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Lipniszki - małe miasteczko 
leżące nad rzeką Opitą, w odle-
głości 28 km od Lidy, należało w 
swoich początkach do wielkich 
książąt litewskich Kiejstutowi-
czów, a po wygaśnięciu tego rodu 
- do Olgierdowiczów. W 1527 
roku król Zygmunt Stary nadał je 
wojewodzie wileńskiemu i kanc-
lerzowi wielkiemu litewskiemu, 
Olbrychtowi Gasztołdowi (1470-
1539) herbu Abdank w nagrodę 
za waleczność podczas wyprawy 
na Moskwę. Nie na długo Gasz-
tałdowie władali Lipniszkami, 
bowiem jedyny syn Olbrychta, 
Stanisław Gasztołd (1607-1542), 
wojewoda nowogrodzki, ożenio-
ny w 1537 roku z Barbarą Radzi-
wiłłówną, zmarł bezpotomnie w 
1542 roku i wtedy Lipniszki stały 
się ponownie królewszczyzną. W 
1666 roku majątkiem lipniskim 
zaczął władać hetman litewski, 
Michał Pac (1624-1682) herbu 
Gozdawa, a w 1670 przeznaczył 
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Dwór Wolskich w Lipniszkach

go - za zgodą królewską - na utrzy-
manie artylerii litewskiej. Odtąd, 
aż do roku 1795 Lipniszkami za-
rządzali generałowie dowodzący 
artylerią, chociaż nadal były one 
miastem królewskim. W tym 
czasie czekał tam na przyjazdy 
generałów dwór z drewna bru-
sowego o dziesięciu pokojach. 
W 1792 roku Stanisław August 
Poniatowski potwierdził nadane 
mu prawa magdeburskie w 1610 
roku przez Króla Zygmunta III 
Wazę i potwierdzone już w 1633 
roku przez Władysława IV.

Po ostatnim rozbiorze Rze-
czypospolitej w 1795 roku Lip-
niszki przechodzą na własność 
skarbu imperium rosyjskiego, a w 
listopadzie 1796 roku car Paweł I 
nadaje je generałowi Mikołajowi 
hr. Tatiszczewowi. W maju 1799 
roku lipniski majątek kupuje od 
Tatiszczewa właściciel hrabstwa 
gieranonskiego, Aleksander  hr. 
Bezborodko, a gdy jeszcze w tym 

samym roku umiera, majątek 
przejmuje jego brat, Eljasz hr. 
Bezborodko, generał wojsk car-
skich. On to 18 kwietnia1812 
roku sprzedaje go za 534 tysiące 
rubli asygnacyjnych marszałkowi 
szlachty powiatu słonimskiego-
,Wojciechowi Pusłowskiemu 
(1762-1833) herbu Szeliga. Po 
Wojciechu dobra lipniskie odzie-
dzicza jego syn, Wandalin Pu-
słowski (1814-1884)  i w 1848 
roku sprzedaje je Aleksandrowi 
Wolskiemu.

Aleksander Wolski (1800-?) 
herbu Jelita, żonaty ze Stanisławą 
Światopełk-Mirską (1810-1864) 
herbu Białynia, mający syna Mi-
kołaja (1840-1886), ożenionego 
z Zofią Światopełk-Mirską (1830-
1888), ale nie będącą bliską 
krewną swojej matki, zbudował 
w Lipniszkach dwór, który prze-
trwał do naszych czasów.

Wprawdzie niektórzy au-
torzy, piszący o Lipniszkach, 
twierdzą, że nie jest to budynek 
dworski, lecz oficyna, obecność 
jednak dwóch dość efektowych 

wież wieńczących budynek prze-
mawia za tym, że jest to jednak 
chyba dwór.  Ma on nieregularną 
bryłę, z głównym korpusem par-
terowym, dziewięcioosiowym, po-
krytym dachem dwuspadowym. 
Do szczytu wschodniego dobudo-
wano czworoboczną, trzykondy-
gnacyjną wieżę, z trzema dużymi, 
prostokątnymi, zbliżonymi do 
kwadratu oknami na pierwszym 
piętrze i czterema parami wą-
skich, zamkniętych półkoliście 
okien na trzeciej kondygnacji. 
Przy szczycie zachodnim znalazła 
się równie wysoka, ale wąska, bez-
okienna, ośmioboczna wieżyczka, 
zwieńczona krenelażem, na któ-
rym obecnie bociany zbudowały 
sobie gniazdo.

Nie zachował się natomiast 
drewniany kościół ufundowany 
przez Aleksandra Wolskiego 
- spłonął w lipcu 1890 roku. 
Ten, który widzimy dzisiaj, został 
wzniesiony w stylu neogotyckim, 
w latach 1894-1900. Do jego bu-
dowy użyto kamieni z ruin zamku 
w pobliskich Gieranonach, w Na zdjęciu: Przed laty we dworze mieściło się przedszkole

Na zdjęciu: Malownicza uliczka w Lipniszkach
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Na zdjęciu: Zachowany budynek gospodarczy Na zdjęciu: Zdewastowany budynek dworski

Na zdjęciu: Ośmioboczna wieżyczka z bocianim 
gniazdem

Na zdjęciu: Resztki dworskiego parku

Na zdjęciu: Neogotycki kościół p.w. św. Kazimierza 
zbudowany w latach 1894-1900

którym przez pewien czas miesz-
kała niegdyś Barbara Radzwiłłów-
na. Jednym z jego fundatorów 
był Stanisław Wolski, ówczesny 
właściciel lipniskiego majątku. 
Kościół został konsekrowany p.w. 
św. Kazimierza w 1927 roku przez 
arcybiskupa wileńskiego, Romu-
alda Jałbrzykowskiego.

Jadwiga Wolska (1880-1936), 
prawdopodobnie córka Stanisła-
wa Wolskiego (1828-1906), otrzy-
mała w posagu lipniskie dobra, 
wychodząc za mąż za Wincentego 
Houwalta 1850-1942). Jadwiga 
i Wincenty Houwaltowie byłi 
zatem ostatnimi właścicielami 
tego majątku przed wybuchem 
II wojny światowej. Po wojnie 
budynek dworski czy też oficynę 
przeznaczono na przedszkole, 
które zadomowiło się tam na 
wiele lat. Brak właściwej konser-
wacji i byle jak przeprowadzane 
remonty doprowadziły do de-
wastacji budynku i przed kilku 
laty został on opuszczony. Gdy 
przyjechaliśmy do Lipniszek, aby 
zobaczyć, jak wygląda obecnie 
siedziba Wolskich, zastaliśmy ją 
w opłakanym stanie.
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Król Stefan Batory był zbie-
raczem ziem Rzeczypospolitej. To 
on po wojnach z Rosją w latach 
1579-1581 odzyskał Inflanty, które 
w 1561 roku dobrowolnie przyłą-
czył się do Rzeczypospolitej. Zakon 
Inflancki, będący autonomiczną 
gałęzią Zakonu Krzyżackiego, 
po ponad 300-letniej egzystencji 
wyczerpał swoje możliwości pań-
stwowotwórcze i nie był w  stanie 
dalej sprawować swego władztwa 
na tych terenach. Samorządowe 
miasta Ryga i Narwa, a także inne 
grody hanzeatyckie również dążyły 
do silniejszych powiązań z Europą 
zachodnią. Książęta Rzeszy – bi-
skupi, mający swoje terytorialne 
władztwa (cztery), podobnie jak 
Zakon, też ugrzęzły w archaicznym 
już systemie autorytarno-feudal-
nym. Uwłaszczeni rycerze zakonni 
chcieli być szlachtą na wzór szlachty 
polskiej i litewskiej. Skłoniło to inf-
lanckie siły polityczne, mające do 
wyboru protektorat Rzeczypospoli-
tej lub Szwecji, do opowiedzenia się 
po tej pierwszej stronie. Wyborowi 
temu „pomogły” niewątpliwie woj-
ska króla Zygmunta Augusta, które 
zaczęły gromadzic się w przygra-
nicznym Pozwolu (Pasvalys). Inna 
rzecz, że królestwo Szwecji miało 
zasłużoną opinię państwa rozbójni-
czego, a Rzeczpospolita - państwa 

