
Nr 4 (212)
Rok 17

	 KWIECIEŃ	2020

ISSN - 1896 - 9119

Kiedy w 1518 roku Bona 
Sforza d’Aragona opuszczała 
Italię, by zostać żoną kró -
la  polskiego,  Zygmunta I 
Starego, zabierała ze sobą 
wielu dworzan. Był wśród 
nich Pietro Cognocce spod 
Neapolu, który po przybyciu 
do Polski pojął za żonę Chrep-
towiczównę i zamieszkał z 
nią na terenie Wiel-
kiego Księstwa Li-
tewskiego. Jego syn, 
również Pietro, po-
stanowił spolszczyć 
swoje imię i nazwi-
sko. Od dnia 3 maja 
1562 roku, w którym 
otrzymał od króla 
Zygmunta Augusta 
starostwo za zasługi 
poniesione podczas 
wojny inflanckiej, 
począł nazywać się 
Piotr Kognowicki 
i pieczętować her-
bem Dąbrowa. Jego 
dobra odziedziczył 
syn Kazimierz, który 
połączył się węzłem 
małżeńskim z Woł-
łowiczówną, właści-
cielką leżących po 
sąsiedzku włości. I 
z tego połączenia - 
nie tyle może właści-
cieli, ile ich majątków - wzięła 
się nazwa Łączynów (lit. La-
nčiunava), dotycząca zarówno 
dóbr zajmujących powierzch-
nię około 3000 hektarów, jak 
i miejscowości tam istniejącej.

Nie wiemy, jak wyglądała 
pierwotna siedziba Kognowic-
kich w Łączynowie, zapewne 

Jerzy i Katarzyna Samusikowie

Dalekie echo warszawskich Łazienek 

był to obszerny dwór drew-
niany, taki, jakie budowali 
wówczas na terenie Litwy ma-
jętni ziemianie. Pałac, który 
przetrwał do naszych czasów, 
jest dziełem ostatniego prawo-
witego właściciela łączynow-
skiego majątku, Stanisława 
Kognowickiego (1863-1941), 
prezesa do 1939 roku Wileń-

skiego Koła Filistrów Kon-
wentu Polonia, prezesa Wi-
leńskiego Prywatnego Banku 
Handlowego, żonatego po raz 
pierwszy z Zofią Dmochowską, 
a po raz drugi ze Stanisławą 
Dmochowską. Kiedy uznał, 
że wybudowany przez jego 
przodków dwór należy już 
wymienić na bardziej okazałą 

siedzibę, zamówił u znane-
go wileńskiego architekta, 
Tadeusza Rostworowskiego, 
projekt budowli pałacowej, 
będącej - jak napisał Roman 
Aftanazy w swoich „Dziejach 
rezydencji na dawnych kre-
sach Rzeczypospolitej” - da-
lekim echem warszawskich 
Łazienek. 

Na rzucie kwadratu został 
wzniesiony dwukondygna -
cyjny, siedmioosiowy korpus 
centralny budowli, po bokach 
którego zbudowano dwa dwu-
osiowe, parterowe skrzydła. W 
elewacji frontowej korpusu 
znalazł się trójosiowy portyk 
wgłębny, z dwoma kolumnami 
w wielkim porządku oraz pila-

strami na narożach i w prze-
strzeniach międzyokiennych. 
Nad portykiem umieszczono 
gładką ściankę attykową, z 
wmurowanymi w nią czterema 
cokołami. a po jej bokach ba-
lustradę tralkową, obiegającą 
dalej cały centralny korpus i 
podzieloną na krótkie odcinki 
czworobocznymi cokołami. 

Poniżej biegł wy-
datny gzyms kro -
ksztynowy. Pośrod-
ku spłaszczonego, 
czterospadowego 
dachu zbudowano 
belweder,  z  pół -
kol i s t ym oknem 
w każdej ściance, 
zwieńczony balu -
s tradą tralkową, 
spoza której strze-
lała w niebo iglica 
służąca do zawie-
szania  chorągwi 
herbowej Kogno-
wickich.

Elewacja ogro-
dowa części cen -
tralnej pałacu róż-
niła się znacznie 
od frontowej. Była 
ona pięcioosiowa, 
z szeroko rozsta -
wionymi oknami. 

Przed trzema środkowymi 
zbudowano parterowy por-
tyk, z ośmioma toskańskimi 
kolumnami ustawionymi w pa-
rach, które dźwigały wspólnie 
z dwoma czworobocznymi na-
rożnymi filarami duży balkon, 
otoczony tralkową balustra-
dą, podzieloną zdwojonymi, 
czworobocznymi cokołami na  

Na zdjęciu: Pałac Kognowickich widziany z podjazdu
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siedem odcinków. Z portyku 
do ogrodu prowadziły schody 
obrzeżone również tralkowy-
mi poręczami. 

Parterowe skrzydła bocz-
ne ozdobiły bonie na naro-
żach, a ich duże, prostokątne 
okna - wydatne obramienia 
i proste naczółki wsparte na 
konsolkach. Elewacja szczy-
towa lewego skrzydła otrzy-
mała płytki portyk, którego 
dwie toskańskie kolumny i 
dwa krańcowe czworoboczne 
filary dźwigały wysunięty frag-
ment tarasu, otoczonego taką 
samą balustradą, jak te, które 
wieńczyły wszystkie części 
pałacowej budowli. Między ko-
lumnami znalazły się siedmio-
stopniowe schody prowadzące 
do bocznych drzwi.

Prawe skrzydło nie miało 
w szczytowej elewacji portyku, 
bowiem zostało połączone 
krótkim i wąskim łącznikiem 
z oficyną. Posiadało jednak 
identyczne okna i boniowane 
naroża, a przykryte zostało 
czterospadowym, gładkim 
dachem. Elewacje frontowe 
obu części bocznych utworzyły 
jedną linię z frontem korpu-
su głównego, natomiast ich 
elewacje ogrodowe znalazły 
się w jednej płaszczyźnie z 
kolumnami portyku.

Pokoje mieszkalne mie-
ściły się na piętrze korpusu 
głównego, na parterze zaś 
znalazły się pomieszczenia 
reprezentacyjne. Wśród nich 
wyróżniał się salon duży, ume-
blowany mahoniowym kom-
pletem empirowym. W gabi-
necie pana domu stały meble 
tureckie z kanapami i fotelami 
obitymi  czarnym suknem, 
z wyhaftowanymi tureckimi 
napisami i wzorami, a ściany 
kancelarii obwieszone zostały 
starą, zabytkową bronią. Księ-
gozbiór w pokoju bibliotecz-
nym nie liczył wielu tomów, 
natomiast znajdowało się tam 
bogate archiwum rodzinne, 
zawierające dużo cennych do-
kumentów. Jadalnię zdobiło 
kilka portretów rodzinnych, 
wśród których na szczególną 
uwagę zasługiwał wizerunek 
Kazimierza Kognowickiego 
(1746-1825), najwybitniejsze-
go przedstawiciela rodziny 
Kognowickich.  Urodził się 
on w Łączynowie, studiował w 
Akademii Wileńskiej, wstąpił 
do zakonu jezuitów, by zostać 
później nauczycielem w kole-
gium pojezuickim w Grodnie 
oraz zastępcą przełożonych 
kolegiów w Dyneburgu i Po-
łocku. Zasłynął jako nadworny 

Na zdjęciu: Portyk przed elewacją ogrodową

Na zdjęciu: Wgłębny portyk w elewacji frontowej

historyk Sapiehów, autor 
cyklu historycznego bę-
dącego zbiorem opowia-
dań i tekstów źródłowych 
z  dz ie jów pol i tyczno -
-kościelnej działalności 
przedstawicieli Sapieżyń-
skiego rodu. 

Pałac otaczał ogród, 
który wraz z częścią gospo-
darczą zajmował obszar 
dwudziestu hektarów. 
Stanisław Kognowicki na-
dał mu charakter parku 
krajobrazowego, z dużą 
liczbą nieregularnie roz-
rzuconych skupisk drzew 
liściastych i szpilkowych, 
z alejami obrzeżonymi 
lipami i kasztanowcami. 
Jedna z takich lipowych alei, 
długości trzech kilometrów 
wiodła do folwarku Stasin, 
wchodzącego w skład łączy-
nowskiego majątku. 

