
Nr 12 (220)
Rok 17

	 GRUDZIEŃ	2020

ISSN - 1896 - 9119

Jednym z najpiękniejszych 
obiektów zabytkowych, które 
przetrwały do naszych czasów 
na terenie północnej Litwy jest 
pałac w Bystrampolu. Wznie-
siono go w latach 1845-1850 w 
stylu klasycystycznym, w miej-
scu istniejącego poprzednio 
drewnianego dworu. Jest to 
budowla dwukondygnacyjna, 
dziewięcioosiowa, postawiona 
na planie prostokąta, pokryta 
gładkim tynkiem, z boniami 
jedynie na narożnikach i arka-
dach portyku, nakryta cztero-
spadowym dachem blaszanym 
(pierwotnie gontowym), z 
czterema lukarnami w połaci 
frontowej i pięcioma w poła-
ci tylnej. Obie kondygnacje 
oddziela prosty, dość szeroki 
gzyms biegnący wokół całego 
budynku. Prostokątne okna, 
czteroszybowe na parterze, 
otrzymały naczółki proste, 
sześcioszybowe na piętrze mają 
naczółki trójkątne. Przed ele-
wacją frontową znajduje się 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

U baronów Bystramów w Bystrampolu

trójarkadowy portyk, na którym 
wspierają się cztery kolumny 
dźwigające trójkątny fronton. 
W osi środkowej elewacji ogro-
dowej jest mały ganek, niepro-
wadzący do żadnych drzwi, lecz 
dźwigający niewielki balkon.

Pałac ten zbudował na 
swoją siedzibę sędzia graniczny 
upicki, baron Karol Bystram 
(1776-1853) herbu Tarna -
wa, żonaty z Franciszką Anną 
Monwid-Białozorówną (1789-
1829) herbu Wieniawa, syn 
Bartłomieja Józefa Bystrama 
z Radlina (1730-?), sędziego 
ziemskiego upickiego i Roza-
lii z Antonowiczów (1750-?) 
herbu Chełm. Przodkowie 
Karola Bystrama mieli korze-
nie niemieckie - wywodzili się 
z Prus. Była to rodzina szeroko 
rozgałęziona. Jedna jej gałąź 
już w XV wieku osiedliła się w 
Lubelskiem, inna - w Kurlandii. 
Część gałęzi kurlandzkiej prze-
niosła się na teren Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Prekur-
sorem linii litewskiej był Jan 
Kazimierz Bystram (1620-?), 
dworzanin króla Władysława 
IV. Za liczne zasługi otrzymał 
on od króla wieś Żwirblany oraz 
26 włók ziemi w Dowkojniach 
i wójtostwie orwejstowskim. 
Ożenił się w 1640 roku z Niem-
ką Magdaleną Heyking i miał 
z nią dwóch synów. Starszy z 
nich, Ottomar Aleksander, 
przeniósł się do Kurlandii, zaś 
młodszy, Jan Ewald, pozostał w 
Żwirblanach, by pełnić urząd 
cześnika inflanckiego i poślu-
bić polską szlachcianką, Annę 
Święcicką herbu Jastrzębiec, 
która dała mu czterech synów. 
Między nich podzielił swoje 
włości, a dwa folwarki o nazwie 
Borkłojnie otrzymali Aleksan-
der i Bogusław Kazimierz. Ten 
drugi, pełniący urząd wojskiego 
smoleńskiego ożenił się z nieja-
ką Korsakówną herbu Kotwica i 
miał z nią jednego syna, Bartło-
mieja Józefa, który odziedziczył 
po nim majątek i nazwał go 
Bartłomiejowem. Kolejnym 
dziedzicem tych włości został 

syn Bartłomieja, Karol i dał im 
nazwę Karolowo. Tymczasem 
drugi folwark nazywający się 
też Borkłojnie odziedziczył po 
Aleksandrze Bystramie jego 
syn Andrzej (1720-?), cześnik 
inflancki. Miał on dwóch sy-
nów: Dominika -  generała 
wojsk litewskich i Kazimierza 
- podkomorzego szawelskie-
go. Kiedy zmarł, obaj synowie 
otrzymali w spadku cały jego 
majątek. Prawdopodobnie nie 
podzielili go między siebie, na-
tomiast nadali mu nową nazwę 
- Bystrampol. Ponieważ obaj 
zmarli bezpotomnie, ich dobra 
znalazły się w rękach Karola 
Bystrama, sędziego graniczne-
go upickiego, który umierając 
w 1853 roku, przekazał go 
jedynemu synowi, Karolowi 
Kazimierzowi Adolfowi (1819-
1887), marszałkowi szlachty 
powiatu poniewieskiego, oże-
nionemu w 1838 roku z Zofią 
Mineykówną (1819-?) herbu 
Gozdawa, która wniosła mu w 
wianie niemałe dobra - Upitę i 
Stulciszki. Wówczas jego mają-
tek liczył 6500 hektarów.

Na zdjęciu: Pałac zbudowany w latach 1845-1850 przez Karola Bystrama

Na zdjęciu: Stajnia zbudowana w 1854 roku
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Karol Bystram junior do-
kończył budowę wnętrz ojcow-
skiej rezydencji. Pokoje repre-
zentacyjne, mieszczące się na 
piętrze, wyposażono w posadz-
ki parkietowe, w pozostałych 
natomiast podłogi ułożono z 
lakierowanych desek. Ściany 
wytapetowano, sufity pozosta-
wiono gładkie, bez sztukaterii. 
Do ogrzewania pomieszczeń 
miały służyć piece wykonane 
z białych, glazurowanych lub 
malowanych kafli oraz dwa 
lub trzy kominki. Salon duży, 
salonik, gabinet pana domu 
umeblowano w stylu cesarstwa 
oraz Ludwika XVI i Ludwika 
Filipa. Na piętrze mieściła się 
jeszcze jadalnia oraz bibliote-
ka, w której oprócz literatury 
pięknej, pisanej w języku pol-
skim i francuskim, trzymano 
rodzinne archiwum. Można 
było w nim znaleźć dokumen-
ty podpisane przez królów: 
Zygmunta Augusta, 
Władysława IV, Jana 
Sobieskiego, Augusta 
III Sasa, Stanisława 
Augusta Poniatow -
skiego. Na ścianach 
pomieszczeń repre-
zentacyjnych zawisły 
gobeliny i obrazy ze 
scenami religijnymi 
oraz rodzinne por-
trety, między którymi 
znalazła się podobi-
zna króla Stanisława 
Augusta Poniatow -
skiego, namalowana 
przez Jana Chrzcicie-
la Lampiego. 