Stefan Pastuszewski

Stefan Batory w Dyneburgu

kreatywnego i tolerancyjnego.
Akt inkorporacji Inflant do 

Rzeczypospolitej, etapowy, poprzez 
Wielkie Księstwo Litewskie, nie był 
na rękę innym graczom operują-
cym w basenie 
Bałtyku, a więc 
Szwecji, Danii, 
Moskwie. Roz-
poczęła się wie-
loletnia batalia 
o Dominum Mare 
Balticum. Wów-
czas to Stefan Ba-
tory uderzył na, 
panoszącą się na 
inflanckim tery-
torium Moskwę, 
wyraźnie dążącą 
do wybicia okna 
na Bałtyk. Wojska 
Iwana III Groź-
nego bowiem w 
1570 roku zdo-
były Ziemię Do-
rpacką i Ziemię 
Połocką, w 1572 roku  zorganizo-
wały wyprawę na Estonię, a w 1577 
roku opanowały całe Inflanty. W 
latach 1579-1581 Stefan Batory 
zorganizował więc trzy wyprawy 
wojenne, uderzając w „miękkie 
podbrzusze” Rosji czyli Połock, 
Wielkie Łuki i Psków, w rezultacie 
czego opanował znaczne obszary 

Na zdjęciu: Pomnik upamiętniający nadanie praw miejskich 
Dyneburgowi. Fot. Bronisław Pastuszewski

przeciwnika. Na mocy rozejmu w 
Jamie Zapolskim koło  Moskwy 
zwrócił Rosji te ziemie z wyjątkiem 
połockiej, w zamian za co odzyskał 
całe Inflanty. Odniósł zwycięstwo i 
silniej niż dotąd związał Inflanty z 
Rzeczypospolitą. Należały do niej 
całe Inflanty z wyjątkiem północnej 
Estonii. Zaczął je „cywilizować” 
według zachodnioeuropejskich 
wzorów, między innymi nadając 
miastom prawa magdeburskie.

Dyneburg (Daugavpils) 
otrzymał je 26 marca 1582 roku 
i dlatego też 26 czerwca 2018 
roku odsłonięto w tym miejscu 
pomnik dokumentujący ten akt. 
Pomnik odsłonili prezydent Łotwy 
Rajmonds Vejonis i prezydent RP 
Andrzej Duda.

Projekt pomnika opracował 
łotewski artysta Romuald Gibow-
skis, a jego realizacja możliwa 
była dzięki wsparciu Senatu RP 
i Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Pomnik przedstawia 
wielowymiarową tarczę zegara o 
wysokości około 6 m, na której 
znajdują się historyczne nazwy 
miasta i lata ustanowienia nazw, w 
tym rok 1582, a w którym Stefan 
Batory nadał Dyneburgowi prawa 

miejskie. Monument stanął 
niedaleko rzeki Szunicy 
(Šuņupe), w miejscu gdzie 
po oczyszczeniu Inflant z 
moskiewskich wojsk Iwa-
na Groźnego, król Polski 
wybudował nowy zamek 
i ulokował miasto Dyne-
burg. 

Odsłonięcie pomni-
ka zgromadziło liczne gro-
no miejscowych Polaków, 
historyków oraz polskich 
żołnierzy z 9 Braniewskiej 
Brygady Kawalerii Pan-
cernej im. Króla Stefa-
na Batorego i łotewskich 
żołnierzy z 34 Batalionu 
Gwardii Narodowej. Nie 
zabrakło także polskich 
przedszkolaków w strojach 
krakowskich, którym Agata 

Kornhauser-Duda po oficjalnej 
części ceremonii sprezentowała 
pluszowe w misie z polską flagą. 

Po roku okazało się, że mate-
riał przeznaczony na tę rzeźbiarską 
instalację nie jest najwyższej jakości, 
bowiem w niektórych miejscach 
widać już ślady korozji.

Wawrzyn Komar 

Historia niepewnej rodziny

SZTUKA W CZASOWYM 
BEZAKCIE I KILKU NIE-

UŁADZONYCH SCENACH 
PRZEZ MOJRĘ KIEROWA-

NYCH

X
Jakim sposobem możesz być 
Polakiem, skoro z Litwy je-
steś? Pewnie Twoi rodzice są 
z Polski!

TADZIK
Nie.

X
Dziadkowie!

(w dalszym ciągu basowość 
ciężkiej muzyki sprawia wra-
żenie absurdu wypowiadanych 
kwestii, spłyca i zawstydza ckli-
wość ich znaczeń w kontekście 
trwającej sytuacyjności)

TADZIK
Też nie…Ani pradziadko -
wie… Po wojnie pradziadko-
wie mieli wyjechać do Polski, 
na fali przesiedleń w czter-
dziestym szóstym, ale zostali 
na Litwie.

Y
(odzyskując przytomność)
Że co? To dlaczego w takim 
razie oni zostali na tej Ukra-
inie?

TADZIK
Nie mam pojęcia.

X
(z rozbawieniem)
Nie masz pojęcia? 

(nagle i skrajnie ozięble)
I mieć nie będziesz.

(Dudnienie basu się urywa)

(Ha! I w tej chwili  się okazuje, że 
X to żadna koleżanka ani kolega, 
tylko MOJRA, bawiąca się w naj-
lepsze podpuszczając TADZIKA 
i pozostałych uczestników nocnej 
schadzki. 

X prze is tacza s ię  w MOJRĘ 
zrzucając z siebie jakiś przery-
sowany, przaśny atrybut i staje 
przez TADZIKIEM we własnej 
postaci lub w inny sposób przyjęty 
przez reżysera sztuki się ujawnia 
widzowi. Pozostali uczestnicy w 
dalszym ciągu korzystają z nocy, 
nie zauważając ani TADZIKA 
ani MOJRY, nie s łysząc ich 
rozmowy wśród blasku mętnego 
neonu, mimo zapadłej głuchoty i 
braku dźwięku)

TADZIK
A Ty skąd to możesz wiedzieć? 
Dopiero co się poznaliśmy. 
I to jeszcze w tak podłym 
miejscu.

MOJRA
Ha ha ha! Ja Cię znam od 
zawsze. I matkę Twoją znam 
i dziada i pradziada też i w 
ogóle przyczynę dlaczego on 
w Wilnie został też znam. I 
dlaczego całe trzy następne 
po nim pokolenia musiały 
nabrzmiewać na nowobudo-
wanej obczyźnie jak gnojne 
krosty ,  zanim matka Was 
do Polski wywiozła. I wiem 
również, dlaczego dalsze po-
kolenia już nabrzmiewać nie 
będą i wiem też, że Ty nic nie 
będziesz z tego wiedzieć!

