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Unia czyli umowa między-
państwowa polsko – litewska 
zawarta w 1569 r. w Lublinie była 
piątą chronologicznie w czasie od 
momentu unii w Krewie. Poprzed-
nio zawarte unie miały charakter 
personalny, lubelska natomiast 
była unią realną. Sejm, w czasie 
którego została ona wynegocjo-
wana został zwołany do Lublina, 
średniego co do wielkości miasta 
koronnego, liczącego ok. 5,5 
tys. mieszkańców, położonego 
na głównym szlaku łączącym 
stolicę Polski – Kraków ze stolicą 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
– Wilnem. Miasto znajdowało się 
na skrzyżowaniu ważnych dróg 
handlowych Europy wschodniej 

Bronisław Pastuszewski

Unia lubelska

i zachodniej, a dalej w kierun-
ku Moskwy, Turcji oraz Śląska, 
Węgier, księstw niemieckich po 
Anglię. Solidny późnośrednio-
wieczny zamek z kościołem pw. 
św. Trójcy, który opływała rzeka 
Bystrzyca z Wielkim Stawem, mury 
obronne z bramami Grodzką, 
Krakowską, fara pw. św. Michała 
Archanioła oraz dominikański ko-
ściół pw. św. Stanisława składały się 
na ówczesne centrum miasta. Po-
siadało ono drewniany wodociąg z 
miedzianymi elementami. Lublin 
znany był z wielkich jarmarków 
odbywających się dwa razy w roku 
jako główne miejsce zawierania 
poważnych umów handlowych 
regionalnych, krajowych i między-

narodowych. Na 
terenie przed-
mieść rozwijała 
się bogata dzia-
łalność rzemieśl-
nicza, a wokoło 
usytuowane były 
jurydyki (wła-
sności) kościel-
ne, magnackie 
i szlacheckie. 
Miasto to wy-
brał król polski 
i wielki książę li-
tewski Zygmunt 
II August (1520 
– 1572) panują-
cy od 1548 r. na 
miejsce walnego 
sejmu zwanego 
później unij -
nym. Obrady 
sejmowe toczyły 
się w pomiesz-
czeniach zamko-
wych, mogących 
pomieścić około 
dwustu osób. W 

sesjach sejmowych uczestniczyli 
senatorowie i posłowie Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, ci drudzy z przerwą cza-
sową. Warto przytoczyć kronikę 
głównych wydarzeń dotyczących 
sejmu lubelskiego. Daty podane 
są zgodnie z kalendarzem juliań-
skim obowiązującym wówczas na 
obszarze Rzeczpospolitej: 

 - 26 października 1568 r. król 
zwołał sejmiki wojewódzkie i sejm 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(WKL) zarządzając jego połącze-
nie z sejmem Królestwa Polskiego 
(KP), - 1 listopada król wydał 
uniwersały dla sejmików i sejmu 
walnego z instrukcjami, - 11 listo-
pada odbyły się sejmiki powiatowe 
w WKL, - 29 listopada odbył się 
sejmik województw poznańskiego 
i kaliskiego, - 9 grudnia miał miej-
sce sejmik w Wohyniu na granicy 
WKL i KP, 