Majątek ten do I woj -
ny światowej prosperował 
nieźle. Natomiast znacznie 
podupadł, gdy reforma rol-
na przeprowadzona w 1922 
roku przez władze litewskie 
zredukowała drastycznie ob-
szar jego gruntów. Stanisław 
Kognowicki nie chciał dalej 
gospodarzyć w takich warun-
kach, sprzedał folwarczną 
ziemię w Stasinie i wypro -
wadził się do Wilna. W Łą-
czynowie została jego córka, 
Zofia (1900-1985), zamężna 
za Karolem Henrykiem hr. Za-
biełło ze Starzów Zbylutów na 
Chrzczowie (1868-1929) her-
bu Topór, właścicielem mająt-
ku w Opitołokach. Wybuchła 
jednak II wojna światowa i w 
1940 roku odwieczny majątek 
Kognowickich upaństwowio-
no, a pałac zajęła dwuletnia 
szkoła rolnicza, którą  po 
zakończeniu wojny zastąpiło 
technikum mechaniczne, 
a po kilku latach ponow-
nie w pałacowe mury wró-
ciła szkoła rolnicza. Po 
odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości lokalne 
władze samorządowe wy-
najęły pałac miejscowemu 
rolnikowi, który urządził 
w nim magazyn zboża i 
sztucznych nawozów. W 
2002 roku pałac nabył 
majętny osobnik (według 
miejscowych plotek ponoć 
były dyplomata) z zamia-
rem dokonania jego re-
nowacji i przekształcenia 
w hotel. Kiedy jednak zna-
leźliśmy się przed trzema 
laty w Łączynowie, zoba-
czyliśmy pałac opuszczony 
i zdewastowany. 

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa
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W drugiej połowie stycz-
nia, a konkretnie w dniach 
23-27.01.2020 r. odbyła się 
wyprawa mająca na celu prze-
wiezienie darów dla Polaków 
mieszkających na Białorusi. 
Pomoc kierowana jest w szcze-
gólności do najmłodszych ro-
daków, ale nie tylko. Wyjazd 
był  zwieńczeniem długofalowej 
pracy szerokiego grona osób, 
które bezinteresownie poświę-
cają zarówno swój czas jak i 
pieniądze.

Na samym początku war-
to wspomnieć, że w tym roku 
mija dokładnie 20 lat od spo-
tkania Stefana Pastuszewskie-
go z Majną Szmargun w Mozy-
rzu. To właśnie tamto zdarze-
nie było zarodkiem trwającej 
już dwie dekady współpracy 
środowisk patriotycznych wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego i okolic ze wschodnim 
Polesiem. Od 2009 r. odbyło 
się 8 wyjazdów z darami oraz 
9 turnusów wakacyjnych w 
Polsce, w których udział wzięło 
ok. 150 polskich dzieci z Bia-
łorusi. Od początku głównymi 
organizatorami byli Stefan 
Pastuszewski – Wielki Mistrz 
Bractwa Inflanckiego oraz Kry-
stian Frelichowski – założyciel 
Szkolnego Koła Turystycznego 
PTSM w Złejwsi Wielkiej, i prze-
wodniczący bydgoskiego klu-
bu „Gazety Polskiej”. Z każdym 
rokiem lista osób wspierających 
akcję systematycznie wzrasta, 
a zawiązane więzi i przyjaźnie 
zaciskają się coraz mocniej.

Wróćmy do naszej wy -
prawy. Końcowa faza przygo-
towań to zawsze największy 
stres, pokrótce postaram się 
wyjaśnić dlaczego. Dobre chęci 
organizatorów to nie wszystko. 
Kluczową rolę odgrywają tutaj 
ludzie, którzy chcą się podzielić 
tym co sami mają. Zebranie 
darów oraz środków na wyjazd 
to praca, która nie należy do 
najprostszych. W końcu nie 
organizujemy wycieczki, tyl-
ko staramy się przewieźć jak 
największą ilości dóbr, które 
mają wspomóc najbardziej po-
trzebujących. Kolejną sprawą 
jest zebranie wolontariuszy, 
którzy poświęca kilka dni swo-
jego urlopu, żeby wziąć udział 
w wyprawie. Wbrew pozorom 
nie zawsze jest to takie łatwe, 
ponieważ nie chodzi tylko o 
to, żeby zapełnić busa, ale żeby 
członkowie wyjazdu wiedzieli 
po co tam jadą i wywiązywali się 
ze swoich obowiązków.

Marcin Pieńkowski

Bliska nam Białoruś

Kiedy teoretycznie wszyst-
ko jest już gotowe, pojawia się 
ostatnia, ale chyba najwięk-
sza wątpliwość podczas samej 
organizacji. Czy dostaniemy 
wizy? Przy wyjeździe pojedyn-
czych osób zazwyczaj nie jest to 
problem, ale kiedy ma jechać 
osiem osób w jednym busie 
ambasada zaczyna „węszyć”. 
Przekonałem się o tym w roku 
2019, kiedy odmówiono mi 
przyznania wiz bez podania 
przyczyny. Wtedy zdecydo -
waliśmy się na skorzystanie z 
usług agencji, okazało się to 
skuteczne, dlatego w tym roku 
postąpiliśmy podobnie. Po raz 
kolejny się udało, ale nie obyło 
się bez telefonów do osób za-
praszających, a wizy dotarły do 
nas w dzień wyjazdu.

Środki na przejazd oraz 
dary zebrane, ekipa wolonta-
riuszy również, wizy wbite w 
paszporty – można ruszać!

Postanowiliśmy, że wy -
ruszymy w czwartek późnym 
wieczorem. Dzięki nocnemu 
przejazdowi chcieliśmy ominąć 
kolejki na granicy. O godzinie 
20 wszyscy zebraliśmy się na 
wełnianym rynku 11 – biurze 
europosła Kosma Złotowskie-
go, jednym z miejsc, w którym 
były zbierane dary. Następnie 
przejechaliśmy do biura po-
sła Tomasza Latosa, kolejnego 
miejsca zbiórki. Przed wyjaz-
dem z Bydgoszczy pojechaliśmy 
na ul. Dworcową 62, siedzibę 
główną Pastuszewskiego, żeby 
zapełnić darami ostatnie wolne 
przestrzenie busa i przyczepki. 
Obładowani do granic moż-
liwości ruszyliśmy w stronę 
Terespolu, gdzie mieliśmy 
przekroczyć granicę.

Po około 6 godzinach jaz-
dy dotarliśmy do przejścia gra-
nicznego. Dla mnie osobiście, 
jest to zawsze najbardziej stre-
sujący moment każdej wypra-
wy. Tak jak przypuszczaliśmy – 
kolejek brak. Polska strona jak 
zawsze. Rutynowe sprawdzenie 
dokumentów i można jechać. 
Przygoda zawsze zaczyna się, 
kiedy dotrzemy do celników 
po stronie białoruskiej. Tym 
razem nie było inaczej.

Wychodzi do nas młoda 
pani o sympatycznym wyrazie 
twarzy. Prosi, żebyśmy otwo-
rzyli przyczepkę oraz busa. 
Wszystko przebiega w zaska-
kująco przyjemnej atmosferze. 
Zapytała ile mamy kilogramów 
(przez granicę można prze-
wieźć jedynie 25 kg. nowych 

rzeczy na osobę). Jak przysta-
ło na porządnych obywateli 
z  uśmiechem, ale również 
lekkim zaniepokojeniem, skła-
maliśmy, że tyle ile możemy. 
Oczywiście gołym okiem było 
widać, że jesteśmy srogo prze-
ładowani. Pan Stefan, który 
jako jedyny płynnie mówi po 
rosyjsku, na wszystkie sposoby 
próbował przekonać panią 
celniczkę, że wszystko jest tak, 
jak być powinno. Niestety, w 
końcu padło zdanie, którego 
nikt z nas nie chciał usłyszeć: 
musimy zważyć kartony. Dla 
nas było jasne, że darów mamy 
więcej niż limity na to pozwa-
lają, ale do tej pory zawsze się 
jakoś udawało. Nie tym razem. 
Po zważeniu darów okazało się, 
że nasze przekroczenie wynosi 
120 kg. Była to zaniżona waga, 
co wskazywało na dobre serce 
celniczki, z drugiej strony taka 
jej praca. Stwierdziłem, że 
spróbuję jeszcze jednej rzeczy. 
Przed każdym wyjazdem zgry-
wam zdjęcia z „ceremonii”, 
podczas których wręczamy 
dzieciom przywiezione upo-
minki. Poprosiłem więc naszą 
celniczkę na bok, zacząłem 
pokazywać jej zdjęcia i mie-
szając język polski z kilkoma 
słowami, które znam po rosyj-
sku zacząłem jej tłumaczyć, że 
to nie dla nas tylko dla dzieci. 
Liczyłem, że uda mi się tym 
sposobem skruszyć mury urzę-
dowych obowiązków. W oczach 
celniczki pojawiły się łzy, po 
czym zakrywając twarz jedną 
dłonią powiedziała łamiącym 
się głosem, że już nic nie może 
zrobić, ponieważ kamery skie-
rowane są prosto na wagę.