TADZIK
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(mówiąc do kryształowej szklanki 
z resztkami lodu, którą trzyma w 
dłoni i przybliża do twarzy, to 
szepcząc to wykrzykując doń)

Aha! Coś mi do drinka dosy-
pali… Potruli! Zatumanili! A 
mówili… Mówili! Uprzedzali! 
Tutaj, w tej dziurze przebrzy-
dłej, alkohol tylko się wącha! 
Albo się zamawia w charakte-
rze wabika do stolika. Jedynie-
dla anturażu! Ale w żadnym 
wypadku NICZEGO SIĘ NIE 
DOTYKA ANI NIE PIJE. A ja 
głupi : „Polak o litewskiej głowie 
do picia”!

MOJRA
Głupi, prawda! 
Polak? Niepewność.

TADZIK
Wiem przecież, że głupi… ale 
jak to „Polak NIE”? 
Co to za insynuacje? 
Ze mnie Polak większy niż 
z Polaków, co w Polsce się 
urodzili!

MOJRA
Że też psia jej mać szabelki nie 
masz, bo byś już machał za-
pewne w najlepsze! I najpew-
niej już by po mnie było! Ach 
jaka szkoda, jaka olaboga!

TADZIK
(po chwili zastanowienia)
Mhmmmm… że też tak sobie 
pozwolę zadać to pytanie - a 
tak w ogóle… kim Ty jesteś?

MOJRA
Ha ha ha, różnie na mnie 
wołają,
różnymi specyfikami leczenie 
bezskuteczne udają, 
elektrowstrząsami, 
cudami, niewidami,
ziołami, psychotropami… 
A jak się zjawiam zjawą się 
staję, 
obłąkaniem, 
zmorą, 
świtezianką czasem też bywać 
nie ostaję… 
nawet jeśli na papierze od 
wieków nieczytanym,
którymw piecach też się już 
nie pali…
bo przecież smog 
i toksyn hektolitry 
i na kominach montowane 
filtry …

TADZIK
(chwiejąc się na nierównych 
nogach)
Błagam, przejdź do rzeczy.

MOJRA

… ale dzisiaj jestem Mojrą, 
fatum Twym wileńskim, 
czy wileńszczyźnianym
ojczyźnianym
wypartym
lecz niezapomnianym
przeznaczeniem z pytań 
nieodpowiedzianych i
nieodpowiedzialnie
zadawanych 
w nieskończonośćukłada -
nym.

TADZIK
Niemiło Cię poznać, Mojra. 
Jestem Tadzik, nie Tadeusz, 
nie Pan, choć i z Wilna, choć 
i z krwi ułańskich, z myśli bez-
pańskich, z tychże kości co na 
kresowych mogiłach, ale nie 
Pan, na pewno nie.

MOJRA
(infantylnie , tupiąc nóżką)
Jak nie Pan… to pewnie „Po-
nas”, tak z litewska, tak z wielką 
„as” z tyłu, na szarym końcu, 
przy każdej niemożliwości! 
Ponas! Ponas! 
Powiedz coś po litewsku, no 
powiedz? 
A jak będzie „tak”? 
A jak „na wspak?” 

(coraz agresywniej)

Gawarisz gawarisz?
Iwanuszka Duracziok pa ruski 
gawarisz?
GAWARISZ?!

TADZIK
(z trudnością stykając z rzeczywi-
stością, wirując w alkoholowym 
drżeniu)
Co Wy wszyscy z tym ruskim?! 
To coś złego, że znam ruski od 
urodzenia i Polakiem jestem 
jednocześnie? Czy to abstrak-
cja aż tak niepojęta? Niby jaka 
ciemność nieprzenikiona, 
egipska! Co drugi taki jak ja na 
Litwie... Jaki to Polak po rusku 
tam nie szprecha?! Każdy pies 
w Wilnie po rusku z polskim 
akcentem litanię Ci wyszcze-
ka, „Kalinka Kalinka Kalinka 
maja” też! 
No tak wyszło!
Taki ze mnie litewski ruski 
Polak! 
Ale Polak! 
Polak!

MOJRA
Kto Ty jesteś?

TADZIK
(machinalnie)
Polak…

MOJRA
…mały!
Jaki znak Twój?

TADZIK

Orzeł biały!

MOJRA
Gdzie Ty mieszkasz?

TADZIK 
Między sw…nie wiem już…

MOJRA
Ha ha ha! Wiadome to na 
pierwszy rzut kośćmi było, że 
czujesz się nieswojsko tutaj, 
w kraju, w którym się nie uro-
dziłeś i przy byle okazji, nawet 
gwoli anegdotki, przypomina 
Ci się o tym... I przypominać 
będzie, popamiętaj to sobie! 
Zwłaszcza, że język polski nie 
jest Twoim językiem ojczy-
stym…

TADZIK
Jest!

MOJRA
Nie jedynym. Jeszcze ruski… i 
strzępy podwórkowego litew-
skiego!

TADZIK
Ale czy kilkujęzyczność wyklu-
cza polskość? Polacy nie gęsi, 
tak, zgadzam się, ale tak się 
złożyło, może nawet na lepsze, 
że szczekać potrafię po różne-
mu! To tylko język, umowność 
przyjęta za podstawę różnic. 

Jaki ze mnie „Iwan”, jak ja na-
wet w Rosji nigdy nie byłem?!

(TADZIK wywraca się, potykając 
o własne nogi, a  podnosząc się 
przygląda się MOJRZE, która 
chłodno odwzajemnia spojrzenie)

A Ty? Dlaczego tak mi się przy-
glądasz? Uprzedzam, gryzę! 
Po jakiego… ty mi się zjawiasz 
tego… niemiłego weczoru? 
Powiedz mi, szpetna, wstrętna 
zmorzyno, na co nam te tajem-
nice, jaką przybiegasz do mnie 
drożyną?

MOJRA
Stój stój hardy młokosie! Przy-
bywam, żeby nie odpowiedzieć 
Ci na żadne z Twoich pytań, 
które mi zadasz.

TADZIK
(szczekającw wysokiej tonacji)
To po co?!

MOJRA
Napatrzeć się, jak szukasz 
odpowiedzi na własnąrękę 
nieudolną.Przy okazji by coś 
namieszać z chęcią przeogrom-
ną. 

TADZIK
(żałośnie)
Ha! Oto i odpowiedzieź na 

jedno pytanie!

MOJRA
Owszem, być może zmieniam 
zdanie i wybiórczo rzucam 
Ci jakimś ochłapem na powi-
tanie. A co mi tam szkodzi. I 
tak nieprzemijalnie zadręczać 
Cię będę, jak bardzo byś nie 
pragnął ukryć swojej nie-do-
końca-polskości.

TADZIK
(nonszalancko)
Oj, przecież wiesz, że  jestem 
Polakiem. 

(mniej pewnie)
Skoro, tak mówisz, że wiesz… 
Skoro wiesz wszystko, praw-
da?

(jeszcze mniej pewnie)
I wiesz, że nie słychać, że je-
stem z Wilna. 

(jeszcze mniej…)
No..

(Niepewność)
Już nie słychać…

MOJRA
Wstydzisz się swojego pocho-
dzenia?