- 11 grudnia odbył się sejmik 
województwa krakowskiego, - 13 

grudnia odbył się sejmik gene-
ralny Wielkopolski, - 23 grudnia 
1568 r. to termin wyznaczony 
na wspólny sejm KP i WKL w 
Lublinie, - 10 stycznia 1569 r. 
rozpoczęcie obrad na lubelskim 
zamku, - 18 stycznia odbył się sej-
mik Prus Królewskich, - 19 lutego 
król przyjmuje poselstwo Maksy-
miliana II Habsburga w sprawie 
Prus Książęcych, - 28 lutego wyjazd 
delegatów litewskich z Lublina,  - 5 
marca dekret króla przyłączający 
Podlasie, Wołyń i Bracławszczyznę 
do Królestwa Polskiego, i wezwa-
nie reprezentantów tych ziem do 
złożenia przysięgi wierności, - 16 
marca zniesiona zostaje autono-
mia Prus Królewskich, - 24 marca 
odbył się w Wilnie zjazd przedsta-
wicieli WKL, - 4 kwietnia nastąpił 
powrót posłów litewskich do Lu-
blina, - kwiecień i maj to obrady 
sejmowe dotyczące ziem inkor-
porowanych do Królestwa, - maj 
przyjęcie posłów moskiewskich i 
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tureckich, - 6 czerwiec 
dekret króla przyłącza-
jący Kijowszczyznę do 
Królestwa Polskiego, 
- 28 czerwca ostateczne 
wynegocjowanie unii 
rzeczywistej (realnej) 
polsko – litewskiej, - 1 
lipca 1569 r. zaprzysię-
żenie Unii Królestwa 
polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego 
na Zamku oraz nabo-
żeństwa dziękczynne w 
kościele pw. św. Trójcy 
i kościele pw. św. Stani-
sława z odśpiewaniem 
hymnu „Te Deum”, 
- 4 lipca zatwierdzenie 
unii KP i WKL przez 
króla Zygmunta II Au-
gusta równoznaczne 
z powstaniem Rzeczy-
pospolitej Obojga Na-
rodów, - 19 lipca hołd 
lenny księcia pruskiego 
Albrechta Fryderyka 
Hohenzollerna przed 
siedzibą Trybunału Koronnego, 
- 3 sierpnia nadanie przez króla 
Kurlandii i Semigalii (Inflanty) 
statusu lenna Rzeczpospolitej, - 11 
sierpnia utwierdzenie unii przez 
króla i sporządzenie konstytucji 
sejmowych, - 12 sierpnia zakoń-
czenie obrad unijnego sejmu wal-
nego z udziałem króla, senatorów 
i posłów KP i WKL. 

Najważniejszy orędownik i 
twórca Unii Lubelskiej król Zyg-
munt II August wywodził się z li-
tewskiego rodu Olgierdowiczów. 
W czasach unii był on ostatnim 
z Jagiellonów zasiadającym na 
polskim tronie. Wychowywał się 
na Litwie w otoczeniu miejsco-
wych magnatów i szlachty, także 
Rusinów. Po śmierci ojca króla 
Zygmunta I Starego był zwolenni-
kiem litewskiej suwerenności. W 
1561 r. zaangażował się w walkę o 
przejęcie Inflant (ob. terytorium 
Łotwy, Estonii i części Litwy) 
przez państwo polsko – litewskie, 
aby stało się państwem „w pełni 
morskim”. Moskwa cara Iwana 
IV Groźnego była przeszkodą w 
tych planach, a także uderzała w 
interesy i suwerenność Wielkiego 
Księstwa. Zorientował się, że dla 
obrony przed carstwem moskiew-
skim niezbędna jest wspólna siła 
Korony i Litwy. Tym bardziej, że 
Litwa w 1563 r. utraciła Połock 
na rzecz Księstwa Moskiewskiego. 
Dlatego król rozpoczął proces 
budowania wspólnego państwa 
polsko – litewskiego w formie 
unii z zachowaniem tradycji i 
wielu odrębności litewskich.  Jako 
wielki książę litewski (hospodar) 
liczył na wsparcie Polaków, a 
także części Litwinów.  Król był 
świetnym mówcą politycznym, 
merytorycznie przygotowanym 
na rozwiązywanie wielu proble-
mów stanowych i państwowych. 
Świetnie opanował oprócz obo-

wiązującej w owym czasie łaciny, 
język polski, czym sobie zaskarbił 
sympatię i uznanie wielu polity-
ków i przedstawicieli szlachty obu 
narodów. Potrafił także zjedno-
czyć w swym otoczeniu wyższych 
duchownych katolickich, jak i 
też przedstawicieli rodzącej się 
wówczas reformacji, od prymasa 
Jakuba Uchańskiego, bpa Filipa 
Padniewskiego po kardynała Sta-
nisława Hozjusza i bpa Stanisława 
Karnkowskiego. 