Usłyszel i śmy wyrok:  4 
euro za każdy przekroczony 
kilogram albo możecie wrócić 
do Polski, zostawić „nadba-
gaż” i przejechać granicę jesz-
cze raz. Po krótkiej naradzie 
stwierdziliśmy, że pakujemy 
busa i wracamy. Ponad 2000 
zł przekroczyłoby budżet wy-
jazdu. Na nasze szczęście w 
Terespolu jest jedno miejsce, 
gdzie udało się owe dary prze-
chować. Zanim wróciliśmy, 
na granicy nastąpiła zmiana 
wartowników. Druga próba 
przekroczenia granicy była o 
wiele łatwiejsza, chociaż nie 
o było się bez ponownego 
ważenia naszych pakunków. W 
końcu, po stracie kilku godzin 
udało się przejechać granicę. 
Wspólnie stwierdziliśmy, że 
celniczka, która ważyła nas za 

pierwszym razem musiała coś o 
nas szepnąć, ponieważ drugie 
ważenie było już sztuką dla 
sztuki. Szczuplejsi o wspomnia-
ne 120 kg. i opóźnieni o kilka 
godzin ruszyliśmy w kierunku 
Niedźwiedzicy, naszego pierw-
szego przystanku.

Przywitał nas ksiądz Win-
centy Siewruk ,  człowiek o 
niesłychanej osobowości, który 
wkłada całe serce we wszystko 
co robi. Praktycznie co roku 
spotykamy go w innym miejscu, 
ponieważ biskup wykorzystuje 
jego wolę do działania i przeno-
si go do parafii, która aktualnie 
najbardziej tego potrzebuje. 
Zostaliśmy zaproszeni do sto-
łu. W prostocie białoruskiego 
jedzenia zawsze zaklęta jest ma-
gia smaków. Zaraz po posiłku 
przystąpiliśmy do rozpakowy-
wania i dzielenia darów. Z racji 
tego, że Niedźwiedzice to mała 
wioska, a my przyjechaliśmy w 
weekend nie udało nam się 
spotkać z dzieciakami. Podczas 
segregowania m.in. słodkości 
dowiedzieliśmy się jaką taktykę 
na przekazanie tego, co przy-
wieźliśmy ma ksiądz proboszcz.

Poprosił nas, żebyśmy nie 
przygotowywali paczek tak jak 
w poprzednich latach. Powie-
dział nam, że tutaj wygląda to 
inaczej. To nie dzieci przycho-
dzą do niego, to on jeździ do 
dzieci. Organizuje katechezy 
w sąsiednich, równie małych 
miejscowościach. Powiedział 
zdanie, które zapadło mi w 
głowie: „Mogę przekazać im 
całą radość w jednym momen-
cie robiąc duże paczki, albo 
ją dozować przez najbliższe 
kilka tygodni, za każdym razem 
mając dla nich jakiś upomi-
nek albo smakołyk”. Podejście 
prawdziwego duszpasterza. 
Ksiądz miał swoje obowiązki, 
dlatego zaproponował nam, 
żebyśmy odwiedzili dwór Ta-
deusza Reytana, który znajduje 
się w Hruszówce, miejscowości 
położonej niedaleko plebanii 
naszego gospodarza. Pojecha-
liśmy. Miejsce, które okazało 
się troszeczkę zaniedbane nie-
samowicie pobudziło naszą 
wyobraźnię. Po obejściu posia-
dłości odśpiewaliśmy wspólnie 
hymn, oddając tym samym 
hołd jednej z najważniejszych 
polskich postaci historycznych.

Wróciliśmy do księdza 
Wincentego na kolację i pomi-
mo tego, że nasza podróż trwa-
ła już dobę, ciężko było odejść 
od stołu i pójść na zasłużony 
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odpoczynek. Przecież mieliśmy 
sobie tyle do powiedzenia.

Następnego dnia z same-
go rana wyruszyliśmy w dalszą 
trasę. Jechaliśmy o połowę 
lżejsi. Przyczepkę zostawiliśmy 
w Niedźwiedzcy, co pozwoliło 
na szybsze przemieszczanie. 
Naszym następnym celem był 
Mozyrz. Ksiądz Aleksander 
Kananowicz, który był naszym 
kolejnym gospodarzem, zapytał 
się nas czy możemy przyjechać 
na godzinę 18. Wtedy mie-
li przyjść parafianie, którzy 
chcieli się z nami spotkać. 
Dało nam to trochę czasu na 
delikatne odbicie od głównej 
drogi. Mogliśmy dzięki temu na 
własnej skórze poczuć historię 
rodu Radziwiłłów podziwiając 
ich dawne posiadłości w miej-
scowościach Mir i Nieśwież. 
Oprócz darów mieliśmy zawieźć 
polskość tam, gdzie powoli ona 
obumiera. Okazało się, że z każ-
dym odwiedzonym miejscem 
my sami na nowo ładowaliśmy 
nasze serca i dusze miłością 
do Polski.

Do Mozyrza dojechaliśmy 
punktualnie. Młody, szczupły 
ksiądz z niepomierną dawką 
energii przywitał nas jeszcze 
przed budynkiem. Kiedy tylko 
przekroczyliśmy próg plebanii, 
zobaczyliśmy szczerze rozra-
dowane twarze osób, które 
na nas czekały. Oczy naszych 
rodaków wypełnione były po 
brzegi życzliwością i rado -
ścią. Spotkaliśmy przyjaciół z 
poprzednich lat, pojawiły się 
również nowe osoby. Osobiście 
miałem wrażenie, że ludzie, z 
którymi się spotkaliśmy z każdą 
minutą mówią coraz lepiej po 
polsku. Bariera językowa roz-
padała się jak domek z kart. 
Robiło się późno, a mieliśmy 
do odwiedzenia jeszcze jedną 
rodzinę. Na kolejne spotka-
nie pojechaliśmy do Majny 
Szmargun .  Tak, tej  samej, 
która 20 lat temu spotkała się 
ze Stefanem Pastuszewskim. 
Kobiety, która przez 25 lat była 
Prezesem Związku Polaków 
na Białorusi. Teraz ten urząd 
piastuje jej córka, a jej wnucz-
ka jest nauczycielką języka 
polskiego w Mozyrzu. Wieczór, 
który tam spędziliśmy można 
zaliczyć do tych, których się 
nie zapomina. Po wyściskaniu 
wszystkich i otarciu łez rado-
ści Pani Majna zaprosiła nas 
na biesiadę. Na rozpoczęcie 
toast wzniesiony lampką wina 
i wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Każda minuta 
uciekała w mgnieniu oka, a 
każde wypowiedziane po pol-
sku słowo było wyłapywane i 
chowane głęboko w sercach 
Pań, które czekały na nas przez 
ostatni rok. Takiej radości na 
widok rodaków nie spotyka 

się na co dzień. Takiego wzru-
szenia nie można udawać. 
Wtedy zacząłem zadawać sobie 
pytanie: Co jest ważniejsze, dary 
które tam wieziemy czy sam fakt 
pamięci o prawdziwych Polakach, 
którzy cały czas tęsknią za Polską? 
Jednego jestem pewny – misja, 
którą nieustannie kontynuuje-
my jest niezmiernie ważna, tym 
bardziej, że nikt poza nami 
nie dociera tam ani z pomocą 
materialną ani z chęcią kulty-
wowania polskiej kultury. 

Wieczór minął za szybko. 
Spaliśmy w różnych miejscach, 
ale rano spotkaliśmy się na 
śniadaniu i Mszy Świętej. Na-
stępnie odwiedziliśmy miejsce, 
w którym Julia Połujan (wnucz-
ka Pani Majny) naucza języka 
polskiego. Salka ma 12 m2. Na 
ścianie dumnie wisi polska fla-
ga i godło. Warunki nie są naj-
lepsze, ale wspólnie będziemy 
starali się je poprawić. Padły 
już propozycję nauki online, 
żeby zarówno dzieci jak i do-
rośli mieli styczność z żywym 
językiem. Po krótkim spacerze 
po Mozyrzu i przyspieszonym 
obiedzie ruszyliśmy w drogę 
powrotną do Niedźwiedzcy. 
Dzięki  życzl iwości  księdza 
Wincentego mogliśmy prze-
spać się przed drogą powrotną 
do Polski. Niestety dla księży 
niedziela jest bardzo intensyw-
nym dniem. Odprawiają wtedy 
kilka nabożeństw w różnych 
miejscowościach. Natomiast 
my jesteśmy zmuszeni orga-
nizować wyjazdy w weekendy, 
ponieważ każdy z nas pracuje. 
Jednak niezłomny ksiądz Win-
centy znalazł w sobie jeszcze 
tyle siły, żeby odpowiadać na 
nasze niekończące się pytania.

W poniedziałek każdy z 
nas musiał być w domu, żeby 
we wtorek stawić się w pracy. 
Wszystko co dobre szybko się 
kończy, my jednak postanowi-
liśmy przedłużyć troszeczkę te 
błogie chwilę i w drodze po-
wrotnej udało nam się odwie-
dzić Nowogródek i jezioro Świ-
teź, które było natchnieniem 
dla – Adama Mickiewicza.