TADZIK
Wcale nie! Też to wiesz! Praw-
da?Jestem zmęczony jego 
bezdennym wyjaśnianiem, 
prostowaniem, kwitowaniem, 
podsumowaniem i innym tego 
pokroju gadaniem.Wiesz, 
znam na tyle dobrze Warsza-
wę, że gdybym tylko zapragnął 
udawać, jakbym był stąd, to 
nikt, zapewniam, Cię, że nikt 
by się nie sprzeciwił snuciu 
tej lukrowej stołecznej bajki.
Miło się wierzy w miłe dla uszu 
rzeczy. Wilno z kolei zawsze 
rodzi za sobą szereg dziwactw, 
które dla własnego komfortu 
umysłowego wolałbym zmini-
malizować.

MOJRA
A mogłeś tutaj się urodzić. W 
Warszawie. Chodzić do gim-
nazjum na Pradze i do ogól-
niaka w Śródmieściu. Chociaż 
bardziej prawdopodobnie nie 
urodziłbyś się wcale, gdyby 
wtedy butny Oluś z Teklą i 
małym Loniusiem wyjechali 
do Polski. Nawet gdyby oni 
do Gdańska wyjechali, to też 
nic by tu nie było po Tobie, 
nawet po Twojej odmianie 
dziwacznej w rzeczywistości 
alternatywnej, która nawet jeśli 
istnieje, to ja tam wstępu nie 
mam, bo ograniczono mnie 
do świadomości tutejszej, choć 
i wiekuistej, nieprzemijającej, 
to tutejszej. I wiesz… pewnie 
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do końca gimnazjum byś sie-
dział w Gdańsku na Żabiance, 
potem może jakieś sopockie 
liceum ogólnokształcące i 
rzutem na taśmę na wydział 
zarządzania, trzyletnie studia 
zaoczne,  wieczorami praca w 
Krzywym Domku przy kleistej 
wódce. 

Miłe to dla uszu? 

Ale mówiłbyś polszczyzną pięk-
ną, bez źdźbła skazy, bez wi-
leńskiej goryczy, polszczyzną 
czystą jak łza wód Świtezi, 
które obce by Ci się kazały i 
oziębłe jak kamień mogilny 
Maryli Puttkamerowej z rodu 
Wereszczaków.

Jakież to miłe! 

A jakiepewne…

TADZIK
Ha! Próbujesz mnie przeko-
nać, że całkowicie czcze są 
moje rozterki?Nieprawdaż? 
Do tego bijesz? Mam przyjąć 
kazanie Twoje, zmory mnie 
nękającej, sugerującej, inwi-
gilującej i patroszącej truchła 
moich dziadów jako prawdę 
objawioną?

MOJRA
Tak.

TADZIK
Ha ha ha! Goń się!

MOJRA
Nie. Będę patrzeć, bo muszę. 
Tak mnie skonstruowały umy-
sły starożytne i te nowoczesne 
im wtórowały. Nie jestem siłą, 
która wiecznie zła pragnąc 
czyni dobro, ja sobie tylko je-
stem, tak o! Po prostu! I tkwię 
w tym jestestwie i obgryzam 
paznokcie. Nie swoje oczywi-
ście, ale czy to ważne. Jestem, 
bo muszę. Co nie oznacza, że 
musząc nie chcę. Bo chcę, taka 
prawda. A ja prawdę znam i 
prawdą jestem i jednocześnie 
nieprawdą.

(TADZIK mruga zmęczonymi 
powiekami, wącha kieliszek, robi 
jakieś absurdalne wygibasy, ale 
przysłuchuje się MOJRZE, drapie 
się po głowie, myśląc jakby zasko-
czyć MOJRĘ).

TADZIK
Eeee… eee… hmmm… eeee.. 
A! A nie… hmmm.. o!

(przesuwając MOJRZE szklankę 
rzekomo zatrutego trunku)
Napijesz się?

MOJRA
Nie.

TADZIK
Ha ha! Oto i odpowiedź na 
kolejne pytanie! I cieszy mnie 
ten mój tryumf mały, mimo, że 
wiem, że robisz to w złej wierze 
i w zamiarze bezpośrednim i 
przyznam bez bicia, że idzie 
Ci wyśmienicie.

MOJRA
Dziękuję. 

TADZIK
Więc znasz zapewnemoje pod-
stawowe pytanie, którego nie 
zadam?

MOJRA
A jakże. Pytanie za Milijon 
brzmi następująco:

(MOJRA udając manierę mowy 
TADZIKA, przemawia, kiedy on 
jedynie otwiera usta, niemo po-
wtarzając, jak gdyby to on mówił, 
chociaż słowa wypowiada MOJRA 
- jakby MOJRA agresywnie wpy-
chała poniższe wiązanki słowne 
w usta TADZIKA):

„Co takiego się miało wyda-
rzyć, że moi pradziadkowie 
nie wyjechali do Polski, a 

zostali na wyjaławionej po-
wojniem podwileńskiej wsi 
pod jarzmem zwiazkowego 

kołchozu? Być może ktoś im 
w tym przeszkodził? Wyrzucił 

z wagonu? Błagam o histo-
rię godną podręcznikowego 
przykładu z ilustracją i zdję-
ciem kolorowym z podpisem 

i z datą”.

TADZIK
Aha…

MOJRA
Wszystko się zgadza?
TADZIK
Mhm…

MOJRA
A wiesz co?

TADZIK
Boję się nawet w najgłębszej z 
połaci myśli napomnąć o naj-
mniejszym domyśle…

MOJRA
Odpowiedź na pytanie za Mi-
lijon też znam. Możesz skorzy-
stać z koła ratunkowego i wyko-
nać telefon do przyjaciela.

TADZIK
I jakbym zadzwonił do Cie-
bie…

MOJRA
Nie ma mowy! Nie jesteśmy 
przyjaciółmi.

TADZIK

Ale podałbym Cię w ankiecie 
do programu, wpisałbym „MOJ-
RA” - specjalista od wszystkiego 
i numer telefonu też bym 
podał? I bym i tak zadzwonił 
i założmy, że odbierasz. Jakby 
brzmiała Twoja odpowiedź na 
to pytanie?

MOJRA
No dobrze. W takim wypadku 
moja odpowiedzieć brzmiała-
by: „Niepewność”. Tego sortu 
odpowiedź z całą pewnością 
nie przypadłaby Ci do gustu, 
ale niewątpliwie odpowiedzią 
jest, prawda?

TADZIK
Cóż z Ciebie za bezużyteczność 
okropna! 

(w trakcie rozmowy niepostrzeżenie 
zmieniają się dekoracje – poja-
wia się pokój dzienny z kanapą. 
Zdziwiony TADZIK dopiero po 
chwili zauważa zmianę scenogra-
fii. MOJRA siada na kanapie. 
Powoli zmienia się też oświetlenie. 
Zmiana scenografii ma podkreślić 
zdezorientowanie TADZIKA, może 
on następnie się potknąć o coś i 
dopiero wtedy zauważyć zmianę. 
MOJRA jest wszystkiego świado-
ma, może być nawet zaangażowa-
na w zmianę dekoracji, przyglądać 
się, regulować światło).

TADZIK
(zaskoczony, przygląda się jedne-
mu z elementów dekoracji, jest mu 
do znudzenia znany)
Chyba mam jakieś luki w pa-
mięci. Wczorajsza noc pewnie 
zbytnio poniosła. 

MOJRA
Najpewniej.

TADZIK
(rozgląda się)
Jak się okazałem w mieszkaniu 
mojej matki? 

(do MOJRY szeptem)
Przynajmniej wytrzeźwiałem?