W tym samym 
czasie, kiedy budowa-
no pałac, zakładano 
park na powierzchni 
około 3 hektarów. 
Miał on charakter 
krajobrazowy.  I s t -
niejące już stawy po-
łączono kanałami, 
nad którymi poprze-
rzucano malownicze 
mostki. Obok rosnących już 
od wielu lat jesionów, klonów 
i lip, nasadzono dużo nowych 
drzew, głównie czerwono -
listnych klonów, kasztanow-
ców i srebrzystych świerków. 
Przed elewacją frontową pała-
cu utworzono rozległy gazon 
wjazdowy, a przed elewacją 
ogrodową - kilka klombów 
kwiatowych. Zbudowano też 
tam altanę na sztucznie usypa-
nym pagórku.

Karol Kazimierz Adolf By-
stram wzniósł też kilka nowych, 
dość efektownych budynków 
gospodarczych. Najbliżej pa-
łacu, po obu stronach gazonu 
wjazdowego stanął spichlerz i 
stajnia cugowa.

Kiedy wybuchło Powstanie 
Styczniowe, Władysław By -
stram, syn Karola Kazimierza 
Adolfa wziął w nim czynny 
udział. Reakcją władz carskich 
było uwięzienie ojca, Karola 
Kazimierza i nałożenie se -
kwestru na cały jego majątek. 
Interwencja jednego z wysoko 
postawionych arystokratów ro-
syjskich spowodowała, że został 
on po kilku latach uwolniony i 
zwrócono mu majątek. 

Władysław Kazimierz Józef 
Bystram (1839-1918), ożenio-
ny w 1872 roku z Michaliną 
Kamieńską (1850-1934) herbu 
Ślepowron, był jedynym synem 
Karola Kazimierza Adolfa i on 
odziedziczył cały jego mają-
tek. Pomnożył go niewiele do 
początków I wojny światowej, 
wzbogacił natomiast wyposa-
żenie pałacu. Pojawiły się w 
nim nowe meble, zwiększyła się 

kolekcja porcelany, księgozbiór 
osiągnął liczbę 2000 tomów. 
Władysław Bystram był zaprzy-
jaźniony, a może nawet spo-
krewniony z Henrykiem Sien-
kiewiczem, bowiem któregoś 
roku wielki pisarz przyjechał do 
niego na całe lato i poznawał 
okoliczne miejscowości, takie 
jak Wodokty, Pacunele, Bille-
wicze oraz laudańską polską 
szlachtę, aby przedstawić ją 
potem w „Potopie”.

Bystrampolski pałac prze-
trwał I wojnę światową, ale 
utracił znaczną część swojego 
wyposażenia. Po wojnie panem 
na Bystrampolu został naj -
młodszy z czterech synów Wła-
dysława Kazimierza, Tadeusz 
Bystram (1886-1935), żonaty 

Na zdjęciu: Portyk 

Na zdjęciu: Grób Karola Bystrama zmarłego w 1853 roku

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa

od kwietnia 1921 roku 
z Marią Aleksandrą 
Meysztowicz z Pojo -
ścia (1896-1989) herbu 
Rawicz. Jego majątek 
skurczył się jednak bar-
dzo, bowiem reforma 
rolna, przeprowadzo-
na w 1925 roku przez 
rząd litewski, odebrała 
baronowi lasy koro -
lowskie i pozostawiła 
mu tylko 85 hektarów 
gruntów. Po śmierci 
Tadeusza Bystrama w 
1935 roku właścicie -
lami bystrampolskie-
go majątku stali  się 
jego dwaj małoletni 
synowie Aleksander 
Tadeusz (1923-2001) 
i Eugeniusz Tomasz 
(1929-1995), ale tylko 
do 1940 roku, bowiem 
wtedy został on znacjo-
nalizowany. Gdy skoń-
czyła się II wojna świa-
towa jego prawowici 
właściciele znaleźli się 
w Argentynie, by po-

tem rozdzielić się: Aleksander 
osiadł w Anglii, a Eugeniusz w 
Kanadzie.

Tymczasem w czasach so-
wieckich pałac w Bystram -
polu stał się siedzibą szkoły 
technicznej, a po odzyskaniu 
przez Litwę niepodległości 
przekazano go w 1997 roku 
katedrze Chrystusa Króla w 
Poniewieżu, a w 2003 roku 
został przejęty przez Centrum 
Integracji Młodzieżowej. Dzięki 
funduszom unijnym pałac wraz 
z otoczeniem odzyskał dawną 
urodę. Wprawdzie nie zacho-
wało się żadne wyposażenie z 
czasów Bystramów, ale nabyto 
w antykwariatach zabytkowe 
meble i dzieła sztuki potrafiące 
przywrócić atmosferę sprzed co 
najmniej stu lat. Organizowane 
są tam teraz plenery malarskie i 
rzeźbiarskie, koncerty i festiwa-
le muzyczne. W pałacu jest też 
hotel, restauracja oraz ośrodek 
odnowy biologicznej. Nie ma 
więc pory roku czy nawet pory 
dnia, żeby w dawnej siedzibie 
Bystramów coś się nie działo. I 
na to wszystko spogląda z odle-
głości pół kilometra, z maleń-
kiego cmentarzyka, na którym 
spoczął po trudach życia, baron 
Karol Bystram - twórca bystram-
polskiej rezydencji. 
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Na zdjęciu: Altana na obrzeżu parku

Na zdjęciu: Stajnia cugowa mieści teraz salę koncertową

Na zdjęciu: Malownicze mostki przy powozowni

Na zdjęciu: Dawna powozownia - obecnie hotelowe SPA

„Drogi wy moje, gdzie 
mnie prowadzicie?/Drogi wy 
moje, błotniste i kręte”, pytał 
w wierszu zamieszczonym w 
tomiku Dnie Niepokoju, wyda-
nym w 1959 r., urodzony 21 
sierpnia 1927 roku w Wilnie, 
Zbigniew Szymański, żołnierz 
A.K., poeta, budowlaniec ak-
tywnie uczestniczący w odbu-
dowie Gdańska i trójmiejskich 
kościołów, by samemu sobie 
odpowiedzieć: „O, nie na do-
bre, nie na łatwe życie, /Drogi 
wy moje, mnie zaprowadzicie”.

Już wtedy przewidywał 
dróg tych spore zapętlenie, na 
którego rozsupływaniu i zasu-
pływaniu na nowo, strawił całe 
długie życie. Gdzie Go te drogi 
zaprowadziły już wie, zmarł 
18 maja 2020 roku w Gdyni, 
we właściwym dla większości 
obecnie umierających- nie 
tylko z powodu pandemii- za-
niedbaniu medycznym i zapo-
mnieniu. Wśród oddanej mu 
ze wszech sił rodziny, i to może 
jedyne i największe szczęście, 

Zbigniew Radosław Szymański

Z Kresów do Kresu

jakie może odchodzącego z 
uroków tego świata w nowe, 
spotkać.