Droga do Polski przebie-
gła bez większych problemów. 
Wróciliśmy późno w nocy z 
poniedziałku na wtorek. Wy-
męczeni, ale szczęśliwi. Niewy-
spani, ale napełnieni energią 
do działania.

Do tego, żeby wyprawa 
mogła się odbyć przyczyniła 
się cała masa osób, ale tylko 
ósemka mogła jechać. Tylko 
my możemy zdać rzetelną 
relację z tego co przeżyliśmy i 
podzielić się wrażeniami.

Osobiście czuję się zobo-
wiązany do podziękowania każ-
dej osobie, która wspiera akcję 
Pomocy Polakom na Białorusi. 
Dziękuję wszystkim członkom 

wyprawy: Beacie Szwed, Agacie 
Łukasik, Stefanowi Pastuszew-
skiemu, Sławomirowi Majnert, 
Karolowi Wojtasik, Marcinowi 
Lewandowskiemu oraz Arka-
diuszowi Szopskiemu, wszyst-
kim darczyńcom, bez których 
ten wyjazd nie miałby prawa 
bytu. Dziękuję również wszyst-
kim współorganizatorom, a 
w szczególności Krystianowi 
Frelichowskiemu, Szymonowi 
Rogowi oraz Szymonowi Miga-
le – prezesowi fundacji Prawa, 
Nauki i Przedsiębiorczości.

Na zakończenie chciał-
bym przypomnieć, że w nad-
chodzące wakacje mamy za-
miar zorganizować wakacje dla 
Polskich dzieci z Białorusi. Jest 
to najłatwiejsza i najbardziej 
skuteczna droga do przybli-
żenia im kraju ich przod -
ków i nauki języka polskiego. 
Ks. Aleksander Kananowicz 
zadeklarował, że pomoże w 
zebraniu grupy i postara się 
zostać jednym z opiekunów 
maluchów. Takich ludzi jak on 
ze świecą szukać.

Niestety koszty wyrobienia 
wiz do Polski znacznie wzrosły, 
dlatego po raz kolejny wysyła-
my prośbę o pomoc w realiza-
cji naszego wspólnego celu. Na 
konto można wpłacać każdą 
kwotę. Każdy z nas ma różne 
możliwości  f inansowe, ale 
nawet 5 złotych wysłane przez 
wystarczająco dużą ilość osób 

przybliża naszych rodaków z 
Białorusi do odwiedzenia kra-
ju przodków.

Od dzisiaj rozpoczynamy 
zbiórkę na wakacje letnie dla 
młodych Polaków ze wschod-
niej Białorusi.. Wpłat można 
dokonywać na konto:
Fundacja Prawa, Nauki i Przed-
siębiorczości, ul. Magazynowa 
1, 85-790 Bydgoszcz
(KRS: 0000504066)
nr konta: 46 2490 0005 0000 
4530 2892 6303
tytułem: Pomoc Polakom z Biało-
rusi z Białorusi
Fundacja nie zatrudnia żad-
nych pracowników. Prezes 
wykonuje swoje funkcje za dar-
mo, a więc wszystkie zebrane 
środki idą na wskazany cel !!!
Można też przekazać 1% z 
podatku na Fundacja Prawa, 
Nauki i Przedsiębiorczości. 
Przy wypełnianiu PiT-u wystar-
czy wpisać:
KRS 0000504066
cel szczegółowy: Pomoc Pola-
kom na Białorusi

Osoby, które zechciały 
by zaprosić gości do swojej 
miejscowości zapewniając im 
nieodpłatnie różnego typu 
atrakcje takie jak pływalnie, 
karuzele, spływy, zwiedzanie 
zamków proszone o kontakt 
z koordynatorem akcji Kry-
stianem Frelichowskim, tel. 
502224337
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Słownik użytych skrótów i ter-
minów:

LTO – (ang. Long Term bse-
rvers) – dwuosobowy zespół 
obserwatorów długotermino-
wych ODIHR

STO – (ang.  Short  Term 
Observers) – dwuosobowy zespół 
obserwatorów krótkotermino-
wych ODIHR

PP– (ros. Pałata Predstawitelej) 
– niższa izba parlamentu biało-
ruskiego
CT – (ang. Core Team) – sztab 
misji ODIHR
A o R  –   ( a n g .  A r e a  o f 
Responsibility) – teren (w tym 
wypadku obwód mikołajowski), 
który został wyznaczony LTO 
przez CT do obserwacji
CEC – (ang. Central Election 
Commission) – Centralna 
Komisja Wyborcza
OEC – (ang. Oblast Election 
Commission) – Obwodowa 
Komisja Wyborcza 

DEC – (ang. District Election 
Commission) – Okręgowa 
Komisja Wyborcza  

PEC – (ang. Precinct Election 
Commissions) –  obwód wy-
borczy bądź komisja obwodu 
wyborczego bądź lokal okręgu 
wyborczego
Proxy – (ang.) mąż zaufania 
kandydata do PP
ODIHR –  Biuro Instytucji 
Demokratycznych  i  Praw 
Człowieka
WNP – Wspólnota Niepodległych 
Państw
DEC – oznaczają jednocześnie 
organ – zbiór członków komisji, 
jak i terytorium okręgu jedno-
mandatowego
PEC – oznacza jednocześnie 
organ, zbiór członków komisji 
jak i lokal wyborczy

1. Wstęp
Sprawozdanie jest przedsta-

wieniem wybranych elementów 
pracy długoterminowych ob-
serwatorów – Jakuba Herolda 
(Polska) oraz Dwighta Peltza 
(Stany Zjednoczone). Stanowiąc 
zespół LTO 06 byli odpowie-
dzialni za obserwację przedter-
minowych wyborów parlamen-
tarnych do Pałaty Predstawitelej 
(niższa izba parlamentu) na 
Białorusi. Swą misję pełnili z 
ramienia ODIHR. Terenem 
obserwacji – AoR, którą im 

Jakub Herold

Wybory na Białorusi (1)

wyznaczono, była zachodnia 
część Obwodu Grodzieńskiego 
(Zachodnia Białoruś).

Obszar AoR LTO 06 był 
podzielony na 7 jednomanda-
towych okręgów – DEC-ów z 
ponad 400 tys. potencjalnych 
wyborców łącznie. Do realiza-
cji swoich obowiązków LTO 
06 zaangażował miejscowych 
mieszkańców Grodna – Petra 
Maculewicza (asystent) oraz 
Aleksandra Adamenię (kierow-
ca). Należy odnotować, że LTO 

Jakub Herold – delegowany 
przez Fundację Solidarności 
Międzynarodowej – był obser-
watorem tej samej AoR podczas 
poprzednich wyborów parla-
mentarnych. 

Nad działaniami wszystkich 
(łącznie 15) zespołów LTO 
rozlokowanych na terytorium 
całego kraju czuwał Core Team 
zlokalizowany w Mińsku, w któ-
rego skład wchodziło jedenastu 
specjalistów z krajów członkow-
skich OBWE. Warto dodać, że 
przed przyjazdem misji obserwa-
cyjnej delegowano na Białoruś 
3-osobową misję zwiadowczą, 
której prace zostały ujęte w 
raporcie NAM. Opracowanie 
relacjonuje dotychczasowy stan 
kampanii wyborczej, stopień 
przygotowania do wyborów, jak 
również identyfikuje wyzwania, 
przed którymi stoi Białoruś w 
wielu aspektach związanych z 
wyborami. Należy zaznaczyć, że 
te wybory zgodnie z kalenda-
rzem wyborczym powinny odbyć 
się we wrześniu 2020 roku. Fakt 
ten wpłynął na utrudnienie w 
organizacji misji ze względu na 
pośpiech w jej przygotowaniu.

Okres pełnienia misji (21 
października –  24 listopada 

2019 roku) składał się z 3 etapów 
obserwacji: przedwyborczego, 
dnia wyborów i powyborczego. 
Dotyczył monitoringu m.in. 
takich elementów procesu wy-
borczego jak: kampania wybor-
cza, rejestracja kandydatów i 
wyborców, media, administracja 
wyborcza, postawa lokalnych de-
cydentów, bezpieczeństwo obwo-
du. W powyższym celu LTO 06 
zrealizował kilkadziesiąt spotkań 
celem wywiadu z kluczowymi 
postaciami mającymi związek z 
wyborami i odbył wiele podróży 

służbowych w granicach AoR. 
Głównym zadaniem LTO było 
relacjonowanie za pomocą tygo-
dniowych pisemnych raportów o 
sytuacji w ich AoR.