MOJRA
Wyglądasz mniej lub bardziej 
nieprzyzwoicie.  Nie mam 
pewności.

TADZIK
Jestem zmęczony.

MOJRA
Wiele cierpiałeś, chodź bli-
żej, połóż się, rozbierz się z 
splamionej czamary, daj mi 
się lepiej Tobie przyjrzeć, 
chłopcze, który przeżył moje 
wybryki.

(MOJRA przywołuje palcem TA-
DZIKA, który człapie w stronę ka-
napy, marząc o tym, by się w niej 

wtopić, jednak MOJRA przejmuje 
go i sadza sobie na kolanach. 
TADZIK zasypia.)

MOJRA
Teraz czujesz mojrę, udawany 
Warszawiaku? Śpij, śpij nie-
spokojnie…niepewny Pola-
ku. Widzisz tę starą ławkę na 
srebrnym jeziorze? Śpij, śpij… 
I w tym śnie Twoim trwożnym 
po środku ławki przystało Ci 
siedzieć, wyprostowanym, nie 
mogąc się skulić, ani zsunąć 
na bok dla własnej niewygo-
dy, bo po żadnym z dwóch 
rodzimych krańców tej ławki 
nad jeziorem srebrnym nie 
zaznasz ukojenia. Śpij, śpij, a 
we śnie o mnie śnij.

(Wchodzi JOLANTA)

JOLANTA
(do TADZIKA)
Cześć, a co Ty tu robisz?

Tadzik?!
(TADZIK zrywa się z kanapy. 
Spogląda to na matkę to na 
MOJRĘ).

TADZIK
Cześć mama!

JOLANTA
Mógł zadzwonić, że będzisz, to 
cepeliny1 by jakie szybko nale-
piła. A tak to nawet nie mam 
Ciebie czym poczęstować.

(MOJRA siedzi  na kanapie. 
Uśmiecha się. Wodzi za JOLAN-
TĄ wzrokiem, a JOLANTA jej nie 
dostrzega.)

TADZIK
Mama, a to jest…

(TADZIK wskazuje w kierunku 
kanapy. JOLANTA rzuca okiem 
w punkt, gdzie zdaniem TADZI-
KA ma być MOJRA. JOLANTA 
coraz bardziej badawczo przy-
gląda się kanapie, próbuje coś 
wytrzeć, zeskrobać paznokciem, 
pluje, wciera)

JOLANTA
Nu? Co tam jest? Gdzie? Pukaż 
mnie!

TADZIK
To jest Mojra.

(MOJRA wybucha śmiechem, 
takim HA HA HA, jak menelica 
z wypchanymi nicością siata-
mi na dworcu autobusowym 
Warszawa Zachodnia. Wstaje 
z kanapy, chwyta TADZIKA, 
czochra włosy, całuje mięsiście w 
policzek, po czym znika trzaskając 
drzwiami).
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JOLANTA
(wzdryga s i ę  od t rzaśnięc ia 
drzwi)
Uoj! Przeciąg! 

(do TADZIKA)
Jaka…muojra? 
Tadzik? 
Ty co pił?

TADZIK*2
Tak… trocha wczoraj wypili z 
kuligami. 

JOLANTA
Nu ja tak i myślała, że musi 
hulał wczorej. Siadaj, naleja 
Tobie wraz szampana.

TADZIK*
Mama, Ty co, ja nie chcem. 
Fuu…

(JOLANTA nalewa szampana)

JOLANTA
Cicho, powiedziała! Dwaj, wy-
pij, zobaczysz lepiej będzie. 

(stukają się kieliszkami)

JOLANTA
(mocząc usta, biorąc łyka)

Oj, jakie miłe burbulki3!

TADZIK*
Dzięki, mama.

(chwilę piją szampana w ciszy, 
jakby każdy w swoim pogrążony)

TADZIK*
Chciał Ciebie spytać się… 
dlaczego pradziaduk Oluś ni 
wyjechał pu wojnie z Maj-
kun, a został tam, na Wi-
leńszczyźnie?

(JOLANTA już ma się ku 
odpowiedzi, ale wtem rozlega się 
kołatanie do drzwi lub dzwo-
nek. Wchodzi MOJRA udająca 
sąsiada).

SĄSIAD/MOJRA
Dzień dobry! Włączcie tele-
wizor.

JOLANTA
Po co? Co tam się dzieje?

SĄSIAD/MOJRA
Tam Wasz prezydent przema-
wia w telewizorze na kanale 
piątym w programie szóstym 
telewizji naszej ojczystej, dla 
was obcej, w wiadomościach 
o godzinie dwudziestej czasu 
najwyższego, mówi, że planu-
je kolejne aneksje, wcielenia 
narodów zjednoczonych we 
wspólnym strachu i bezsilności 
i w obopólnej zgodzie uciśnio-
nych paktami o nieagresji, upić 

koktajlem mołotowa obiecuje, 
wzrost cen za prąd i za gaz z 
nowych rurociągów gwaran-
tuje, paszporty wasze rozdaje 
dla urodzonych w związku 
radosnym, zobaczcie, szybko 
włączcie telewizor.

JOLANTA
Nasz prezydent?

SĄSIAD/MOJRA
No, Wasz. Putin!

(TADZIK zrywa się z miejsca, 
chcąc naskoczyć na MOJRĘ. 
JOLANTA powstrzymuje go przed 
nagłym gepardzim skokiem)

JOLANTA
(obojętnie)
Ale my nie z Rosji, my z Litwy.

SĄSIAD/MOJRA
(w oschłej podniosłości)
Wszystko jedno, wschód to 
wschód. Jeden pies, jeden 
prezydent.

(błyskawicznie zmieniając ton na 
sąsiedzko-sztucznie przesłodzony)
Może znajdzie się u Was szkla-
neczka mąki? I ziarnko grochu 
dzielone na dwoje?

(nie oczekując odpowiedzi MOJRA 
szybko schodzi  ze sceny)

TADZIK*
(d0 JOLANTY)
I mówisz, że my Pulaki4?

JOLANTA
(w dalszym ciągu obojętnie)
A kto, jak nie Pulaki?

TADZIK*
Nie wiem… Eskimosy? Na 
Litwie to my byli Pulaki! Czuć 
było polskość, kiedy nam mor-
dy bili pod szkołą, kiedy na-
zwiska nam w ładzie litewskim 
pokracznie w paszportach 
powpisywali, to jednak narodo-
wość “Polak” w tym paszporcie, 
jak widły w gnoju wybite bylii 
jak makiem zasiał! A tutej? 
Ukrainiec, Białorusin, czasem 
nawet Żyd.