Było na Kresach nie-
wielkie miasteczko Żme-
rynka (obecnie Ukraina), 
gdzie na początku XX 
wieku mieszkała rodzina 
Szymańskich, Stefania i 
Julian, oraz ich pięć có-
rek, wśród nich późniejsza 
mama Taty, a moja babcia- 
Ziuta. Dlaczego piszę o 
Żmerynce, chociaż Tata ni-
gdy jej nie poznał, urodził 
się bowiem w Wilnie, gdy 
Żmerynka była już częścią 
Związku Radzieckiego? Pi-
szę o tym, bo zastanawiam 
się nad klimatem, który 
tam panował, powodując, 
że wirus poezji zainfeko-
wał tylu twórców. Mama Taty, 
pamiętała jeszcze rodzinę Le-
smanów, i młodego Jasia (póź-
niejszy Jan Brzechwa) z którym 
bawiła się, gdyż mieszkali po 
sąsiedzku. A i rodzina Szymań-
skich, dziadka, plenipotenta 

dóbr Potockich, Juliana, oraz 
jego węgierskiej żony Stefanii, 
mocno została tym wirusem 
zainfekowana. Pięć sióstr pozo-
stawiło po sobie trzech budry-
sów. Babcia Ziuta Zbigniewa, 
jej siostra, Jadzia, młodszego o 

12 lat od Taty, Bogdana Justy-
nowicza, późniejszego poetę, 
a Madzia, Jurka, też na swój 
sposób poetę, bo wybitnego 
ekonomistę, zastępcę przewod-
niczącego Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów przez 

Na zdjęciu: Rzymskokatolicka katedra p.w. św. Stanisława i Władysława 
w Wilnie. Fot. Stefan Pastuszewski 
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wiele lat PRL-u. Piszę poetę, 
bo ekonomia socjalizmu taką 
księżycową poezją była.

Rewolucja bolszewicka 
zmusiła babcię Taty, by wraz z 
córkami uciekła do Wilna. Se-
nior rodu zginął zamordowany 
przez miejscowych chłopów, 
podburzanych przez bolszewi-
ków do mordowania „panów”. 
Już w Wilnie, w 1927 roku 
urodził się Tata. Ochrzczony 
w kościele św. Jakuba, tam 
też przyjął Pierwszą Komunię. 
Ojciec jego, „inżynier puti i 
obszczestwa” był pracowni-
kiem kolei, z synem widywał 
się rzadko. Tata był dzieckiem 
nieślubnym, co w tamtym cza-
sie nie było normą, lecz raczej 
wstydliwie ukrywanym faktem.- 
Wychowywał się bez ojca, pod 
opieką sióstr Szymańskich, na 
ulicy Zamkowej, w mieszkaniu 
babci, a że był najstarszy z cio-
tecznych braci, więc mocno 
przez ciocie rozpieszczany. O 
swoim beztroskim wileńskim 
dzieciństwie dużo Tata napisał 
w wydanym w 2005 roku po-
emacie Wilno, miasto za mgłą.:
... Moja młodość,
Została tam nad bystrą wodą Wilii 
i rwących fal Wilejki.
Do dzisiaj czuję ciepło ręki- Matki, 
gdy mnie prowadzi mostem.

Ta idylla, byle jak zalicza-
na szkoła, by całą swoją energię 
(a był Zbyszeczek dzieckiem, 
jak byśmy dzisiaj powiedzieli 
z ADHD) wyładowywać nad 
brzegiem Wilii nie trwała zbyt 
długo.
Latem nad rzeką byłem co dzień 
I wypływałem w starej łodzi 
Pod prąd, a Wilią to niełatwo.
Do Werek statek obok 
płynie I drobna fala 
igra w trzcinie,
Rzekę półkolem grodzi 
tratwa.
A na niej szałas i 
ogniska,
Podpływam niebez-
piecznie blisko...

Ostatnie wa -
kacje na brzegami 
Świtezi, czy nad Wi-
grami, gdzie zwykle 
cała rodzina prze-
nosiła się na czas 
kanikuły, skończyły 
się 1 września 1939 
roku, wraz wybu-
chem wojny. Oj -
ciec Zbyszka ginie 
zaraz w pierwszych 
dniach września 
podczas bombardo-
wania Lwowa. Koń-
czy się nauka dwu-
nastolatka w szkole 
podstawowej, zaczy-
na dwuletni kurs 
obróbki metalu w 
prowadzonej przez 

Niemców szkole i praca 
u kowala, niemieckiego 
majstra, któremu (na 
szczęście miał on nie 
niemieckie poczucie hu-
moru) wraz z kolegami 
płatali różne, nie wyso-
kich lotów figle, jak np. 
podłączenie cęgów do 
prądu. Trochę handlował 
na targu papierosami, a 
też, jak na urkę z Łuki-
szek przystało, obrzucali 
litewskich policjantów 
kamieniami. W szkole nie 
szło Tacie najlepiej, ale 
jak mogło iść dobrze, gdy 
jego umiłowana rzeka 
Wilia nazywała się teraz 
po litewski Nerys?
Już po litewsku Wilia płynie,
Nie Wilia, ale rzeka Nerys.

Zamieszkiwał wów-
czas wraz z mamą na rogu 
ulicy Mahometańskiej i 
Tartaki, naprzeciwko ta-
tarskiego meczetu. Znu-
dzony nauką litewskiego 
Zbyszeczek odkrywa w sobie 
właśnie wtedy wielką miłość do 
książek i czytania:
Przy Górze Bouffałowej blisko,
Czytelnia była cicha, mała.
Pani mi książki wybierała,
Bo ja za książki dałbym wszystko.
A ile tam spędziłem godzin,
Aż do zamknięcia siedząc w ławce,
I przychodziłem prawie co dzień, 
choć tak lubiłem na ślizgawce 
pojeździć rankiem, gdy lód czysty.
I do czytelni, aż do zmroku.
Tę ciszę i ten dziwny spokój Do dziś 
pamiętam...

Wojna przynosi nowe wy-
zwania i nowe, bardziej serio, 

„zabawy”. Wilno przechodzi 
z rąk do rąk. Wpierw zajmują 
miasto Rosjanie, potem wkra-
czają Niemcy. Jak poznać, 
kto akurat w mieście rządzi? 
Wystarczy spojrzeć przez okno, 
czy pod piekarnią ustawiła się 
kolejka. Gdy rządzą Rosjanie, 
kolejka nie ma końca. Gdy 
administrują w imieniu Niem-
ców Litwini, brak kolejek i 
sklepy pełne. Młodzież, jak to 
młodzież,, wytrącona z codzien-
nego rytmu szkolnych i pozasz-
kolnych obowiązków nudzi się, 
stąd coraz to bardziej wymyślne 
figle. Wpierw niewinne jeszcze:
Język litewski nie jest łatwy,
A nam to tylko figle w głowie.