Osobnym wyzwaniem było 
przygotowanie przyjazdu oraz 
koordynowanie obserwacji 9 
STO (łącznie 18 osób) i dwóch 
obserwatorów reprezentują-
cych Zgromadzenie Parlamentu 
Europejskiego, którzy spędzili 
w AoR 4 kluczowe dni procesu 
wyborczego (14-18 listopada). 
Oprócz stolicy regionu – Grodna 
po jednym STO ulokowano w 
Szczucinie i Wołkowysku. W 
celu informacyjnym oraz koor-
dynacyjnym LTO 06 stworzył dla 
STO-sów Regional Brief Pack 
– 16 stronicowe opracowanie – 
które pełniło rolę przewodnika 
oraz utworzył grupę na komuni-
katorze WhatsApp.  

Historia wyborów parla-
mentarnych w niepodległej 
Białorusi ma długą tradycję. 
Elekcje odbywały się kolejno 
w latach: 1995, 2000, 2004, 
2008, 2012, 2016. To historia 
zmieniających się ordynacji, 
uwarunkowań wewnętrznych, 
sytuacji międzynarodowej oraz 
niskich ocen transparentności 

wystawionych przez „Zachód”. 
Mimo, że teoretycznie PP jest 
niezależnym ustawodawczym 
organem to jednak międzynaro-
dowe środowisko eksperckie jest 
w pełni przekonane, że to wła-
śnie Aleksander Grigorijewicz 
Łukaszenko podejmuje wszystkie 
istotne decyzje odnośnie kształ-
tu państwowości białoruskiej w 
tym PP. 

2. Tło wyborcze
Chociaż białoruska władza 

usilnie przekonywała, że wybory 
do PP odbywają się zgodnie z 
planem, to w opinii międzyna-
rodowych i białoruskich nieza-
leżnych ekspertów zaistniał brak 
podstaw prawnych zapisanych w 
94 artykule Konstytucji Białorusi 
do zakończenia prac parla-
mentu VI kadencji. O tym, że 
wybory odbędą się rok wcześniej 
niż zaplanowano Aleksander 
Łukaszenko poinformował już 
w kwietniu 2019 roku, w trady-
cyjnym orędziu do narodu. Co 
ciekawe, już w połowie 2018 
roku, Lidia Jarmoszyna – szefowa 
CEC –poinformowała media, że 
nie wyklucza przenosin jednej z 
kampanii wyborczych z 2020 na 
2019 rok i że decyzje o tym po-
dejmie najwyższe kierownictwo 
Republiki1. 

Środowisko ekspertów było 
zgodne, że przyspieszenie termi-
nu wyborów było podyktowane 
uwarunkowaniami na arenie 
międzynarodowej, w jakiej zna-
lazła się Białoruś, sytuacją eko-
nomiczną oraz ma stanowić test 
przed zaplanowanymi na 2020 
rok wyborami prezydenckimi, 
które co zrozumiałe, są o wiele 
ważniejsze. 

Kampanii wyborczej to-
warzyszyły przygotowania do 
szczytu Białoruś-Rosja podczas, 
którego miało dojść do pod-
pisania dokumentów pogłę-
biających integrację Państwa 
Związkowego Białorusi i Rosji. 
Tzw. „mapy drogowe” miały być 
podpisane 8 grudnia przez pre-
zydentów obu krajów. Ekspert 
Ośrodka Studiów Wschodnich 
– Kamil Kłysiński –  zauważa, 
że utworzenie homogeniczne-
go parlamentu składającego 
się wyłącznie z prorządowych 
kandydatów (do PP VI kadencji 
dostały się dwie kandydatki re-
prezentujące opozycję – Alena 
Anisim oraz Anna Kanapacka) 
zaowocuje brakiem możliwości 
prezentowania na trybunie izby 
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niewygodnych dla władzy treści 
np. związanych z pogorszeniem 
się sytuacji ekonomicznej kraju, 
które zwłaszcza w kontekście 
nadchodzących wyborów pre-
zydenckich mogą być skrajnie 
niekorzystne dla obecnego pre-
zydenta. K. Kłysiński zwraca 
również uwagę na wymowny 
fakt – w przeddzień wyborów 
Łukaszenko odbył wizytę do 
Austrii (pierwszy oficjalny wyjazd 
do UE od 3 lat), którą zdomino-
wały zagadnienia gospodarcze. 
Najprawdopodobniej kwestie 
praw człowieka nie zostały pod-
niesione co dla Łukaszenki było 
czytelnym sygnałem w spra-
wie wyborów – zielone światło 
dla manipulacji2. Z kolei eks-
pert Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych – Anna 
Maria Dyner – w swoim arty-
kule umieszczonym na por-
talu Instytutu eksponuje co-
raz bardziej złożoną sytuację 
związaną z bezpieczeństwem 
Białorusi. Według niej, przy 
obecnym wzmocnieniu wschod-
niej flanki NATO i jednocze-
snym Zachodniego Okręgu 
Wojskowego FR, relatywnie 
niskich nakładach na białoruską 
armię (550 mln. USD), niewy-
konania porozumień budapesz-
tańskich w stosunku do Ukrainy 
(Białoruś jest stroną analogicz-
nego porozumienia) czy likwi-
dacji traktatu o użyciu rakiet 
średniego zasięgu INF, Białoruś 
staje się powoli militarnym paria-
sem Europy, który przestał mieć 
argumenty w tej dziedzinie3. 
Podczas pobytu w Wiedniu lider 
Białorusi, zapewne na użytek 
białoruskiej sceny politycznej, 
nie odmówił sobie ostrzeżenia 
Austriaków: „Uważajcie, żeby 
wasza demokracja was nie po-
grzebała (…). Ja tego nie chcę, 
Mówię to wam jako przyjaciel. 
Przed krytyką kogoś warto wnik-
nąć w jego sytuację”. Nie pierw-
szy raz z wyjaśnianiem takich bon 
motów głowy państwa pospieszył 
Władymir Makiej – minister 
spraw zagranicznych Białorusi, 
który wyjaśnił różnicę w percep-
cji postrzegania praw człowieka 
na Białorusi i w UE – „Problem 
w tym, że u nas trochę inaczej 
się definiuje prawa człowieka. 
UE troszczy się w pierwszej ko-
lejności o indywidualne prawa 
jednostki, my natomiast trosz-
czymy się o prawa socjalne, takie 
jak prawo do: pracy, mieszkania, 
oświaty, zasiłku. U nas jeszcze 
pokutuje stare – sowieckie po-
dejście w tej materii”4.

3. Administracja wyborcza
System komisji wyborczych 

na Białorusi jest czterostopniowy 
i składa się z Centralnej Komisji 
Wyborczej –  CEC, Obwodowych 
Komisji Wyborczej –  OEC, 
Okręgowych Komisji Wyborczej 

– DEC, Komisji Wyborczej (lokal 
wyborczy) PEC. 12 członków 
komisji CEC wybiera prezydent 
(6) i Rada Republiki (6) zaś 
członków komisji OEC i DEC 
wybierają wspólnie Zarządy i 
Rady obwodów. Wybór członków 
PEC należy do kompetencji 
administracji rejonowej. AoR 
LTO 06 składał się z 7 okręgów 
wyborczych o numerach: 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 60 i obwodowej 
komisji wyborczej. Z każdego 
jednomandatowego okręgu –  
DEC (110 w całym kraju) do PP 
dostaje się jeden kandydat, który 
zbierze największą ilość głosów 
pod warunkiem, że frekwencja 
przekroczy 50% w całym DEC. 

Zgodnie z prawem członko-
wie niższych komisji (OEC, DEC, 
PEC) powinni być nominowani z 
ramienia partii politycznych, or-
ganizacji publicznych, związków 
zawodowych i zorganizowanych 
grup obywateli. Zgodnie z za-
sadą, co najmniej jedna trzecia 
składu musi być nominowana od 
partii politycznych i organizacji 
publicznych, a maksymalnie 
jedną trzecią składu mogą sta-
nowić przedstawiciele sektora 
publicznego – m.in. urzędnicy, 
nauczyciele, pracownicy szpitali. 

Tradycy jn ie  ok .  95% 
wszystkich członków komisji 
(OEC, DEC, PEC) stanowią 
przedstawiciele takich orga-
nizacji jak: BRSM, Biała Ruś, 
Białoruski Związek Kobiet, 
B i a ł o r u s k i  Z j e d n o c z o n y 
Z w i ą z e k  W e t e r a n ó w  i 
Białoruskie Zrzeszenie Związków 
Zawodowych). Tylko 2,5% 
przedstawicieli organizacji opo-
zycyjnych: BNF Zjednoczenie, 
Ruch Za Swobodę, Mów Prawdę 
weszło do składów komisji OEC i 
PEC i 0,033% do PEC 5.