(cdn…)

Przypisy:
1 „cepeliny” – litewskie danie z 

ziemniaków i fałszu mięsnego
2 „*” przy imieniu świadczy o 

tym, iż TADZIK przestaje używać w 
mowie polszczyzny współczesnej, a 
przeskakuje nieświadomie na dialekt 
północnokresowy gwarę ludową 
w socjolekcie miejskim żargonie 
wileńskim, którym zwykł mówić w 
dzieciństwie w Wilnie

3 „burbulki” z lit. w socjolekcie 
wileńskim - bąbelki

4 „Pulaki” – socjolekt wileński – 
„Polacy”

Ze sporym opóźnieniem 
przeczytałem właśnie wydaną 
sześć lat temu w Toruniu, w 
niewielkim nakładzie, książkę 
autorstwa Vytautasa Lands -
bergisa Nasz patriotyzm, ich 
szowinizm?. Jest to w zasadzie 
wywiad-rzeka przeprowadzo-
ny z autorem przez byłego 
polskiego chargé d`affaire na 
Litwie Mariusza Maszkiewicza. 
Wywiad, dodajmy, przeprowa-
dzony niejako na kolanach, z 
pozycji ucznia wystrzegającego 
się zadawania trudnych pytań, 
bezkrytycznie chłonącego 
mądrości wypowiadane przez 
mistrza. Wywody Landsbergisa 
naszpikowane są wielce krytycz-
nymi uwagami w stosunku do 
Polaków, a przede wszystkim 
do polityki państwa polskiego 
w pierwszej połowie XX wieku. 
Pomijając jednakże oczywiste 
przejawy polonofobii Vytauta-
sa Landsbergisa, warto byłoby, 
moim zdaniem, skupić się na 
pewnym fragmencie historii 
rodzinnej tego najbardziej 
znanego współtwórcy Sajudisu. 
Otóż wiosną 1944 starszy brat 
naszego bohatera, 15-letni 
wówczas Gabrielus Landsber-
gis został aresztowany w Kow-
nie przez gestapo w związku z 
działalnością podziemną upra-
wianą wraz z grupą szkolnych 
kolegów. Gabrielusowi groziła 
kara śmierci, więc jego ojciec 
podejmował wszelkie możliwe 
starania, aby uratować syna. 
Vytautas Landsbergis tak opi-
suje tamte wydarzenia : „Brata 
aresztowało gestapo w Kownie. 
Rodzice bali się, ze mogą go 
rozstrzelać lub powiesić, bo 
tak robiono w tamtym czasie. 
Niemcy musieli jednak wsz-
cząć sprawę sądową i to dało 
nadzieję, że uda się wygrać 
na czasie. A potem akta spra-
wy zaginęły lub spłonęły po 
bombardowaniu w Tylży, bo 
tam ich najpierw wywieziono. 
Potem zniszczono Królewiec 
i brat został dalej wywieziony 
do dzisiejszego Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Miasto nazywało 
się wtedy Landsberg an der 
Warthe. I ojciec tam go zna-
lazł. Pojechał za nim, ratować 
go. I potem jeszcze dalej na 
zachód, przez Berlin, więzie-
nie Tegel, aż obaj znaleźli się 
przy końcu wojny w zachodniej 
części Niemiec. Dostali się do 
Amerykanów”.

Tak s ię  z łożyło,  że to 
samo toruńskie wydawnictwo 

Krzysztof Jeremi Sidorkiewicz

Kto uratował Gabrielusa Landsbergisa?

„Adam Marszałek” trzy lata 
wcześniej wypuściło na rynek 
wspomnienia Almy i Valdasa 
Adamkusów „Nasz los- Litwa”. 
Przyszły prezydent Republiki 
Litewskiej chodził w czasie 
okupacji niemieckiej do tej 
samej klasy gimnazjalnej w 
Kownie, do której uczęszczał 
Gabrielus Landsbergis. Adam-
kus również uczestniczył w 
niepodległościowej konspira-
cji uczniowskiej i tylko szczę-
śliwy los sprawił, że nie został 
aresztowany przez gestapo ra-
zem z Landsbergisem. Valdas 
Adamkus poświęcił sprawie 
uratowania szkolnego kolegi 
kilka zdań :                  

„Bliżej końca wojny moż-
na już było przekupić niemiec-
kich urzędników. Landsbergis 
senior jechał wszędzie tam, do-
kąd przewożono Gabrielusa i 
docierał do każdego więzienia, 
kusząc Niemców i markami, i 
litewską słoniną. W ratowaniu 
syna od śmierci architektowi 
Landsbergisowi-Žemkalniso-
wi prawdopodobnie pomógł 
fakt, że kiedyś studiował w 
Instytucie Politechnicznym w 
Rydze razem z Alfredem Ro-
senbergiem, później jednym z 
najbardziej wpływowych ludzi 
z otoczenia Hitlera i ministrem 
Rzeszy”. 

Nasuwa się pytanie, czy 
informacje przekazane przez 
Adamkusa są wiarygodne ? 
Wydaje się, że tak. Rosenberg 
i Landsbergis-senior byli do-
słownie rówieśnikami i w tym 
samym czasie studiowali archi-
tekturę w Rydze. Nie powinno 
ulegać wątpliwości, że znali 
się osobiście. Landsbergis był 
wprawdzie Litwinem, ale nosił 
niemieckie nazwisko, co dla 
szowinisty Rosenberga mogło 
mieć pewne znaczenie.

Trudno jest czynić zarzuty 
ojcu, że usiłował ratować syna 
wykorzystując wszelkie do -
stępne środki. Zastanawiające 
jednakże jest, dlaczego Vytau-
tas Lansbergis ani słowem nie 
wspomina o tej, jakże znaczą-
cej w aspekcie dalszych losów 
starszego brata, znajomości 
ojca z hitlerowskim dygnita-
rzem? Prawdopodobnie autor 
książki „Nasz patriotyzm, ich 
szowinizm?” uznał, że w takim 
kontekście dziejowym „mowa 
jest srebrem a milczenie zło-
tem”.
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O  P o l a k a c h  z  L i t w y 
Kowieńskiej  można pisać 
w podobnym duchu jak o 
chrześcijanach z Iraku i Syrii. 
Stanowili społeczność top-
niejącą w szybkim tempie, z 
dekady na dekadę. Sprawiła 
to przedwojenna i powojenna 
polityka forsownej lituani -
zacji, represje i deportacje 
z czasów stalinowskich, de-
portacje        z czasów okupa-
cji hitlerowskiej, świadomie 
stosowane przez zmieniające 
się kolejno władze zakazy i 
ograniczenia działalności 
podtrzymującej tożsamość 
narodową. Swój niewielki 
udział w dziele destrukcji mia-
ły także władze wasalnej wobec 
Kremla powojennej  PRL.                                                                         
Około roku 1920 na tere -
nie tzw. Małej Laudy Polacy 
stanowili około 55 procent 
tamtejszej ludności.  Według 
faworyzującego żywioł litewski 
niemieckiego spisu ludności 
z roku 1916 w niedalekim 
Kownie Polacy byli największą 
grupą narodową, wyprzedzają-
cą pod tym względem Żydów 
oraz Litwinów. Stanowili 34,5 
procent mieszkańców miasta. 
W trzech kolejnych wyborach 
samorządowych na początku 
lat 20-tych na polską listę 
w Kownie oddawano około 
jednej trzeciej  wszystkich 
głosów. Przeprowadzony w 
roku 1923 urzędowy spis lud-
ności wykazał, że w mieście 
tym Polacy stanowią 31 pro-
cent ogółu mieszkańców.  W 
powiecie kiejdańskim było 
ich 21 procent, w powiecie 
wiłkomierskim  22 procent, 
a w trocko-koszedarskim 21 
procent. Wyniki tego spisu 
dały nacjonalistom litewskim 
materiał do przemyśleń. Jesz-
cze w tym samym roku 1923 na 
terenie całej Republiki Litew-
skiej zakazano umieszczania 
szyldów i napisów w innych 
językach niż l itewski oraz 
przystąpiono do urzędowej li-
tuanizacji nazwisk. Niemniej, 
mniejszość polska była dobrze 
zorganizowana i  potrafiła 
bronić się przed kulturową 
zagładą. Do końca istnienia 
przedwojennej  Republ iki 
Litewskiej za sprawą Towarzy-
stwa Kulturalno-Oświatowego 
„Pochodnia” funkcjonowało 
na terenie kraju 10 polskich 
szkół powszechnych oraz trzy 
prywatne gimnazja: w Kow-
nie, w Poniewieżu oraz w 
Wiłkomierzu. Wydawano pol-

Krzysztof Jeremi Sidorkiewicz

Zakazane tablice (2)

skojęzyczny dziennik „Dzień 
Kowieński”, tygodniki „Chata 
Rodzinna” i „Dzwon Świą -
teczny” oraz dwa fachowe 
miesięczniki. Funkcjonowało 
Zjednoczenie Polskich Rol-
ników, a także Kowieńskie 
Towarzystwo Drobnego Kre-
dytu. Działał Klub Sportowy 
„Sparta”, którego drużyna 
piłkarska przez cztery sezony 
grała w litewskiej ekstraklasie. 
Polscy studenci utworzyli kor-
porację „Lauda”.