W czasie sejmu lubelskiego 
(lublińskiego) oprócz wyższych 
duchownych doradców króla 
ważne role odgrywali marszałek 
wielki koronny Jan Firlej, wojewo-
da sandomierski Piotr Zborowski, 
wojewoda łęczycki Jan Sierakow-
ski, a także hetman wielki, woje-
woda ruski Mikołaj Sieniawski i 
hetman polny Jerzy Jazłowiecki 
oraz kasztelan sądecki 
Hieronim Ossoliński. 
Trzeba zaznaczyć, że 
różnowiercy, głównie 
kalwiniści odegrali swe 
role w sejmie prawie 
na równi z delegatami 
wyznania rzymskokato-
lickiego. Marszałkiem 
sejmu był Stanisław 
Czarnkowski z Wielko-
polski. 

Szczególne gorą-
ce dyskusje w czasie 
obrad dotyczyły decy-
zji królewskich związa-
nych z inkorporacjami 
do Korony prowincji 
Podlasia, Wołynia z 
Bracławszczyzną oraz. 
Kijowszczyzny. Wystę-
powała tu część posłów 
zwanych egzekutora-
mi domagających się 
bezwzględnego przy-
łączenia tych ziem, ale 
też aktywni przedsta-

wiciele szlachty wołyńskiej, 
pilnie strzegący odrębności 
w prawach i wolnościach 
swoich terytoriów. Warto 
zaznaczyć, że na obrzeżach 
sejmu pojawiły się takie 
znane postacie z życia kul-
turalnego epoki poeci i 
komentatorzy polityczni jak 
Jan Kochanowski – katolik i 
Mikołaj Rej – kalwinista. 

Należy podkreślić, że 
wśród delegacji litewskiej 
byli: Mikołaj „Rudy” Ra-
dziwiłł – kanclerz wielki 
litewski i Jan Chodkiewicz 
– marszałek wielki litewski 
oraz Ostafi Wołłowicz – kasz-
telan trocki. Jednak w czasie 
obrad sejmowych delegaci 
litewscy odgrywali mniejszą 
rolę. Za to wielką aktywno-
ścią wyróżniali się szlacheccy 
posłowie z ziem wschodnich 
inkorporowanych ostatecz-
nie do Królestwa Polskiego 
(Korony). 

Akt Unii Lubelskiej 
zawierał szesnaście konkretnych 
postanowień. Trzeci jego punkt 
zawierał sformułowanie „Iż już 
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo 
Litewskie jest Jedno nierozdzielne i 
nierówne ciało, a także nierówna spo-
lna Rzeczypospolita, która się z dwu 
państw i narodów w jeden lud zniosła 
i spoiła”. W punkcie piętnastym 
zapewniał on jednak wyraźną 
odrębność prawnoustrojową 
Wielkiego Księstwa. Trwałość 
zaś Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów gwarantował wspólny 
monarcha i wspólny sejm groma-
dzący posłów i senatorów z obu jej 
części: - „A temu obojem narodowi 
żeby już wiecznemi czasy jedna głowa, 
jeden pan jeden król spólny rozkazo-
wał, który spólnemi głosy od Polaków i 
od Litwy obran, a potem na Królestwo 
Polskie pomazan i koronowan w 

Krakowie będzie…”  Unia wprowa-
dzała jedność monety, możność 
wzajemnego nabywania dóbr i 
swobodę zamieszkiwania szlachty 
na terenie całej Rzeczpospoli-
tej: - „Aby wolno beło tak Polakowi 
w Litwie, jako Litwinowi w Polsce, 
każdym słusznem obyczajem dostawać 
imienia (dobra ziemskie) i dzierżyć je 
wedle prawa…”. WKL zachowało 
odrębne urzędy centralne, admi-
nistrację, wojsko, skarb, a także 
własne prawo sądowe. Ostatni 
punkt zawartej Unii podsumo-
wywał: „… Ale wszystkie rzeczy tu 
postanowione i obwarowane ani przez 
JKMość, ani przez pany rady i inne 
wszystkie stany i posły ziemskie obojga 
narodów za spólnym zezwoleniem ani 
pojedynkiem od której części i strony 
nie mają nigdy wiecznymi czasy być 
wzruszone i odmieniane, ale wieczne, 
całe i mocne zachowane być mają.”  
Do zawarcia unii z Koroną dążyła 
litewska szlachta, chcąc otrzymać 
pełnię praw zrównających ją z 
polską, a także zmniejszyć hege-
monię własnych możnowładców. 
Jednak mimo uroczystych za-
pewnień Unijnego aktu nie osią-
gnięto jedności administracyjnej 
i prawnej, a także gospodarczej 
Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.  Do 1697 r. 
w Polsce obowiązywała łacina jako 
język urzędowy, a na Litwie język 
ruski, a potem polski. Oba więc 
organizmy państwowe zachowały 
swe odrębności i różnice. Drugi 
punkt postanowień unii mówiący 
o wspólnym władcy został zreali-
zowany. Król musiał być korono-
wany w Krakowie.  Trzeba stwier-
dzić, że w czasie dalszego trwania 
związku polsko – litewskiego aż 
do roku 1795 zdarzały się sytu-
acje łamania postanowień Unii. 
Kolejni elekcyjni władcy w chwili 
koronacji zaprzysięgali wszystkie 
prawa koronne i litewskie.  W 