W szkole znów parę dwój zła-
pałem,
Parę awantur, gdy zdzierałem 
Plakaty: „Ucz się litewskiego!,

by, z młodzieńczą, rozpalo-
ną przez opowieści starszych 
wyobraźnią rozpocząć na 
peryferiach miasta tajemne 
szkolenia wojskowe. Każdy 
z młodych chłopców marzy 
o wstąpieniu do Armii Kra-
jowej. Wreszcie to się Tacie 
udaje:

Dostałem rozkaz: „Z Wil-
na znikaj!
Kolegów paru w nocy wzięli”.
Mróz był i śnieg bez przerwy 
sypał.
Z oddziału czekał ktoś w ko-
ściele.
Znał mnie, bez słowa szedłem 
za nim.
W zaułku już czekały sanie:
„Spokojnie, po co ci te nerwy”.
Woźnica wiózł nas do Suderwy.
Tam oddział stał w budynku 
szkoły.
(Nieczynna była od jesieni)
Z surowych desek zbite stoły,
Sienników parę na podłodze.

Na zdjęciu: Podwórzec domu, w którym w Wilnie 
mieszkał Adam Mickiewicz Fot. Sebastian Malinowski

Na zdjęciu: Kienesa karaimska w Wilnie.
Fot. Ludwika Adamczyk

Broń na stojakach w kącie 
sieni,
wartownik przed budynkiem 
chodził.

Tata został żołnie-
rzem wileńskiej AK., w 
oddziale „Groma”, zgru-
powaniu „Szczerbca , 
zarejestrowanym pod   
pseudonimem „Biały”. 
Wraz z kolegami z od-
działu bierze udział w 
Powstaniu Wileńskim. To 
już nie zabawy dziecięce 
i drażnienie litewskich 
policjantów:
Ja z „Gromem” szedłem z 
Karolinek,
Prosto pod ogień Niemców 
z lasu.
Myślałem, że za chwilę zgi-
nę.
Drewniany dom obok do-
gasał,
Ze strychu snajper strzelał 
celnie,
Lecz zrobił błąd, przebiegł 
przed lustrem...

I miałem go, dom znów był pusty.

Powstanie udaje się, czy 
jednak tak do końca? Miasto 
dostaje się z deszczu pod ryn-
nę, czyli z rąk niemieckich, 
wpada w ręce Rosjan, chwilo-
wych sojuszników. Tak Tata, 
w swojej  pamiętnikarskiej 
książce Od Kaługi do Gdańska 
(2017), wspomina ten czas po 
zakończeniu walk powstań -
czych:

„Po wypędzeniu z naszego 
miasta Niemców, weszła Armia 
Czerwona,  wpierw bardzo 
przyjaźnie odnosząca się do 
mieszkańców, ale potem nastą-
piło aresztowanie komendanta 
sztabu, Wilka i rozbrojenie 
oddziałów.

Parotygodniowy obóz w 
Miednikach i sześć tysięcy 
wi leńskich partyzantów (i 
ja  z  nimi) trafia do Kału -
gi, transportem pilnowanym 
przez konwojentów. Na stacji 
konwojenci znikają (wraz z 
naszymi zegarkami), a my ze 
zdziwieniem czytamy napis 
na budynku stacji; „Witamy 
ochotników do Armii Czer-
wonej”. Pułkowa orkiestra gra 
krakowiaka, prowadzą nas do 
koszar i po paru dniach cho-
dzenia na ćwiczenia, jeszcze w 
naszych polskich mundurach 
udajemy się do łaźni, po wyj-
ściu z której czekają na nas 
już nowe, sowieckie mundury 
i nowa broń. Okazuje się, że 
trafiliśmy do 361 Pułku Gwar-
dyjskiego Armii Sowieckiej i 
po wyszkoleniu mamy iść na 
front”.

W 1945 roku Zbigniew 
Szymański wrócił do Polski. 
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Białorusini, są i mogą po-
zostać jednym z najbardziej zna-
czących producentów żywności 
w Europie. Handel i korporacja 
produkcyjna z Rosją na narzu-
conych przez Moskwę zasadach 
zawsze będą utrzymywać ich kraj 
w silnej gospodarczej zależności 
od Kremla, a oni będą żywić 
Rosję. I choć drugą dekadę XXI 
wieku produkcja rolna odpowia-
dała za 9,2 proc. PKB, stanowiąc 
13,4 proc. białoruskiego ekspor-
tu, te proporcje mogą się łatwo 
zmienić, bo Europa już nieraz 
wysyłała do Mińska sygnały, że 
jest zainteresowana niedrogą, 
ale przede wszystkim zdrową 
żywnością. UE bez większych 
wahań jest w stanie przyjąć 
większość produkcji zwierzęcej, 
także cieszącej się dużym uzna-
niem zachodnich partnerów 
handlowych.

Rolnictwo jest podstawą 
dzisiejszej gospodarki Białorusi. 
Obecnie użytki rolne stanowią 
ponad 45 proc. powierzchni 
całego państwa, z czego gru-
bo ponad połowa (66 proc.) 
to grunty orne, reszta to łąki 
i pastwiska (32 proc.) oraz 
uprawy przemysłowe i sady (2 

Grzegorz Grabowski

Białoruskie rolnictwo

procent) Białorusini są jednym 
z największych europejskich 
producentów bydła typu mlecz-
no-mięsnego (ponad 4 min 
sztuk), wieprzowiny i drobiu. 
Tylko obecność Białorusi poza 
Unią Europejską gwarantuje 
europejskim producentom 
możliwość rozwoju, bowiem Bia-
łorusini wygraliby z nimi konku-
rencję. Kontrolowany handel z 
Europą gwarantuje państwom 
członkowskim Unii stabilność 
cen żywności na wewnętrznych 
rynkach, nierzadko uzupełnia-
nych białoruską produkcją. Jest 
korzystny również dla Białoru-
sinów, którzy mogą mówić o 
dodatnim bilansie handlowym 
z UE (w przeciwieństwie do 
ujemnych bilansów handlowych 
z USA, gdzie białoruski eksport 
był wart 11,5 mld dolarów, a 
import 13,6 mld dolarów, czy z 
Rosją, która odpowiada za łącz-
nie 60 proc. obrotów handlu 
zagranicznego).

