Łotwie i Białorusi a jego znajomość wśród młodych Polaków wyraźnie się zaciera. 
Dlatego tak ważne stają się działania Polski i polskich organizacji pozarządowych w podtrzy-
mywaniu przekonania o wadze języka polskiego i wspieranie jego nauki. 
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CZTERNASTOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI  
W STRUKTURACH UE 

 
1 maja 2018 roku minęło czternaście lat, odkąd RP wraz z dziewięcioma innymi państwa-
mi wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe rozszerzenie jej struktur w historii. 
Oto historia Unii Europejskiej w liczbach: 
 
3 – tyle filarów ma UE. Są nimi: Wspólnota Europejska (unia gospodarcza), wspólna polity-
ka zagraniczna i bezpieczeństwa (unia polityczna) oraz współpraca policyjna i sądowa w 
sprawach karnych (unia policyjno-sądownicza); 
 
6 – tyle państw zachodnioeuropejskich stanowiło podwaliny pod korzenie współczesnej 
integracji europejskiej, a której powstanie sięga okresu powojennego (Belgia, Francja, Ho-
landia, Luksemburg, Niemcy,  Włochy); 
 
28 – tyle państw członkowskich liczy sobie obecnie Unia Europejska. 
 
Kalendarium: 
 
28 czerwca 1919 – Utworzenie Ligi Narodów, pierwszej powojennej struktury stawiającej 
sobie za cel zjednoczenie państw w walce o utrzymanie pokoju i współpracy na świecie; 
 
18 kwietnia 1951 – na mocy traktatu paryskiego podpisanego w Sali Zegarowej pałacu Quai 
d’Orsay przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN oraz Włochy powstała Europej-
ska Wspólnota Węgla i Stali, która zapoczątkowała europejskie procesy integracyjne; 
 
25 marca 1957 – powołanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA, także Eura-
tom) – jednej z trzech Wspólnot Europejskich, powstałej na mocy traktatów rzymskich; 
 
1 stycznia 1958 – do życia na mocy traktatów rzymskich powołano Wspólnotę Europejską, 
początkowo funkcjonującą jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG); 
 
3 maja 1960 – na mocy Konwencji sztokholmskiej powstało Europejskie Stowarzyszenie 
Wolnego Handlu, mające na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami 
członkowskimi; 
 
8 kwietnia 1965 r. – podpisano Traktat Fuzyjny, który ustanowił Jedną Radę i Jedną Komisję 
Wspólnot Europejskich, scalający instytucje trzech wspólnot: utworzono jedną Komisję 
Wspólnot Europejskich (z Wysokiej Władzy EWWiS, Komisji EWG oraz Komisji Euratomu) i 
jedną Radę Ministrów dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich; 
 
15 czerwca 1987 – powstanie programu Erasmus, którego celem jest finansowanie wyjaz-
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dów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku; 
 
16 grudnia 1991 – podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie po-
między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi; 
 
7 lutego 1992 – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i spo-
łecznej podpisany został Traktat o Unii Europejskiej, tzw. traktat z Maastricht (Holandia); 
 
1 listopada 1993 – na mocy powyższego traktatu formalnie powstała struktura zwana Unią 
Europejską, oparta o trzy filary; 
 
8 kwietnia 1994 – złożenie formalnego wniosku w Atenach o członkostwo w Unii Europej-
skiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej; 
 
7-8 czerwca 2003 – przeprowadzenie referendum akcesyjnego, podczas którego 77,45 
procent Polaków opowiedziało się za członkostwem w UE; 
 
1 maja 2004 – wraz z tym dniem UE ma już 25 krajów członkowskich. Państwami, które 
tego dnia podpisały pakt UE są: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowa-
cja, Słowenia i Węgry. Było to 5 rozszerzenie struktury UE, a zarazem największe w historii. 