punkcie dotyczącym wspól-
nego sejmu Rzeczpospolitej 
w dokumencie unii zapi-
sano: „Sejmy i rady ten obej 
narod ma zawżdy mieć spolne 
koronne …I radzić o spolnych 
potrzebach tak na sejmie, jako 
i bez sejmu, w Polsce i na 
Litwie”. Zaś punkt dotyczą-
cy wzajemnego wsparcia 
militarnego i finansowego 
mówił by: … „jedna strona 
drugiej była radą i pomocą”. 
Kolejny punkt zastrzegał, że 
żadne państwo z osobna nie 
może zawierać umów z in-
nymi państwami bez zgody 
drugiego. Zapisy unijne do-
tyczące możliwości nabywa-
nia majątków i obsadzania 
urzędów w obu częściach 
Rzeczypospolitej nie były 
konsekwentnie realizowa-
ne.  Mimo tych wszystkich 
okoliczności i niepełnego 
wykonania postanowień 
unijnego sejmu lubelskie-
go w 1569 r. nie doszło 
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do rozpadu Unii polsko 
– litewskiej. Uchwalone 
dwieście lat później przez 
Sejm Czteroletni (Wiel-
ki) 20 października 1791 
r. „Zaręczenie wzajemne 
obu narodów” potwier-
dziło dualistyczny ale i 
równoprawny dla obu 
stron charakter państwa 
– Rzeczypospolitej. 

W wyniku postano-
wień unii lubelskiej naj-
ważniejszym organem 
ustawodawczym był sejm 
złożony z senatu i izby 
poselskiej. Powinien się 
on zbierać przynajmniej 
raz na dwa lata i pracować 
ok. sześć tygodni. Senat 
składał się z wyższych 
urzędników państwowych 
i wyższych duchownych. 
Izba poselska skupiała 
przedstawicieli poszcze-
gólnych ziem. Byli oni 
wybierani na generalnych 
lub wojewódzkich sej-
mikach szlacheckich regionów 
i ziem. Sejm pełnił także rolę 
kontrolną nad finansami pań-
stwa. Trzeba podkreślić, duże 
znaczenie sejmików szlacheckich. 
Liczyły one ok. stu osób i obra-
dowały zazwyczaj jeden dzień. 
Przed wyznaczonym terminem 
sejmu zwoływano sejmiki gene-
ralne, na których przedstawiano 
senatorów i posłów wybieranych 
z danego województwa.  Panująca 
w państwie polsko – litewskim 
demokracja szlachecka oznaczała 
ograniczenie władzy króla przez 
właśnie sejm, wybierany przez 
szlachtę.  Warto wspomnieć. iż 
na sejmie elekcyjnym w 1573 r. 
(wybór Henryka III Walezego) 
pięć lat po Unii Lubelskiej przy-
jęto artykuły henrykowskie, na 
mocy których nowowybrany król 
zobowiązywał się do uszanowa-
nia wolnej elekcji, zwoływania 
walnego sejmu raz na dwa lata, 
zakazu zwoływania pospolitego 
ruszenia bez zgody sejmu, zakazu 
nakładania nowych podatków 
oraz prowadzenia polityki zagra-
nicznej bez zgody senatorów i po-
słów. Takie zapisy można uznać 
za rozwinięcie postanowień unii 
lubelskiej. 