Aleksander Łukaszenka 
przez 26 lat swoich rządów stop-
niowo reformował rolnictwo. 
Sowchozy i kołchozy zamieniał w 
spółki z wiodącym udziałem skar-
bu państwa, co poprawiło ich 

Na zdjęciu: Pomnik W. I. Lenina w Plussach.
Fot. Ludwika Adamczyk

Henryk Szylkin

ZUłów

Stał tu dwór szlachecki pośród pól wzniesiony, 
z murami wśród parku rodowej kaplicy.
Tuż za nią śródleśna złodziejska stolica 
straszyła rabunkiem i kradzieżą koni.

W Zułowie Piłsudski przy kochanej matce, 
pośród rówieśników pędził dziecka żywot
radosny jak tęcza w maju urokliwym.
Później była walka, więzienie, tułaczki.

Dziś wśród bzów i głogów szukam ścieżek dawnych. 
Serce bić zaczyna. Oko chce zapłakać.
Widzę zręby domu. Szumi dąbek sławny.

Tu słońce witało wielkiego Polaka.
Był synem tej ziemi, nie zacierał śladu, 
choć dzieciństwo jego koło koniokradów.

rentowność. Zachował jednak 
społeczną rolę tych gospodarstw, 
bowiem oprócz produkcji pro-
wadzą one pracę społeczno-
-kulturalną na prowincji. Za-
bezpieczają transport, wspierają 
szkoły. Taka pokołchozowa sieć 
instytucji w tym nawet tanich ja-
dłodajni na wzór naszych barów 
mlecznych, daje prowincji wiele. 
Nie jest ona całkowicie białą 
plamą. W Polsce rolę lokalnych 
ośrodków spełniały parafie, na 

zlaicyzowanej Białorusi ich sieć 
– prawosławnych i rzymskokato-
lickich - jest bardzo rzadka.

A.Łukaszenka wprowadził 
też system agrogorodków, czyli 
nowych osiedli domków jed-
norodzinnych dla młodych 
pracowników rolnych. Często 
są to ludzie, którzy mają dość 
miasta. Ciążenie młodych ludzi 
do miasta jest jednak duże, tak 
że nie wszystkie agrogorodki są w 
pełnii zasiedlone.

Na rysunku: Cerkiew prawosławna w Druskiennikach.
Rys. Irena Koźmińska
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Na wyspie Zelandii leży 
czterdziestopięciotysięczne mia-
sto Roskilde. Znajdująca się 
w nim katedra od XVI wieku 
stanowi tradycyjne miejsce po-
chówków królów Danii. Zelan-
dia to największa z duńskich 
wysp, zlokalizowana między 
cieśninami Wielki Bełt i Sund. 
Roskilde leży w jej centralnej 
części, na zachód od Kopen-
hagi. Jest ważnym węzłem ko-
munikacyjnym, prowadzi doń 
z Kopenhagi najstarsza linia 
kolejowa w kraju, miastem uni-
wersyteckim i ośrodkiem tury-
stycznym. Katedra w Roskilde, 
duń. Roskilde Domkirke, go-
tycka katedra znajdująca się w 
Roskilde na wyspie Zelandii, we 
wschodniej Danii. Jako pierwszy 
gotycki kościół w Skandynawii, 
katedra stała się inspiracją dla 
gotyckiego budownictwa sakral-
nego w całej Europie północnej. 
Katedra w Roskilde jest najważ-
niejszym kościołem grobowym 
duńskich monarchów. W świąty-
ni spoczywają prochy 39 królów 
i królowych Danii, tj. wszystkich 
królów i królowych Danii od cza-
sów Chrystiana III Oldenburga 
z wyjątkiem królowej Karoliny 
Matyldy angielskiej, żony króla 
Chrystiana VII, zmarłej w 1775 
r. i pochowanej w Celle k. 
Hanoweru). Pierwszym kościo-
łem, który powstał na miejscu 
obecnej katedry była, według 
Adama z Bremy, drewniana 
świątynia zbudowana przez 
króla Haralda Sinozębego, w 
murach której został później 
pochowany. Po tej budowli nie 
odnaleziono żadnych śladów. 
Warto zaznaczyć, że w katedrze 
w Roskilde jest pochowany rów-
nież książę Magnus z Inflant, 
który jest jednym z patronów 
Bractwa Inflanckiego. W XI 
w. drewniany kościół Trójcy 
Świętej, jak pierwotnie zwano 
późniejszą katedrę w Roskilde, 
został zastąpiony przez świątynię 
murowaną. Inicjatorką budowy 
była ks. Estrida, siostra króla 
Kanuta Wielkiego. Nowy kościół 
poświęcił ok. 1080 r. biskup 
Svend Normand, który ukończył 
budowę świątyni. Świątynia była 
bazyliką trójnawową z wieża-
mi od strony zachodniej. Od 
strony północnej do świątyni 
przylegał budynek klasztoru 
służący za mieszkanie dla księży 
pełniących posługę w kościele. 
Około 1100 r. biskup Arnold 
otoczył całość murem i fosą, 
których resztki zalegają pod 
obecnym placem koło katedry. 

Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku wikingów (5)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

Plac ten do ok. 1820 r. służył 
jako cmentarz przykatedralny. 
Warto dodać ciekawostkę, w/w 
wybudowana w 1460 r. kaplica 
Trzech Króli początkowo mia-
ła być miejscem zgromadzeń 
katolickiego Braterstwa NMP, 

utworzonego przez króla Chri-
stiana I. Odznaką Braterstwa 
był medalion z wizerunkiem 
NMP, przypięty do łańcucha z 
figurek białych słoni – symbolu 
walczącego chrześcijaństwa. Po 
Reformacji, Braterstwo zostało 
rozwiązane, ale symbol słonia 

przeszedł do Orderu Słonia – to 
figurka białego słonia z wieżycz-
ką na grzbiecie, zawieszona na 
niebieskiej wstędze – orderu, 
dla którego statut wprowadził 
w 1693 r. król Chrystian V. To 
najwyższe i najstarsze jedno-
klasowe odznaczenie duńskiej 

monarchii otrzymali spośród 
Polaków: prezydent Stanisław 
Wojciechowski w 1923 r. z rąk 
króla Chrystiana X i prezydent 
Lech Wałęsa w 1993 r. z rąk 
królowej Małgorzaty II. W poł. 
XII w. biskup Zelandii Absalon 

zainicjował przebudowę kościo-
ła Trójcy Świętej w Roskilde 
w nowym stylu, który przywę-
drował do Danii, w gotyku. 
Rozpoczęte przez niego dzieło 
kontynuował biskup Skanii An-
ders Sunesøn i jego brat biskup 
Roskilde Peder Sunesøn, który 