 
W odróżnieniu od Ukrainy 

wszystkie szczeble komisji wybor-
czych na Białorusi są skompleto-
wane na długo przed wyborami. 
W skład OEC, DEC z reguły 
wchodzą członkowie komisji ze 
składów komisji z poprzednich 
wyborów natomiast, w praktyce, 
zawsze ta reguła jest stosowana w 
stosunku do kierowniczej trójki 
(szefa, zastępcy, sekretarza). 

 W Obwodzie Grodzieńskim 
głosowania na członków PEC 
odbywały się w formule akcep-
tacji całej listy bez rozpatrywania 
konkretnych kandydatur co w 
praktyce umożliwiło wykluczenie 
z komisji PEC przedstawicieli 
opozycji. Białoruscy niezależni 
obserwatorzy podkreślają jed-
nolity charakter komisji – człon-
kami PEC byli często wyłącznie 
pracownicy np. szkoły czy fabry-
ki. Członkowie komisji DEC 6 
pracowali harmonijnie (wszyst-

kie decyzje poprzez głosowanie 
zapadały jednomyślnie). Średnia 
liczba spotkań od momentu 
rozpoczęcia prac DEC w AoR 
to 13. Generalnie kierownictwo 
komisji jak i ich członkowie byli 
do LTO 06 przyjaźnie nastawieni 
oraz transparentni – prezen-
towali dokumenty z posiedzeń 
komisji, przekazywali numery 
telefonów do kandydatów star-
tujących z ich DEC oraz telefo-
nicznie informowali o terminie 
spotkań. CEC w Grodnie prze-
prowadziła szkolenie dla DEC, a 
te z kolei dla PEC jeszcze przed 
przyjazdem LTO 06 do AoR.

Na stronach interneto-
wych Urzędu Miasta i Urzędu 
Wojewódzkiego znajdowała 
się specjalne zakładka Vibory 
2019 dedykowana procesowi 
wyborczemu. Znajdowały się 
w niej informacje dotyczące 
procesu wyborczego jak np. 
grafik spotkań z kandydatami, 
składy komisji wyborczych 7, 
adresy PEC czy termin emisji 
teledebaty.  

Problemy zaistniały do-
piero w dzień po wyborach 
(18.11.2019) kiedy to wyraźnie 
zdenerwowani szefowie DEC 
nie chcieli pokazać LTO 06 
zbiorczych raportów z głoso-
wania w DEC-ach bądź ich 
upublicznieniu towarzyszyło 
kuriozalne zachowanie – naka-
zanie członkom komisji filmo-
wanie gdy LTO 06 fotografuje 
raport. Warto wspomnieć, że 
wszystkie posiedzenia DEC-ów 
tego dnia w Grodnie odbyły się 
o tej samej godzinie co znacznie 
utrudniło zdobycie protokołów. 
Szef OEC – Władymir Chliabicz  
–  przekazał LTO 06 jedynie 
pisemną informację skierowaną 
do mediów o zwycięzcach w po-
szczególnych okręgach.

4. Kampania wyborcza 
W siedmiu Dec-ach AoR w 

wyborach wystartowało łącznie 
35 kandydatów, w tym 9 kobiet.      
Podobnie, jak w wyborach 
sprzed 3 lat, liczba kandydatów 
w zależności od DEC-u wahała 
się między 4 a 7. Kandydaci byli 
nominowani poprzez partię 
polityczne, kolektywy robotni-
cze (minimum 300 podpisów) 
i poprzez zbiór podpisów pod 
kandydaturą (1000 podpisów).  
Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele partii opozycyjnych, 
partii rządzących i bezpartyjni. 
W wyborach brali udział zarów-
no przedstawiciele biznesu, jak 
i urzędnicy oraz bezrobotni. 
LTO 06 spotkało się z ośmioma 
kandydatami. Ich motywacje 
były różne. Niektórzy naprawdę 
walczyli o urząd, a inni trak-
towali wybory jako okazję do 
upublicznienia / popularyzacji 

ważnych dla nich problemów, 
takich jak ekologia lub kurs 
promujący białoruską kulturę i 
język. 3 z 7 pełniących urząd po-
sła z AoR starało się o reelekcję. 
Skutecznie.

Częstym powodem odmo-
wy rejestracji kandydatów przez 
DEC-y były błędy w wypełnianiu 
wniosku i załączeniu odpowied-
niej dokumentacji, jak brak 
podpisów, brak zatwierdzenia 
książki pracowniczej itp. LTO 
06 udało się skontaktować z 
jednym z kandydatów, którego 
wniosek został odrzucony po-
nieważ nie załączył dokumentu 
o posiadanych akcjach, z tytułu 
których jego matka otrzymywa-
ła 20 rubli (40 PLN) rocznie. 
Kandydat był przekonany, że to 
celowe działanie komisji DEC, 
która jego zdaniem, zdawała 
sobie sprawę, że może on sta-
nowić realną konkurencję dla 
prorządowego kandydata. W 
jego opinii przed prorządowy-
mi kandydatami nie piętrzy się 
takich problemów jak przed po-
zostałymi. Kluczowa w tej spra-
wie, jego zdaniem, jest postawa 
DEC-u, który jak zechce, to i tak 
może wykluczyć kandydata z wy-
ścigu. Niedoszły kandydat dodał 
również, że DEC-i różnią się od 
siebie w rygorze w tej kwestii.

Najczęstszą przyczyną w 
wycofaniu się z wyścigu zareje-
strowanego kandydata (takich 
było 9 w AOR) były przyczyny 
osobiste. LTO 06 spotkał kandy-
datkę (DEC 48), która wycofała 
się z obawy o bezpieczeństwo 
swoich bliskich i własne chociaż 
nie potrafiła sprecyzować kto 
konkretnie i jak jej zagraża. 

Warto pamiętać, że DEC 
ma w mocy usunięcie kandydata 
z listy kandydatów po dwóch pi-
semnych ostrzeżeniach, ale nie 
spotkaliśmy się z taką sytuacją. 
Tylko trzech z nich w całym AoR 
dostało po jednym ostrzeżeniu 
(przyczyna: nie pójście na urlop 
po zarejestrowaniu się jako kan-
dydat i nie umieszczenie danych 
identyfikujących zamawiającego 
na materiałach agitacyjnych 8. 
Podczas poprzedniej kampanii 
w tej samej AoR ostrzeżeń było 
znacznie więcej i wtedy istniało 
realne zagrożenie wykluczenia 
z wyborów kilku osób.

W porównaniu z wyborami 
parlamentarnymi na Ukrainie 
z lipca 2019 kampanię bia -
łoruską można określić jako 
niewidoczną, a przynajmniej w 
AoR LTO06. Przez cały okres 
trwania misji LTO 06 nie za-
uważył ani jednego bilbordu 
kandydata na urząd posła. Ani 
przy trasach międzymiastowych 
ani w Grodnie czy miastach re-
jonowych. Jeden z kandydatów 
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niezależnych – (DEC 49, bez-
partyjny) – twierdził, że agencja 
reklamowa posiadająca bilbor-
dy odmówiła mu współpracy 
ponieważ… „nie zajmują się 
kampanią wyborczą”. Ten sam 
kandydat opowiedział nam o 
procederze organizowania spo-
tkań z wyborcami w budynkach 
użyteczności publicznej, które 
są bezpłatne i aby się odbyły wy-
starczy skierować pismo do ad-
ministracji rejonu z odpowied-
nią prośbą. Problem tkwi w tym, 
że kandydatom niezależnym 
często się odmawia w związku z 
niemożnością realizacji eventu 
w czasie proponowanym przed 
kandydata. Z kolei prorządowy 
kandydat zawczasu wie jaką go-
dzinę wpisać w zgłoszenie tak, 
żeby zostało zaakceptowane. 
Kolejną kwestią pozostaje za-
pewnienie frekwencji. Częstym 
zarzutem kandydatów opozy-
cyjnych, jak i niezależnych jest 
obwinienie o brak determinacji 
kierownictwa danej placówki 
w zaproszeniu wyborców na 
ich spotkanie, co skutkuje fre-
kwencją w postaci kilku osób. 
Prorządowi kandydaci nie mają 
problemu tego typu i na ich 
eventach jest kilkadziesiąt osób 
– z reguły pracowników i studen-
tów danej placówki edukacyjnej. 
Pozostaje otwartym pytanie, na 
ile sam kandydat niezależny 
czy opozycyjny włożył wysiłku w 
zaproszenie swojego elektoratu 
na spotkanie. LTO 06 uczestni-
czyło w jednym z takich eventów, 
zorganizowanym przez Związek 
Weteranów dla 3 prorządowych 
kandydatek. Spotkanie, które 
zgromadziło 40 osób odbyło 
się na Uniwersytecie Agrarnym, 
na którym obecnym rozdawano 
pakiety materiałów agitacyj-
nych, w których znajdowała 
się instrukcja skierowana do 
członków związku wzywająca do 
agitacji na rzecz tych kandyda-
tek wśród członków swojej spo-
łeczności. Mimo, że spotkanie 
było anonsowane przez lokalną 
administrację jako ”spotkanie z 
kandydatami do PP” nie udzie-
lono słowa innej kandydatce re-
prezentującej Partię Zielonych 
obecnej na spotkaniu. Co wię-
cej, nie chciano ją początkowo 
nawet wpuścić do audytorium. 
Po groźbie wezwania milicja 
została ostatecznie wpuszczona. 
Postawa organizatora zaowoco-
wała serią skarg do DEC-ów i 
OEC złożonych przez rzeczoną 
kandydatkę. 