78 

MIGAWKI Z NASZYCH DZIAŁAŃ 

Wykład „Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej” w XI Liceum Ogólnokształcącym 
 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, 16 I 2018 
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Lekcje i warsztaty pt. „Wywózki Polaków, repatriacje i powroty do Polski” w  III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku , 17 I 2018 
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Lekcje i warsztaty „Syberyjskie kariery Polaków” w Liceum Ogólnokształcącym  
im. M. Kopernika w Sokółce, 22 II 2018 
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Wykład „Stosunki gospodarcze Polski z północno-wschodnimi sąsiadami” w Zespole Szkół 
Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, 27 II 2018 
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Szkolenie „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego” w Centrum Współpracy 
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, 23 III 2018  

Konferencja „Repatriacje – historia i współczesność” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, 
27 VI 2018 



83 

Debata „Pamięć o Wielkim Księstwie Litewskim w Polsce, Litwie i Białorusi” w Archiwum 
Państwowym w Białymstoku, 26 IV 2018 
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Warsztaty genealogiczne w Archiwum Państwowym w Białymstoku, 16 VIII 2018 
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Debata „Region Europy Środkowej w Unii Europejskiej”  
na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w Białymstoku, 5 X 2018 
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JAN PAWEŁ II NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE,  

SUWALSZCZYŹNIE I PODLASIU 
 
 
Sprawdź się w naszym quizie i odpo-
wiedz na szereg pytań dotyczących 
wizyty papieża na Białostocczyźnie, 
Suwalszczyźnie i w woj. podlaskim. 
W czerwcu tego roku przypadła 27. 
rocznica przyjazdu papieża w te rejony. 
 
1) Ile razy Karol Wojtyła był w Białym-
stoku? 

a. 1 raz 
b. 2 razy 
c. 3 razy 
d. 4 razy 
 

2) Ile razy papież, w czasie ośmiu piel-
grzymek do Polski, odwiedził region 
północno-wschodni naszego kraju? 

a. 1 raz 
b. 2 razy 
c. 3 razy 
d. 4 razy 
 

3) W jakiej części Białegostoku Jan Paweł II odprawił mszę świętą? 
a. na Dziesięcinach 
b. w centrum miasta na Rynku Kościuszki 
c. na Krywlanach 
d. na Słonecznym Stoku 
 

 4) Jakie motta towarzyszyły pielgrzymkom Jana Pawła II, gdy odwiedzał nasz region? 
a. „Bogu dziękujcie ducha nie gaście” / „Bóg jest miłością” 
b. „Gaude Mater Polonia” / „Pokój Tobie Ojczyzno moja” 
c. „Bóg bogaty w miłosierdzie” / „Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki” 
d. „Do końca ich umiłował” / „Bóg jest miłością” 
 

5) Podczas IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny utworzono w naszym regionie nowe 
diecezje. Jakie? 

a. ełcką 
b. białostocką 

Quiz historyczny 



87 

c. drohiczyńską 
d. łomżyńską 
 

6) Kto, w czasie IV Papieskiej Pielgrzymki do Ojczyzny, został mianowany biskupem diecezji 
białostockiej? 

a. bp Edward Kisiel 
b. bp Władysław Jędruszuk 
c. bp Edward Ozorowski 
d. ks. Jerzy Popiełuszko 
 

7) Po IV Pielgrzymce Jana Pawła II pozostały w Białymstoku liczne pamiątki. Które miasto w 
naszym regionie przyjęło łuk znad ołtarza, przy którym papież odprawiał mszę św. w Bia-
łymstoku? 

a. Sejny 
b. Zambrów 
c. Sokółka 
d. Suchowola 
 

8) Z okazji wizyty papieskiej w Łomży, mieszkańcy miasta otrzymali: 
a. nowy budynek Teatru Lalki i Aktora 
b. salę koncertową Filharmonii Kameralnej 
c. drugie pasy ulicy Piłsudskiego i ulicy Zawadzkiej 
d. nową siedzibę Muzeum Północno-Mazowieckiego 
 

 9) Jaki budynek został wyświęcony przez papieża w Łomży? 
a. kościół Miłosierdzia Bożego 
b. gmach Wyższego Seminarium Duchownego 
c. kościół pw. św. Andrzeja Boboli 
d. kościół pw. Krzyża Świętego 
 

10) Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek nie raz zaskakiwał organizatorów zmianą pro-
gramu. Tak też się stało, gdy przebywał w naszym regionie. Kogo niepodziewanie odwiedził 
na Suwalszczyźnie? 

a. rodzinę rolników w Leszczewie 
b. strażaków z OSP w Sobolewie 
c. uczniów i nauczycieli LO w Sejnach 
d. pacjentów i wolontariuszy hospicjum w Suwałkach 
 

11) Podczas pobytu na Ziemi Augustowskiej Jan Paweł II odbył rejs po okolicznych jezio-
rach. Jego celem była: 

a. dolina Rospudy 
b. Wyspa Kormoranów 
c. śluza w Przewięzi 
d. Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej 
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12) Statek, na którego pokładzie papież pływał po jeziorach augustowskich nosi nazwę: 
a. Sajno 
b. Serwy 
c. Swoboda 
d. Necko 
 

13) W jaki sposób upamiętniono oczekiwanie Jana Pawła II na statek na nabrzeżu przystani 
w Ośrodku Wypoczynkowym Oficerski Yacht Club Pacyfik w Augustowie? 

a. wniesieniem postumentu z popiersiem papieża 
b. głazem z wygrawerowanym napisem pamiątkowym 
c. pomnikiem w kształcie fotela 
d. obeliskiem z tablicą pamiątkową 
 

14) Gdzie podczas pobytu na Ziemi Suwalskiej wypoczywał Jan Paweł II? 
a. na plebanii kościoła w Mikaszówce 
b. w klasztorze podominikańskim w Sejnach 
c. w Domu Turysty w Suwałkach 
d. w klasztorze pokamedulskim na Wigrach 
 

15) Podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedził historyczną stolicę dawnego 
województwa podlaskiego. Był to: 

a. Mielnik 
b. Białystok 
c. Drohiczyn 
d. Bielsk Podlaski 
 
 

Odpowiedzi na ostatniej stronie! 
 



89 

15 sierpnia 2018 r. przypada okrągła rocznica 
śmierci św. Stanisława Kostki. Z tej okazji rok 2018 r. 
ogłoszono Rokiem Świętego Stanisława Kostki, który 
jest patronem dzieci i młodzieży. 

W ramach obchodów zaplanowano wiele 
wydarzeń religijnych, m.in. peregrynację relikwii 
Świętego, a także wystawę tematyczną w płockim 
Muzeum Diecezjalnym, wydanie okolicznościowego 
albumu, zjazd szkół noszących imię św. Stanisława 
Kostki, promocję filmów dedykowanych Świętemu. 

Centralna uroczystość roku jubileuszowego w 
diecezji płockiej będzie miała miejsce w niedzielę 19 
sierpnia z udziałem kard. Stanisława Dziwisza z Kra-
kowa. Ponadto w dniach 25-26 września w Płocku 
odbędzie się Zebranie Plenarne Konferencji Episko-
patu Polski. 

Wydarzenia o charakterze religijnym uzupeł-
niają imprezy sportowe i konkursy wiedzy. Przedsta-
wiamy naszą propozycję konkursową na temat św. 
Stanisława Kostki. Sprawdź w quizie, co wiesz o pa-
tronie Polski? 

 
1) Św. Stanisław Kostka żył w wieku: 

a. XIV 
b. XV 
c. XVI 
d. XVII 
 

2) Z której części Korony Królestwa Polskiego pochodził św. Stanisław Kostka?  
a. Małopolska 
b. Kujawy 
c. Wielkopolska 
d. Mazowsze 
 

3) Stanisław Kostka urodził się w: 
a. Przasnyszu 
b. Rostkowie 
c. Rypinie 
d. Płocku 
 

 

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA – PATRON POLSKI 

Quiz historyczny 
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4) Stanisław Kostka otrzymał chrzest w kościele w: 
a. Rypinie 
b. Zakroczymiu 
c. Przasnyszu 
d. Rostkowie 

 
5) Stanisław Kostka był synem: 

a. zamożnego kmiecia spod Rypina 
b. kasztelana zakroczymskiego 
c. mieszczanina z Przasnysza 
d. dostojnika książęcego z zamku płockiego 
 