podobnie jak Absalon, zdobył 
wykształcenie w Paryżu. Miało 
to decydujący wpływ na osta-
teczny kształt świątyni, która 
została przebudowana w stylu 
francuskiego gotyku, co było 
wtedy czymś zupełnie wyjątko-
wym w Danii. Budowa, do której 

zużyto ok. 3 milionów cegieł, 
została ukończona w ok. 1280 
r. W XIV w. do katedry dodano 
dwie zachodnie wieże, ale cha-
rakterystyczne iglice wieńczące 
katedralne wieże zostały dodane 
dopiero w czasach panowania 
Chrystiana IV (1635). Przy pół-
nocno-zachodnim narożniku 
katedry dobudowano w 1985 
r. wolno stojącą kaplicę, która 
stała się miejscem wiecznego 
spoczynku poprzedniego króla 
Danii Fryderyka IX (+1972) 
i jego żony królowej Ingrid 
(+2000). W kaplicy znajdują 
się przygotowane miejsca pod 
przyszłe pochówki królewskie. 
Pozostali duńscy monarchowie 
spoczywają w 2 kaplicach przy-
legających do katedry od strony 
północnej: w kaplicy Chrystiana 
IV (gdzie spoczywa on sam wraz 
z królową Anną Katarzyną, 
królem Fryderykiem III i jego 
żoną, królową Zofią Amelią) i 
w kaplicy Chrystiana IX (wystaw-
ne sarkofagi królów z dynastii 
Oldenbursko-Glücksburskiej: 
Chrystiana IX, Fryderyka VIII, 
Chrystiana X oraz ich żon). W 
podziemiach katedry znajdują 
się krypty, w których pochowa-
ni są inni członkowie duńskiej 
rodziny królewskiej, a do 2006 
r. spoczywała również carowa 
Maria Fiodorowna (ur. jako ks. 
duńska Dagmara, +1928), żona 
cara Aleksandra III, córka króla 
Danii Chrystiana IX. 

Centralnym elementem 
wyposażenia katedry jest wy-
konany w ok. 1560 r. w An-
twerpii ołtarz główny, po obu 
stronach którego znajdują się 
stalle drewniane z 1420 r. Ka-
tedra jest świątynią trójnawową 
otoczoną wianuszkiem kaplic z 
różnych okresów. Katedra po-
siada 6 dzwonów (dwa z nich, 
pochodzące z ok. 1200 i 1613 
r., zostały zniszczone w pożarze 
katedry w 1968 r. i zastąpione 
nowymi odlanymi w Holandii).  
Głównym elementem kaplicy 
Trzech Króli, gdzie znajdują się 
wspaniałe renesansowe nagrob-
ki Chrystiana III i Fryderyka II, 
jest tzw. królewska kolumna, 
na której wyryte są kreski ozna-
czające wzrost zwiedzających 
katedrę monarchów. Według 
pomiarów na kolumnie królew-
skiej najwyższymi gośćmi kate-
dry byli duński król Chrystian 
I (219,5 cm), car Rosji Piotr I 
Wielki (208,4 cm) i król Danii 
Chrystian X (199,4 cm). Najniż-
szymi zaś: król duński Fryderyk 
VI (170,9 cm), król Syjamu Chu-

Na zdjęciu: Bractwo Inflanckie przed dawnym zamkiem królewskim 
Christiansborg obecnie siedziba parlamentu duńskiego.

Na zdjęciu: Roskilde katedra.
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lalongkorn (165,4 cm) i król 
Danii Chrystian VII (164,1 cm). 
Ponadto w katedrze znajdują się 
organy z 1554 r. oraz freski z XV 
i pocz. XVI w. W prezbiterium 
za ołtarzem głównym znajduje 
się gotycki grobowiec królowej 
Małgorzaty I (+1412), a za nim 
barokowe, bogato zdobione 
nagrobki z białego marmuru 
XVII i XVIII wiecznych królów 
i królowych Danii. W katedrze 
znajduje się szereg zabytkowych 
nagrobków królów i królowych 
Danii. Najwspanialsze z nich to 
monumentalne marmurowe 
sarkofagi Fryderyka V (+1766) 
i Chrystiana VI (+1746). W po-
łudniowej części katedry, poza 
wspomnianą już kaplicą Trzech 
Króli, sarkofagi królewskie znaj-
dują się jeszcze w kaplicy Fryde-
ryka V. Ponadto zachował pałac 
Królewski - Det Kongelige Palæ, 
mieszczący się obok katedry. Po-
wstał w 1733 r. według projektu 
Lauridtsa de Thuraha. Dawniej 
służył jako rezydencja królewska 
podczas wizyt duńskiej rodziny 
królewskiej w Roskilde, później 
jako pałac biskupi. W pałacu 
mieszczą się różne muzea m.in. 
Muzeum Sztuki Współczesnej i 
inne. Klasztor - Roskilde Kloster 
z XVI/XVII w. z dobudowanym 
skrzydłem z 1907 r. Powstał jako 
instytucja dla panien stanu szla-
checkiego. 

Muzeum Łodzi Wikingów 
w Roskilde, Vikingeskibsmuseet 
i Roskilde - duńskie muzeum 
jednostek pływających oraz 
podróży morskich z okresu 
starożytności i średniowiecza 
mieszczące się w Roskilde pod 
Kopenhagą. Zało -
życielem Muzeum 
Łodzi Wikingów w 
Roski lde był  Ole 
Crumlin-Pedersen 
(1935-2011), był duń-
skim archeologiem 
okrętowym, jeden z 
pionierów w zakresie 
śerdniowiecznej ar-
cheologii morskiej.  
Jego prace należą 
do najznakomitszych 
w swojej dziedzinie. 
Swoje życie związał 
z fjordem Roskilde 
i prowadzonymi tam 
badaniami łodzi wi-
kingów. Projekt ten 
zaowocował budo -
wą  jednego z naj-
znakomitszych mu-
zeów morskich. Jego 
wkład w badania nad 
przeszłością i rozwój 
archeologii podwod-
nej był nieoceniony. 
Po prawie dziesięciu 
wiekach wydobycie 
zatopionych łodzi sta-
ło się początkiem no-
wej historii Roskilde 
i powstania Muzeum 