LTO 06 uczestniczyło w 
kilku podobnych spotkaniach 
z kandydatami (szkoły, kole-
gia), które były organizowane 
podczas godzin pracy, co jest 
niedozwolone. Organizatorami 
takich spotkań były najczęściej 
związki zawodowe nauczycieli, 

pracowników kultury, wetera-
nów itp. Na takie wydarzenia 
przychodziło od 20 do 50 wi-
dzów. W znakomitej większości 
prelegentami byli prorządowi 
kandydaci. 

Elementem kampanii wy-
borczej, który praktycznie nie 
wystąpił w AoR są outdoorowe 
mityngi wyborcze. Jedyne, które 
zaobserwował LTO06 był ulicz-
ny event poświęcony rocznicy 
rewolucji październikowej w 
Grodnie, który przerodził się w 
rozdawanie ulotek przez kan-
dydata Komunistycznej Partii 
Białorusi na ulicy Sowieckiej 
(centrum Grodna). Nieopodal, 
na głównym placu Grodna – 
Placu Niepodległości – kandy-
dat opozycji –  prowadził swój 
mityng, który sprowadził się do 
oskarżenia władz Białorusi o 
chęć sfałszowania wyborów.

LTO 06 podczas weeken-
dowych spacerów w centrum 
Grodna zastanawiał się czemu 
kandydaci po prostu nie pro-
wadzą tam kampanii, która 
nie wymaga wielkich nakładów 
finansowych. Odpowiedź uzy-
skaliśmy od członków Komitetu 
Helsińskiego – „Białorusini w 
weekendy odpoczywają na dział-
ce i nie interesuje ich polityka”. 
O poziomie kampanii wybor-
czej wiele mówi suma środków 
przeznaczanych na ten cel 
przez kandydatów. Poza jednym 
przypadkiem średnia środków 
kandydatów na kampanię oscy-
lowała w przedziale między 200, 
a 1600 rubli (w przeliczeniu nie 
więcej niż 3200 PLN). 

W toku spotkań z kandy-
datami i szefami DEC-ów LTO 
06 uznało, że nie ma jasnych 
instrukcji co do trybu akceptacji 
przez DEC-i materiałów agitacyj-
nych kandydatów. Nikt nie wie 
czy kandydat ma najpierw poka-
zać projekt np. ulotki czy ją od 
razu wydrukować i przedstawić. 
Nie jest też jasne ile czasu ma 
DEC na akceptację materiału. 

Monitorując prasę AoR 
poza urzędowymi informacja-

mi o wyborach (adresy komisji 
wyborczych, ich składy, zareje-
strowani kandydaci)  zaobser-
wowano tylko jeden artykuł, 
który nosił znamiona agitacji 
wyborczej. W lokalnym paśmie 
telewizyjnym również zaobser-
wowano animowane spoty, któ-
re wpisują się w voter education 
i objaśniają np. na podstawie 
jakich dokumentów można 
otrzymać kartę do głosowania 
w dzień wyborów. Niestety nie 
zaobserwowano ani jednego 
filmowego materiału agitacyj-
nego kandydata. Tym niemniej 
telewizja, jak i prasa wywiązały 
się z obowiązku publikacji / 
emisji programu wyborczego 
jak również 5-minutowego tzw. 
„wolnego czasu antenowego” 
kandydatów uczestniczących w 
wyborach. Państwowy kanał re-
gionalny – Teleradiokompania 
Grodno zrealizował projekt 

teledebaty, w którym bezpłatnie 
mogli wziąć udział kandydaci. 
Każdy odcinek emitowany na 
kanale Belarus 3 był poświęcony 
innemu DEC-owi i składał się 
z 3 części: przedstawienie kan-
dydata, zadawanie pytań kon-
kurentom i odpowiedź na nie 
oraz „ostatnie słowo do wybor-
cy”. Każdy z kandydatów miał 
łącznie 5 minut (300 sekund) 
na wypowiedź we wszystkich 
częściach debaty. Upływający 
czas pokazywały elektroniczne 
zegary. Projekt był dobrowolny 
i wystąpiło w nim około 70% 
uprawnionych. Odcinek pre-
zentujący DEC 49 w ogóle nie 
został wyemitowany, ponieważ 
chęć udziału w teledebacie 
zgłosił tylko jeden kandydat. 
Dało się odczuć, że opozycyjni 
i bezpartyjni kandydaci grają 
niejako w jednej drużynie i 
mniej lub bardziej udolnie ata-
kują prorządowych kandydatów, 
którzy są znacznie lepiej od 
nich przygotowani. Przykładem 
pozytywnej transformacji w 
stronę kampanijnego profesjo-
nalizmu był kandydat z DEC 48, 
który 3 lata temu nie posiadał 
hasła wyborczego, sensownego 
programu czy materiałów agi-
tacyjnych, a w czasie teledebaty 
stwierdził, że nie skorzysta z 

pełnego wyczerpania cennego 
czasu antenowego gdyż… jego 
konkurent, który nota bene 
dostał się do parlamentu, po-
wiedział już wszystko co istotne 
i on nie na nic do dodania. 
W teledebacie z listopada b.r. 
to on był stroną dominującą i 
niejako „wypunktował” swojego 
rywala (tylko 2 wzięło udział w 
show). W opinii niezależnych 
obserwatorów wtedy mu się 
„podłożył” bo wiedział, że to on 
wejdzie w jego miejsce za 3 lata. 

W porównaniu z poprzed-
nią kampanią w AoR zaobser-
wowano zwiększoną obecność 
kandydatów młodego pokolenia 
(na ogół niezależni i opozycyj-
ni), którzy zdając sobie sprawę 
z małych szans na zwycięstwo 
jakie mieli organizowali na 
szerszą skalę kampanię door to 
door, eventy proekologiczne czy 
flesh moby. Jeden z nich otwarcie 
przyznał, że jego marzeniem 
jest, aby jego praca (jest urzęd-
nikiem) została dostrzeżona 
przez władzę i w następnych 
wyborach został przez nią na-
maszczony, co de facto oznacza 
na 100% pewność wygranej. 

Generalnie do LTO 06 nie 
napłynęły żadne sygnały o sys-
temowych przeszkodach w pro-
wadzeniu kampanii wyborczej 
stawianych przed kandydatami. 

cdn.

Przypisy:
1  O б щ е с т в е н н а я  K а м п а н и я 

«Правозащитники за Свободные 
Выборы», аналитический отчет по 
результатам наблюдения выборы в 
палату представителей национального 
собрания ре спублики Беларусь 
седьмого созыва, стр.2.

2 https://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/analizy/2019– 11– 20/
wybory– parlamentarne– na– bialo-
rusi– krok– wstecz

3 http://pism.pl/czytaj/Wyzwania– 
bezpieczenstwa– w– relacjach– Polski– 
i– Bialorusi

4 Я. Грыль, БелГазета, Донеры 
гибридной демократии, 19 ноября, 
стр. 6.

5  O б щ е с т в е н н а я  K а м п а н и я 
«Правозащитники за Свободные 
Выборы», аналитический отчет по 
результатам наблюдения выборы в 
палату представителей национального 
собрания ре спублики Беларусь 
седьмого созыва.

6 Rola DEC jest o tyle istotna, że 
do ich zadań należy m.in: rejestracja 
kandydatów, akceptacja materiałów 
agitacyjnych dystrybuowanych przez 
kandydatów, upominanie kandydatów 
za naruszenia kodeksu wyborczego 
(drugiej skutkuje skreśleniem z listy 
kandydatów), rejestrują proxy i roz-
patrują skargi. 

7 Odnośniki zawierają listy członków 
komisji oraz informacje, którą organi-
zację reprezentują. Lista PEC z DEC 
49 http://www.grodno.gov.by/main.
aspx?guid=17241

8 W telefonicznej rozmowie z LTO 
06 kandydaci z ostrzeżeniem nie mieli 
pretensji do DEC-u za otrzymanie 
ostrzeżenia.
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Są mistrzowie, którzy trzy-
mają formę do późnej starości. 
Władysławowi Komarowi zdro-
wie zaczęło odmawiać posłu-
szeństwa.