Cała ta działalność za -
marła w roku 1940 wraz z 
wchłonięciem Litwy do ZSRR. 
Po wojnie nie pozwolono na 
reaktywację na terenie dawnej 
Litwy Kowieńskiej ani jednej 
polskiej szkoły, ani jednego 
polskiego stowarzyszenia. Dzi-
siaj Polacy w Kownie stanowią 
zaledwie 0,6 procenta miesz-
kańców. W dawnym powiecie 
kiejdańskim 0,9 procenta, a 
w koszedarskim 0,6 procenta.                             
Po wojnie wielu Polaków z 
tamtych terenów wyjechało 
do Polski. Wielu rozproszyło 
się po całym świecie. O swojej 
małej ojczyźnie nigdy jed -
nak nie zapomnieli. W dniu 
16 sierpnia 1958 w Elblągu,                
z inicjatywy Władysława Stom-
my , zorganizowano po raz 
pierwszy po wojnie Zjazd Pro-
fesorów i Wychowanków Szkół 
Polskich na Litwie. Udział 
wzięło kilkadziesiąt osób. Już 
wówczas szczególną aktyw -
nością wykazywała się dawna 
nauczycielka języka polskiego 
z Gimnazjum Kowieńskiego 
im. Adama Mickiewicza, uro-
dzona w roku 1897 Krysty-
na Szukszta, zamieszkała po 
wojnie w Pile. Od roku 1969 
rozpoczęła regularną dzia-
łalność na rzecz grupowania 
się Polaków pochodzących z 
Litwy w celu zmobilizowania 
ich do pomocy rodakom na-
dal mieszkającym na tamtych 
terenach. Pani Szukszta na-
wiązała kontakt z Polakami 
z Kowna, a także z dawnymi 
mieszkańcami Kowieńszczy-
zny mieszkającymi w Anglii, 
Belgii i we Włoszech. Zainicjo-
wała także akcję zbiórki pie-
niężnej na rzecz wmurowania 
w warszawskiej katedrze św. 
Jana tablicy upamiętniającej 
Polaków z Litwy Kowieńskiej 
poległych w okresie II wojny 
światowej. Miejsce na tablicę 
wybrano nieprzypadkowo, 
gdyż akcji  tej  patronował 

osobiście kardynał Stefan 
Wyszyński, a ze zdaniem i 
postawą prymasa musiały 
liczyć się nawet władze komu-
nistyczne. Pieniądze zbierane 
w środowisku dawnych miesz-
kańców Litwy były przesyłane 
na adres lekarza-reumatologa 
z Lublina, doktora Konstan-
tego Gojżewskiego. On też 
zredagował pierwszą wersję 
napisu na tablicy: „Przekazuje-
my potomnym pamięć o Polakach 
z Litwy – Ojczyzny Mickiewicza 
wraz z modlitwą za nich, którzy 
przez wieki wiernie służyli swo-
jemu krajowi swojemu krajowi, 
a zwłaszcza pamięć o 200 000 
Polaków jacy po pierwszej wojnie 
światowej znaleźli się w grani-
cach byłej Republiki Litewskiej, 
dochowując wierności Narodowi 
polskiemu mową i tradycjom oj-
czystym, a przez kataklizm drugiej 
wojny światowej ulegli zagładzie 
lub rozproszeniu po całym świe-
cie”. Tekst ten jako zbyt trudny 
do strawienia dla władz komu-
nistycznych nie został jednak 
zaaprobowany przez specjal-
nie powołaną komisję Kurii 
Warszawskiej. Opracowano 
więc jeszcze dwie inne wersje 
i ostatecznie na tablicy wyryto 
następujące słowa: „Pamięci i 
modlitwie polecamy Polaków z Li-
twy, którzy w zmiennych kolejach 
i kataklizmach I i II wojny świa-
towej dochowali wierności mowie 
i tradycjom ojczystym, życiem i 
śmiercią świadcząc o swej więzi 
z Narodem. Rodacy”. Tablica 
została uroczyście odsłonięta 
w dniu 23 kwietnia 1972. Przy 
tej okazji zorganizowano zjazd 
dawnych mieszkańców Litwy 
Kowieńskiej. Rok później, w 
rocznicę odsłonięcia tablicy, 
odbył się kolejny zjazd przed-
stawicieli tego środowiska. 
Opłacono rocznicowe msze 
święte do roku 1978. Dzia-
łalność Krystyny Szukszty nie 
mogła oczywiście ujść uwadze 
Służby Bezpieczeństwa. W 
roku 1973 pilska SB założyła 
na nią tzw. kwestionariusz 
ewidencyjny o kryptonimie 
„Magda”. Jako uzasadnienie 
wszczęcia działań napisano: 
„Kontrola operacyjna osoby po-
dejrzanej o propagowanie wro-
giej antysocjalistycznej i na-
cjonalistycznej działalności w 
odniesieniu do ziem litewskich”. 
Zarządzono ścisłą inwigilację 
poczynań 76-letniej wówczas 
emerytowanej nauczyciel -
ki. Pani Szukszta bowiem, 
pomimo zaawansowanego 

wieku, działała nie tylko na 
rzecz ufundowania tablicy 
pamiątkowej. Nawiązała tak-
że kontakt z byłym uczniem 
gimnazjum kowieńskiego 
Henrykiem Wojnowskim, 
który był wówczas kierowni-
kiem amatorskiego, polskiego 
zespołu pieśni i tańca przy 
Domu Kultury kombinatu 
„Inkaras” w Kownie. Zespół 
borykał się z podstawowymi 
trudnościami natury mate -
rialnej. Brakowało nie tylko 
samych strojów ludowych, ale 
także pieniędzy na ich uszycie 
we własnym zakresie. Pani 
Krystyna Szukszta zebrała od 
ponad 70 osób dary pieniężne 
i w lutym 1974 przekazała ze-
społowi w Kownie 100 rubli, a 
rok później 8 tysięcy złotych. 
Dociekliwi esbecy pisali przy 
tej okazji: „Zespół w Kownie 
zaopatrywany jest także we wzory 
strojów ludowych, pasmanterię do 
szycia strojów, książki i podręczni-
ki oraz gazety (…) Ponieważ wła-
dze ZSRR ograniczają wyjazdy, 
członkowie zespołu zapraszani są 
do Polski indywidualnie. Np. ks. 
Adolf Giżyński zaprosił do Szcze-
cina 4 osoby”. Dopowiedzieć 
należy, że ksiądz Giżyński był 
przed wojną działaczem har-
cerskim na terenie Kowna i w 
roku 1942 został wywieziony 
przez Niemców do obozu kon-
centracyjnego. Święcenia ka-
płańskie przyjął w roku 1952. 
Po wonie na Litwie mieszkała 
nadal jego matka, trzy siostry 
oraz brat.