Łodzi Wikingów. Mu-
zeum zostało utwo-
rzone wokół pięciu 
wydobytych statków 
nazwanych Skulde-
lev. W 1969 roku, 
wybudowano zapro-
jektowany przez prof. 
Erika Christiana So-
rensena The Viking 
Ship Hall, halę, w 
której prezentowane 
są wydobyte pozosta-
łości. Wszystkie za-
budowania architek-
tonicznie nawiązują 
do prostej bryły The 
Viking Ship Hall. Bu-
dynek to doskonały 
przykład moderni-
stycznej architektury 
i został wpisany na 
listę chronionych 
obiektów architektu-
ry modernistycznej. 
W centralnej części 
hal i  umieszczono 
pięć łodzi Skulde-
lev, zrekonstruowane 
z wydobytych frag-
mentów łodzi. Przy 
każdym eksponacie 
umieszczono tablice informa-
cyjne o obiekcie, wyposażone 
dodatkowo w niewielkie ekrany, 
na których wyświetlane są infor-
macje o opisywanej jednostce i 
krótki film z rejsu jej zrekon-
struowaną kopią. Są doskonale 
zachowane. W podziemiach 
znajduje się ekspozycja przed-
stawiająca historię wykopalisk 
podwodnych od lat 60 XX w. 
do czasów obecnych. Wystawa 
ta koncentruje się na historii 

wykopalisk łodzi Skudelev i 
metodyce prowadzonych nad 
nimi badań. W multimedialnej 
formie przedstawione są efekty 
archeologii eksperymentalnej 
podczas wydobycia wielu ar-
tefaktów z dna morskiego u 
wybrzeży Danii. Do 1 maja więk-
szość działań odbywa się w Hali 
Wikingów, gdzie wystawiane 
jest pięć oryginalnych okrętów 
wikingów. Tutaj można również 
zobaczyć filmy wprowadzające 
w kinie i wystawę „Wikingowie” 

na niższych piętrach. 
Muzeum powstało 
w celu ekspozycji 5 
łodzi wydobytych z 
dna zatoki 15 km od 
brzegów Roskilde – 
dawnej stolicy Króle-
stwa Danii, gdzie zo-
stały zatopione, aby 
bronić dostępu do 
portu nieprzyjaciel-
skim siłom. Dzisiejsza 
ekspozycja jest efek-
tem 25-letniej pra-
cy nad wydobytymi 
fragmentami łodzi. 
W roku 1997 podczas 
budowy portu na te-
renie muzeum odkry-
to kolejne 9 łodzi – 
obecnie trwają prace 
renowacyjne, w celu 
udostępnienia ich 
publiczności.  W po-
bliskich warsztatach 
prześledzić można 
cały proces budowy, 
począwszy od wybo-
ru i obróbki odpo-
wiedniego gatunku 
drewna, a skończyw-
szy na wytwarzaniu 

przedmiotów niezbęd-
nych podczas rejsu i 
życia codziennego na 
statku. W rezultacie 
powstają pełnowarto-
ściowe łodzie, które 
są wykorzystywane w 
eksperymentalnych 
rejsach. 

Trasa drogowa z 
Kopenhagi, ponownie 
przebiegała przez 16 
km. przez most drogo-
wo – kolejowy, w tym 4 
km. w tunelu nad cie-
śniną Sund, poczym 
dotarto do Kristian-
stad, gdzie zwiedzono 
miasto i luterański 
kościół św. Trójcy oraz 
ratusz. Miasto zostało 
ufundowane w 1614 
r. przez króla Chry-
stiana IV Oldenburga, 
w celu umocnienia 
wschodniej połowy 
prowincji Skania, bę-
dącej wówczas częścią 
Danii, przed najazda-
mi szwedzkimi. Pro-
jekt miasta przyniósł 

wielki prestiż jego założycielowi 
a kościół miejski, duński: Tre-
foldighedskirken, szwedzki: 
Heliga Trefaldighetskyrkan, 
jest uważany za jedną z naj-
piękniejszych budowli przez 
niego wzniesionych, a nawet 
za najpiękniejszy renesansowy 
kościół w północnej Europie. 
Proctor James i Roland Neil w 
przystępny sposób przybliżają 
krajoznawstwo, zabytki i kulturę 
Szwecji, która poznali Bracia 
Inflanccy. Kolejną miejscowo-
ścią była Karlskrona, uznana 
za najsłoneczniejsze miasto w 
Szwecji, miasto w południowej 
Szwecji, ośrodek administra-
cyjny regionu Blekinge i gminy 
Karlskrona, port wojenny nad 
Morzem Bałtyckim.  Założone w 
1680 roku, po przeniesiono tam 
siedziby Szwedzkiej Królewskiej 
Marynarki. Nazwa pochodzi od 
zestawienia imienia króla Karo-
la XI i szwedzkiego słowa krona, 
czyli Karlskrona – Korona Ka-
rola. Miasto leży na trzydziestu 
trzech wyspach archipelagu 
Blekinge na skalistym wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego. Centrum 
miasta położone jest na wyspie 
Trossö. Port Marynarki Wojen-
nej w Karlskronie znajduje się 
na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Natomiast wyspa 
Stumholmen, była dawniej wła-
snością Marynarki Wojennej, 
gdzie znajduje się Muzeum 
Marynarki Wojennej - Marin-
museum. Zabudowa miasta jest 
siedemnastowieczna i z począt-
ków osiemnastego wieku, zacho-
wała się do dziś, w tym kościół 
Fryderyka wybudowany w latach 
1720–1744 oraz, zaprojektowa-

Na zdjęciu: Hełm Wikingów w Muzeum Łodzi Wikingów w 
Roskilde, czyli Wikingowie przy hełmach nie mieli żadnych 

rogów, ci którzy tak twierdzą opowiadają bajki.

Na zdjęciu: Rzeźba na ambonie przedstawiająca uciekający 
czas poprzez klepsydry i czekającą śmierć. Kościół 

św. Trójcy w Karlskronie.
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ny przez tego samego 
architekta Nicodemu-
sa Tessina młodszego, 
kościół Świętej Trójcy 
zwany także Kościołem 
Niemieckim powstał w 
latach 1697–1709. Jest 
to okrągły budynek z 
dachem kopułowym, 
co nie jest typową dla 
Szwecji konstrukcją. 
Kościołem Admiralicji 
Karlskrony jest najwięk-
sza drewniana świąty-
nia w Szwecji, mogąca 
pomieścić 4000 osób 
z 1685, z zewnątrz po-
kryty farbą koloru Falu 
rödfärg, czerwony falu, 
czyli  w tradycyjnym 
szwedzkim kolorze. Na 
środku głównego placu 
w Karlskronie – Stortor-
get, Wielkiego Rynku 
znajduje się pomnik 
króla Karola XI, ratusz 
Rådhuset oraz z boku 
stara wieża ciśnień w 
formie średniowieczne-
go zamku. 