Zapaści, zawał, ale przecież 
nadal był! Ten ich powrót dwóch 
mistrzów z Wybrzeża był tragicz-
ny. On i Ślusarski zginęli.

Najpierw boks i rugby. Za-
czął od boksu i znalazł się nawet 
w młodzieżowej kadrze Polski.

W 1959 roku trenował lek-
koatletykę w warszawskiej Polonii. 
Był rekordzistą w dziesięcioboju. 
Na igrzyskach w Tokio w pchnię-
ciu kulą zajął 9 miejsce. 
Dorobek medalowy – Mona-
chium 1972 w pchnięciu kulą 
– złoty medal.
Mistrzostwa Europy – Budapeszt 
1966 w pchnięciu kulą – brązowy 
medal.
Helsinki 1971 r. w pchnięciu 
kulą – brąz
Igrzyska Olimpijskie – Mona-
chium – 1972 Polak już  1-szą 
próbą zapewnił sobie najlepszy 
wynik 21,18 m.

W 2010 r. Kapituła „Gloria 
Optimis” postanowiła wyróżnić 
słynnego kulomiota. Tablica z 
jego nazwiskiem został umiesz-
czona w złotym kręgu na AWF. 

Władysław Komar pocho-
dził z rodziny pieczętującej się 
kiedyś herbem własnym czyli 
Komar. Jego rodzice byli spor-
towcami, ojciec Władysław i 
matka Wanda mieli osiągnięcia 
szczebla krajowego.

Ojciec Władysława, też Wła-
dysław

Władysław Komar, także 
Władysław Komar-Zaborzyński, 
na Litwie znany jako Vladislavas 
Komaras (ur. 11 listopada 1910 
w Rogówku k. Poniewieża, dziś 
Raguvele, Litwa, zm. 20 czerw-
ca 1944 w Podbrzeziu k. Wilna) 
- ziemianin polski, sportowiec, 
żołnierz podziemia. Potomek 
rodziny bojarskiej, pieczętują-
cej się herbem własnym. Miesz-
kał w majątku Rogówek. Żonaty 
z Wandą z Jasieńskich, znaną 
lekkoatletką, miał z nią córkę 
Marię Beatę i syna Władysława. 
W 1928 ukończył gimnazjum w 
Poznaniu. Absolwent Instytutu 
d’Agriculture w Gemblaux 
(Belgia) i Uniwersytetu Po-
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znańskiego. Zawodnik AZS 
Poznań, uprawiał bieg na 110 
m przez płotki i skoki lekko-
atletyczne. Był reprezentantem 
Polski. Od 1934 przebywał na 
Litwie kowieńskiej w rodzin-
nym majątku. Kontynuował 
karierę sportową w polonijnym 
klubie Sparta Kowno. Był re-
prezentantem Litwy w biegu 
na 110 m przez płotki i w skoku 
wzwyż (7. miejsce w ME 1934 z 
wynikiem 1.80). W czasie II woj-
ny światowej zaangażował się 
w działalność polskiego ruchu 
oporu. W 1939 roku był jed-
nym z głównych organizatorów 
pomocy polskim żołnierzom 
internowany na Litwie, wyda-
jąc na ten cel niemałe swoje 
fundusze. Należał do ZWZ-
-AK, przyjmując pseudonim 
„Malutki”. W 1941 za zgodą 
Komendy Okręgu ZWZ przyjął 
stanowisko zastępcy kierownika 
Zarządu Gospodarstw Rolnych 
Ostland (Landbewirstscha-
ftungsgesellschaft Ostland) na 

okręg wileński, starając się ob-
sadzać administrację majątków 
Polakami, dzięki czemu można 
było zaopatrywać w żywność 
partyzanckie oddziały czy za-
trudniać polską młodzież, chro-
niąc ją przed wywiezieniem na 
roboty do Niemiec. Władysław 
Komar pełnił też funkcję admi-
nistratora majątku Glinciszki. 
Przybyły, wraz z reprezentan-
tami zarządu Landbewirst -
schaftungsgesellschaft Ostland 
(Niemcami i Holendrem) do 
Glinciszek w trakcie mordu na 
39 polskich cywilach w czerwcu 
1944 roku, został zamordowany 
przez litewskich nacjonalistów 
w drodze powrotnej do Wilna. 
Mimo obecności niemieckiego 
kapitana żołnierze Litewskie-
go Korpusu Pomocniczego 
wyciągnęli go z samochodu w 
okolicach Podbrzezia i zma-
sakrowali, biorąc podobno za 
komendanta Aleksandra Krzy-
żanowskiego „Wilka”. Został 
pochowany na Rossie.

7 stycznia 1928 premier 
Litwy Augustinas Voldemaras 
w rozmowie z dziennikarzem 
Polskiej Agencji Telegraficznej 
stwierdził: „ Litwa nie będzie 
się opierała ani na historycznych 
argumentach, ani prawnych, lecz 
wysuwa ważkie w polityce słowo : 
interes państwa. Nasze pretensje 
do Wilna są dyktowane interesem 
państwa i oparte są na prawach 
moralnych”. Na czym polegały 
owe „prawa moralne” sprzeczne 
z argumentami historycznymi i 
prawnym, Voldemaras nie raczył 
wyjaśnić.  Pozostał zatem tylko 
„interes państwa”. Wszystko 
wskazuje na to, że dzisiejszy 
„interes państwa” litewskiego 
w stosunku do mniejszości 
polskiej polega na rugowaniu 
języka polskiego z przestrzeni 
publicznej .  Urzędy i  sądy 
litewskie pilnie baczą, aby nie 
pojawił się tam żaden napis 
w języku polskim. W związku 
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z tym, gwoli  porównania, 
warto zainteresować się tym, 
jak  w przes trzeni  i  życ iu 
publicznym funkcjonował w II 
RP język litewski. Regulowała 
to ustawa z dnia 31 lipca 1924. 
Na jej podstawie Ukraińcy, 
Białorusini, Niemcy oraz Litwini 
korzystali z szeroko zakrojonych  
możliwości używania języków 
narodowych przed urzędami 
i sądami na terenach, gdzie 
stanowili znaczny odsetek ogółu 
mieszkańców. Litwini mogli 
korzystać z tych przepisów 
na terenie całego powiatu 
święciańskiego oraz gminy 
olkiennickiej powiatu wileńsko-
trockiego. W postępowaniu 
przed urzędami administracji 
państwowej I i II stopnia oraz 
przed urzędami samorządowymi 
mogli wnosić podania i inne 
pisma w języku litewskim oraz 
żądać odpowiedzi z tymże 
języku. Rady gminne, miejskie 

oraz  se jmik  powiatowy  w 
Święcianach mogły prowadzić 
obrady w języku litewskim i w 
tym języku, obok polskiego, 
mogły być protokołowane. 
Obwieszczenia władz gminnych 
mogły być sporządzane w 
dwóch językach. W sądach na 
obszarach zamieszkałych przez 
duży odsetek mniejszości, a 
zatem w przypadku Litwinów 
w sądzie w Święcianach można 
było wnosić pisma procesowe, 
a także zeznawać i składać 
przysięgę w języku rodzimym. 
W języku tym można było 
sporządzać akty notarialne. Na 
temat języka szyldów ustawa 
w ogóle nie wspominała, gdyż 
każdy mógł pisać jak chciał, 
byleby klienci zrozumieli treść.                                                                                                                           
Język litewski w II RP nie był 
zatem tratowany wrogo . W 
przeciwieństwie do traktowania 
języka polskiego w dzisiejszej i 
przedwojennej RL. 

Matka
Wanda Komar-Żylińska z 

d. Jasieńska (ur. 27 lipca 1910 w 
Adalinie w gubernii mohylewskiej, 
zm. 28 grudnia 1988 w Warszawie), 
polska ziemianka, lekkoatletka. Za-
wodniczka AZS Poznań i KS Warta. 
Piąta zawodniczka Światowych 
Igrzysk Kobiecych w Pradze w 1930 
(kula - 11,21). Srebrna medalistka 
kobiecej Olimpiady we Florencji w 
1931 (kula - 11,64). 3- krotna mi-
strzyni Polski (1931-33) i 4-krotna 
rekordzistka Polski w pchnięciu 
kulą (do 12,02 w 1933). Zamężna 
z Władysławem Komarem, miała 
z nim córkę Marię Beatę i syna 
Władysława. Po zabójstwie męża 
przez Litwinów - kolaborantów 
Rzeszy Wielkoniemieckiej uciekła 
z terenu Litwy do centralnej Polski 
w 1944, na pewien czas musiała 
oddać dzieci do domu dziecka z 
powodu kłopotów finansowych.

Szerzej o rodzie Komarów pi-
sali Jerzy i Katarzyna Samusikowie 
w numerach 7 i 8 „Świata Inflant” 
z 2018 roku.