6) Pierwszą edukację Stanisław Kostka odebrał w: 
a. rodzinnym domu pod kierunkiem nauczyciela Jana Bilińskiego 
b. szkółce przyparafialnej miejscowego kościoła w Rostkowie 
c. elitarnej szkole dla dzieci dostojników mazowieckich na zamku w Płocku 
d. szkole dla dzieci szlacheckich przy klasztorze bernardyńskim w Przasnyszu 
 

7) Kto w czasie ciężkiej choroby Stanisława w Wiedniu, w grudniu 1565 roku, nawiedził go, 
gdy protestancki właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana z komunią świętą? 

a. rodzice (Jan Kostka i Małgorzata z Kryskich), którzy przybyli do Wiednia na wieść o 
chorobie syna 

b. św. Stanisław ze Szczepanowa – religijny patron i imiennik Stanisława Kostki 
c. rektor wiedeńskiego kolegium jezuickiego 
d. św. Barbara w towarzystwie dwóch aniołów, niosąc mu wiatyk 
 

8) Po ukończeniu 14. roku życia Stanisław Kostka wraz ze starszym bratem Pawłem zostali 
wysłani przez rodziców na naukę do: 

a. Akademii Krakowskiej 
b. kolegium jezuickiego w Wiedniu 
c. kolegium jezuickiego w Pradze 
d. kolegium jezuickiego w Pułtusku 
 

9) Przez blisko 3 lata pobytu w Wiedniu młody Stanisław Kostka skupiał się na: 
a. poznawaniu nowych tańców dworskich i atrakcji wyszynków wiedeńskich 
b. przyglądaniu się służbie dyplomatycznej na stołecznym dworze 
c. nauce i modlitewnej kontemplacji 
d. potajemnych przygotowaniach do kariery wojskowej 
 

10) Komu przypisano cud uzdrowienia Stanisława w Wiedniu? 
a. pojawieniu się Najświętszej Panny z Dzieciątkiem, która złożyła Stanisławowi ręce 
b. nieznanemu z imienia medykowi z dworu wiedeńskiego 
c. troskliwej opiece sprawowanej przez starszego brata Pawła nad chorym  

Stanisławem 
d. wodzie ze świętego źródełka w podwiedeńskim lasku 
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11) Jaką dyspozycję otrzymał Stanisław Kostka podczas nawiedzenia w chorobie przez Mat-
kę Bożą? 

a. powrót do domu rodzinnego w Rostkowie 
b. wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego 
c. podjęcie pielgrzymki do Grobu Świętego 
d. kontynuację edukacji w wiedeńskim kolegium o.o. jezuitów 
 

12) Jak zareagował Stanisław Kostka na odmowę rodziców w odpowiedzi na jego zamiar 
wstąpienia do zakonu jezuitów? 

a. po kryjomu opuścił Wiedeń i w przebraniu żebraka udał się w drogę do domu    
zakonnego w Bawarii 

b. podporządkował się woli rodziców z zamiarem powrotu do kraju 
c. poprosił o możliwość odbycia podróży do miejsc świętych w Europie 
d. rozżalony odmową, rozpoczął 40-dniowy post 
 

13) W czasie pobytu w Bawarii, najpierw na krótko w Augsburgu, a później i Dylindze, Stani-
sław Kostka: 

a. był u braci zakonnych w Dylindze na służbie, która polegała na sprzątaniu pokoi 
i pomocy w kuchni 

b. ciężko pracował w naddunajskim rzecznym porcie przeładunkowym, aby zarobić  
na utrzymanie 

c. przebywał gościnnie w pałacu biskupa Augsburga 
d. zatrzymał się na plebanii kościoła pw. św. Piotra w Dylindze 
 

14) Jak przebiegła podróż Stanisława Kostki do Bawarii? 
a. udało mu się zdobyć konia, na którym błyskawicznie i bez przeszkód dojechał  

do celu 
b. był ścigany przez starszego brata Pawła, przed którym w momencie spotkania ukrył 

swoją tożsamość 
c. skorzystał z powozu zmierzającego do Bawarii arystokraty Georga von Stillfried 
d. w połowie drogi rozmyślił się i powrócił do Wiednia 
 