Następnie trasa 
wiodła przez  most nad Cie-
śniną Kalmarską, na wyspę 
Olandia, szw. Öland. Wyspa 
należąca do Szwecji na Morzu 
Bałtyckim, jest drugą co do 
wielkości po Gotlandii wyspą 
Szwecji. Na wyspie odkryte zo-
stały ślady starożytnej warowni 
nazwanej Ismantorp, wybu-
dowanej w okresie wędrówki 
ludów. Ludność zajmuje się 
głównie rybołówstwem i hodow-
lą bydła. Największym miastem 
jest Borgholm i liczy ok. 3 tys. 
mieszkańców. Od 1972 Olandia 
jest połączona ze stałym lądem 
mostem Ölandsbron. Warto 
dodać, że Most Olandzki, szw. 
Ölandsbron, posiada długości 
6072 metrów łączący wyspę 
Olandia ze stałym lądem. Za-
chodni koniec mostu sięga 
miasta Kalmar, a wschodni 
miasteczka Färjestaden. Przy 
zachodnim brzegu zbudowa-
no charakterystyczne 36 m. 
podwyższenie, które umożliwia 
swobodną żeglugę przez Cie-
śninę Kalmarską. Most opiera 
się na 156 filarach i jest naj-
dłuższą konstrukcją tego typu 
w Szwecji. Most nad Sundem, 
łączący Kopenhagę i Malmö, 
jest dłuższy i ma 7845 m, ale nie 
leży w całości na terenie Szwe-
cji. Olandia jest bardzo dobrze 
zagospodarowana turystycznie. 

Z Olandii już niedaleko 
do Kalmaru, , bardzo ważnej 
historycznej miejscowości, z 
zamkiem z XIV –XVI w., szw. 

Kalmar Lott, miejsce unii kal-
marskiej w 1397 r. Kalmar, nad 
Cieśniną Kalmarską. Do XVII 
wieku Kalmar był strategicznym 
punktem leżącym na granicy 
z Danią, Skania nie należała 
wtedy do Szwecji. Na tere -
nie Kalmaru znaleziono ślady 
działalności człowieka z epoki 
kamiennej. Najstarsze źródła 
pisane wspominające o mie-
ście lub osadzie pochodzą z XI 
wieku. Według starej legendy 
ludowej patron Norwegii Olaf 
II Haraldsson po wygnaniu z 
kraju popłynął na swoich stat-
kach do Cieśniny Kalmarskiej. 
Najstarsza pieczęć miasta po-
chodzi z okresu od 1255 do 
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1267, co czyni ją 
najstarszą pieczę-
cią w Skandynawii. 
W XII wieku poja-
wiają się pierwsze 
wzmianki o wybu-
dowaniu warowni, 
a właściwie wieży 
strażniczej i ob-
serwatorskiej. W 
XIII wieku zabu-
dowania obronne 
rozwijały się. 13 
lipca 1397 roku, 
na zamku zawarto 
Unię kalmarską, 
wiążącą Szwecję, 
Danię i  Norwe -
gię, co uczyniło 
miasto jednym z 
najważniejszych w 
Szwecji. W Kalma-
rze koronowano 
wspólnego wład-
cę trzech królestw 
skandynawskich, 
Eryka Pomorskie-
go. Unia kalmar-
ska (duń., szw., 
norw. Kalmaru -
nionen) – unia 

personalna zawarta latem 1397 
na zamku w Kalmarze pomię-
dzy Danią, Szwecją i Norwegią. 
Związek powstały w wyniku za-
biegów politycznych królowej 
Danii Małgorzaty I jednoczył 
trzy królestwa pod berłem jed-
nego monarchy. Unia została 
zawarta w Kalmarze na terenie 
Szwecji, w pobliżu ówczesnej 
granicy z Danią. Państwa sku-
pione w unii wybierały wspólne-
go władcę. Pierwszym królem 
unijnych państw został wybrany 
wcześniej na króla Norwegii w 
1389, Danii  w styczniu 1396  
i Szwecji 23 lipca 1396), Eryk 
Pomorski. 17 czerwca 1397 

Eryk został koronowany na 
króla Danii i Szwecji. Koronacja 
Eryka Pomorskiego na króla 
Norwegii odbyła się w Oslo w 
okresie Świąt Wielkanocnych 
1392. Wybór wspólnego władcy 
regulowały wystawione później 
dokumenty, tzw. list koronacyj-
ny, duń. Kroningsbrevet oraz 
list unijny, duń. unionsbrevet). 
Drugi określał każdorazowo 
obowiązek wyboru wspólnego 
króla przez przedstawicieli 
wszystkich trzech królestw oraz 
prowadzenia wspólnej polityki 
zagranicznej. Jednak w przypad-
ku posiadania przez króla po-
tomka w linii męskiej, miał on 
zagwarantowane pierwszeństwo 
wyboru. List unijny podpisało 
17 delegatów z zebranych w 
Kalmarze, co było zapowiedzią 
dążeń większości możnowład-
ców do utrzymania luźnego 
związku między królestwami. 
Państwa unijne zobowiązały 
się do wspólnego prowadzenia 
wojen. Formalnie zachowały 
niezależność, lecz decydująca 
rola przypadła Danii. Był to ów-
cześnie najpotężniejszy sojusz 
północnej Europy. W później-
szych wiekach Gustaw Waza na 
początku 1521 stanął na czele 
powstania przeciw Duńczy -
kom, którego głównymi siłami 
byli chłopi i górnicy z regionu 
Dalarna. Jeszcze w tym samym 
roku powstańcy odnieśli zwy-
cięstwo w bitwie pod Västerås, a 
Gustaw Waza został wybrany na 
regenta Szwecji. 6 czerwca 1523 
zgromadzenie stanów, zwołane 
w Strängnäs, ogłosiło Gustawa 
Wazę królem – ostatecznie ze-
rwano unię kalmarską z Danią 
i Norwegią. W latach 40. XVI 
wieku królowie z dynastii Wazów 
przebudowali zamek, czyniąc go 
siedzibą godną króla, tym sa-
mym zmieniając jego dotychcza-
sową rolę. Od lata 1598 do 12 
maja 1599 zajęte przez wojska 
polskie Zygmunta III Wazy. Rok 
1611 zapisał się w historii miasta 
jako jeden z najczarniejszych. 
Odbyła się wtedy bitwa pod Kal-
marem, która była częścią wojny 
kalmarskiej. Wojska szwedzkie 
przegrały potyczkę i zamek 
został oblężony. Po podpisaniu 
Traktatu z Roskilde w roku 
1658 miasto straciło swą pozy-
cję, gdyż przestało leżeć przy 
granicy. Kiedy w roku 1689 flota 
szwedzka została przeniesiona 
do Karlskrony, miasto całkowi-
cie straciło swą dotychczasową 
pozycję militarną. 
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