Pani Krystyna Szukszta 
była inwigilowana przez SB do 
roku 1976, kiedy to z uwagi na 
jej podeszły wiek zaprzestano 
esbeckich działań. Złożyła się 
na to i ta okoliczność, iż 79-
letnia wówczas kobieta miała 
mocno upośledzony słuch, 
wobec czego słuchała w domu 
radia nastawionego na pełny 
regulator.                  

Z notatek esbeckich wy-
nika, że uniemożliwiało to 
działanie urządzeń podsłu-
chowych zainstalowanych w 
bloku, w którym mieszkała. 
Generalnie, koniec dekady lat 
70-tych ubiegłego stulecia był 
okresem, w którym dawni pol-
scy mieszkańcy Litwy Kowień-
skiej z naturalnych przyczyn 
kończyli swoją patriotyczną 
działalność. Warto jednak 
pamiętać o ich wysiłkach i 
poświęceniach w tych jakże 
trudnych czasach.           
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Od kilku lat ustabilizowała 
się sytuacja polskiej oświaty na 
Łotwie.

Bazą jej jest sieć placówek  
państwowych wspomaganych 
przez R.P. Są to: Gimnazjum 
Polskie im. Ity Kozakiewicz w 
Rydze, Gimnazjum Polskie im. 
Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, 
Gimnazjum Polskie im. Stefana 
Batorego w Rzeżycy, Polska Szkoła 
im. Hrabiów Platerów w Krasławiu, 
Państwowe Przedszkole Polskie 
im. Jana Platera-Gajewskiego nr 
29 w Dyneburgu. Gimnazja noszą 
tradycyjną przedwojenna nazwę, 
lecz są to w istocie 12-letnie średnie 
szkoły kończące się egzaminami 
maturalnymi. Niższe klasy maja 
więcej lekcji w języku polskim, gdyż 
znaczna większość dzieci pochodzi 
z rodzin, w których ten język nie 
jest w powszechnym użyciu. Wielu 

jest też uczniów o jednoznacznie 
określonej nie-polskiej narodo-
wości, gdyż szkoły te mają wysoki 
poziom i garną się do nich różne 
nacje. Równocześnie część dzieci 
z rodzin o polskich korzeniach 
uczy się w szkołach łotewskich lub 
rosyjskich, a także w szkole katolic-
kiej Diecezji Agłońsko-Rzeżyckiej w 

Stefan Pastuszewski

Polska oświata na Łotwie

Rzeżycy. Jeśli chodzi o kompeten-
cje językowe to absolwent polskich 
placówek zna bardzo dobrze co 
najmniej trzy języki: łotewski, 
polski i zachodnioeuropejski (do 
wyboru). Wielu z nich, korzystając 
z uregulowań europejskich, wy-
biera studia w Polsce lub w innych 
krajach zachodnich.

Kształcenie i wychowanie 
w polskich placówkach oświato-
wych obejmuje też zaszczepianie 
polskich tradycji kulturalnych-
ludowych i współczesnych. Ma 
miejsce nauka tańca od poloneza 
począwszy a na oberkach i krako-
wiakach skończywszy. Hymniczny 
charakter ma pieśń Polskie kwiaty. 
Wielu absolwentów tych szkół zasila 
potem lokalne zespoły: „Kropelki” 
w Krasławie, „Rosę” „Strumień” 
i „Rodacy” w Jakubowie, „Bursz-
tynki” w Lipawie, „Jutrzenkę” w 

Rzeżycy, „Polonez” 
w Rydze, „Promień” 
i „Kukułeczka” w Dy-
neburgu, „Stokrotki” 
w Mitawie.

W celu dosko-
nalenia języka ojców 
organizowane są co 
roku Dyktanda Pol-
skie, podczas których 
uczniowie popisują 
się znajomością lek-
syki, gramatyki i or-
tografii. Dyktanda te 
organizuje Uniwersy-
tet w Białymstoku. W 
2019 roku odbyło się 
dziesiąte Dyktando.

Jeszcze kilkana-
ście lat temu istniała 
polska szkoła w Ja-
kubowie, lecz niedo-
stateczna pomoc ze 
strony Polski spowo-
dowała jej likwida-
cję. Pozostała tylko 
fakultatywna nauka 
języka polskiego w 
miejscowych szkołach 
łotewskich.

Ważną rolę w 
kultywowaniu polskości odgrywają 
parafie rzymskokatolickie, w któ-
rych odprawiania się nabożeństwa 
w języku polskim na przemian z na-
bożeństwami w języku łotewskim, a 
sporadycznie także rosyjskim. Stałą 
pracę polonizacyjną prowadzą od-
działy terenowe Związku Polaków 
na Łotwie.

Na zdjęciu: Święto Ulicy Warszawskiej w Dyneburgu obchodzone 3 maja 
każdego roku.

Zenon Penkowski

KULT MARSZAŁKA

Wśród starszych kresowych pokoleń nie zapomniano o Józefie 
Piłsudskim.
Podczas pobytu w Prużanach na Białorusi nagrałem taką oto 
recytację w wykonaniu dziewięćdziesięcioletniej staruszki. 
Prawdopodobnie są to wiersze nauczone w przedwojennej 
szkole.

BELWEDER

Pałac belwederski to jest Biały Dom 
Długie, długie lata tu pracował On.
Nieraz na dziedzińcu śmiech dziecięcy brzmiał, 
Kiedy Pan Marszałek imieniny miał.
Bywało tu gwarnie, brzmiał sztandarów szum
I z radosnym śpiewem tu go witał tłum.
Aż raz przyszedł smutek do pałacu bram
I w majowy wieczór zabrano go nam.
Pusto w Belwederze w domu, w którym żył,
Oddając ojczyźnie resztkę swoich sił.
Patrząc na te mury snem objęte już,
Wspomnij jego służbę i sam Polsce służ.

O NIEBA

Łzy nam jeszcze nie obeschły po Wodza pogrzebie 
Gdy nasz Wódz u Pana Boga meldował się w niebie. 
Pan Bóg Wodza mile witał, o wszystko go pytał 
I niebieskim słodkim chlebem nakarmił do syta.
Znam ja ciebie, bom Cię nieraz wspierał pośród bitwy, 
Znam twój naród, bo najszczersze są polskie modlitwy. 
Pan marszałek podziękował, ostrogami brzęknął  
A tu niosą aniołowie nową szablę piękną. 
Piękny mundur marszałkowski grzecznie mu podają, 
Do munduru najprawdziwsze gwiazdy przypinają. 
Nie potrzebne mi te gwiazdy, aniołowie mili,
Nie dla gwiazd żołnierze moi na wojnę chodzili.
Ale jednej rzeczy sercu mojemu potrzeba,
Byście pięknej mej ojczyźnie, przychylili nieba.
Byście dali moc i wielkość mojemu krajowi,
Tego tylko bardzo pragnę, mili aniołowie.
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Na zdjęciu: Tablica na domu w Rzeżycy, w 
którym urodził się Grzegorz Fitelberg.

Fot. Stefan Pastuszewski