15) Podczas starań Stanisława Kostki o przyjęcie do nowicjatu u o.o. jezuitów w Rzymie, 
przełożony braci zakonnych w Dylindze (a równocześnie prowincjał niemieckich o.o. jezu-
itów) napisał o nim następująco: 

a. „Do rzeczy wyższych został stworzony” 
b. „Pracowity – pobożny – godny polecenia” 
c. „Spodziewam się po nim rzeczy wielkich” 
d. „Uporem i modlitwą osiągnie wszystko” 
 

16) Stanisław Kostka 28 października 1567 roku, jako siedemnastoletni młodzieniec, rozpo-
czął nowicjat w Rzymie, podczas którego: 

a. zaniepokoił przełożonych podatnością na choroby 
b. coraz bardziej oddawał się marzeniom o karierze politycznej 
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c. powziął postanowienie o powrocie do kraju rodzinnego 
d. zachwycił wszystkich duchową dojrzałością i rozmodleniem 
 

17) Po niespełna 10-ciu miesiącach przebywania w Rzymie w nowicjacie, Stanisław Kostka 
15 sierpnia 1568 roku, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zmarł i został 
pochowany w rzymskim Kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Jego śmierć nastąpiła na sku-
tek: 

a. zachorowania na malarię 
b. nieszczęśliwego wypadku na rzymskiej ulicy 
c. zatrucia nieświeżym jedzeniem 
d. trudnej do określenia choroby 
 

18) Stanisław Kostka już umierając, miał się opinię człowieka wyjątkowego w swojej poboż-
ności i oddaniu sprawom duchowym. Jakie wydarzenie przyczyniło się do narodzin kultu 
jego osoby i dało początek staraniom o proces beatyfikacyjny? 

a. wizja o śp. Stanisławie Kostce u przełożonego ojców jezuitów w Rzymie 
b. odnalezienie w zakonie w Rzymie duchowych zapisków Stanisława Kostki i wydanie 

 ich drukiem 
c. otwarcie po dwóch latach grobu Stanisława Kostki, w którym zastano nietknięte 

 rozkładem ciało 
d. list prymasowski z Polski skierowany do przełożonego zakonu jezuitów w Rzymie 
 

19) Stanisław Kostka był pierwszym Błogosławionym Towarzystwa Jezusowego. W którym 
roku papież Klemens X ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i 
Wielkiego Księstwa Litwy? 

a. 1602 
b. 1606 
c. 1670 
d. 1674 
 

20) Który z papieży i kiedy wydał ostatecznie dekret kanonizacyjny o przyjęciu Stanisława 
Kostki do grona Świętych Kościoła? 

a. Klemens XI w 1714 roku 
b. Benedykt XIII w 1726 roku 
c. Pius IX w 1870 roku 
d. Jan Paweł II w 1984 roku 

 
Odpowiedzi na ostatniej stronie! 
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ODPOWIEDZI DO QUIZÓW 
 
 
Quiz historyczny Józef Piłsudski 
1c, 2b, 3d, 4d, 5c, 6a, 7a, 8b, 9b, 10a, 11c, 12a, 13a, 14b, 15b 
 

Quiz historyczny Bronisław Piłsudski – Król Ajnów 
1d, 2c, 3d, 4c, 5c, 6d, 7a, 8c, 9c, 10b, 11a, 12a, 13a, 14d, 15d 
 

Quiz historyczny Jan Paweł II na Białostocczyźnie, Suwalszczyźnie i 
Podlasiu 
1d, 2b, 3d, 4a, 5c, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a, 11d, 12b, 13c, 14d, 15c 
 

Quiz historyczny Święty Stanisław Kostka – patron Polski 
1c, 2d, 3b, 4c, 5b, 6a, 7d, 8b, 9c, 10a, 11b, 12a, 13a, 14b, 15c, 16d, 17a, 18c, 19d, 
20b 
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