Trzeba zwrócić uwagę na 
sytuację poprzedzającą uchwale-
nie unii lubelskiej. Król Zygmunt 
August na sejmie w 1563 – 64 
roku domagał się zwiększenia 
środków na wojnę z Moskwą w 
celu opanowania Inflant. Sytu-
acja wymagała współdziałania 
Polski i Litwy. Szlachta litewska w 
przeciwieństwie do magnatów na 
swym zjeździe w Lebiedziewie w 
1567 r. poparła koncepcję ścisłej 
współpracy z Polakami. Po odnie-
sieniu zwycięstwa nad wojskami 
moskiewskimi i zdobyciu Ułły 
pod Połockiem zrezygnowano 
jednak z kosztownej wojny i 

uznano, że zacieśnienie więzi z 
Polską wzmocni siłę militarną 
obu państw na wschodzie.  I tak 
u króla i ważnych jego dorad-
ców powstawała koncepcja unii 
realnej Królestwa Polskiego i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
W pierwszych miesiącach obrad 
w Lublinie stanowiska obu stron 
ścierały się i delegaci litewscy w 
lutym 1569 r. opuścili sejm. 

Korzystając z sytuacji król za 
pomocą dekretów inkorporował 
Podlasie, Wołyń a potem Ki-
jowszczyznę do Korony Polskiej. 
A ziemie te podlegały jurysdykcji 
Wielkiego Księstwa. Ostatecznie 
przedstawiciele WKL po powro-
cie na sejm do Lublina widząc 
swe ograniczenia w walkach z 
Moskwą i Tatarami zaakceptowali 
decyzję króla. Obecni na sejmie 
przedstawiciele szlacheccy ziem 
inkorporowanych wy-
walczyli dla nich utrzy-
manie pewnej prawnej i 
administracyjnej odręb-
ności. Delegaci WKL 
po długich i żmudnych 
rokowaniach uzyskali 
niezależność, niena-
ruszalność swego te-
rytorium, zachowanie 
tytułów, a także odręb-
ności sądów litewskich. 
Można stwierdzić, że 
zawarta w Lublinie 
unia polsko – litew-
ska pozwoliła obronić 
ziemie litewskie przed 
moskiewskim zagroże-
niem i pomyślnie dla 
Rzeczpospolitej zakoń-
czyć wojnę o Inflanty z 
Rosją. Na terytorium 
Inflant po sekularyza-
cji Zakonu Krzyżackie-
go (Zakon Inflancki 
to jego autonomiczna 
część) jego władztwo 

stało się księstwem prote-
stanckim. Mimo umowy z 
Litwą stany inflanckie dą-
żyły do ścisłych związków 
z Koroną. Ostatecznie 
w wyniku unii lubelskiej 
zostało tam ustanowione 
kondominium polsko – 
litewskie. Uregulowano 
więc stosunek Korony 
Polskiej z Księstwem Kur-
landii i Semigalii włącza-
jąc je jako samodzielny 
i niepodzielny podmiot 
pod kuratelę i obronę 
Polski i Litwy. Wyznaczo-
no jego granice i ostatni 
mistrz krajowy inflancki 
Gotthard Kettler stał się 
księciem lennym Rze-
czypospolitej. Tereny te 
zachowały własną tożsa-
mość i możliwość stoso-
wania własnego prawa 
zgodnie z zasadą Unii 
Lubelskiej: „bycia innym 
w organizmie Rzeczypo-
spolitej”. 

Bardzo ważnym zagadnie-
niem, które zajęło sporo czasu w 
trakcie sejmu lubelskiego w 1569 
r. była sprawa inkorporacji Woły-
nia z Koroną. Ziemia wołyńska w 
czasach króla Kazimierza Wielkie-
go należała do Królestwa Polskie-
go, a potem została opanowana 
przez Litwę. W 1565 – 66 r. król 
Zygmunt August wprowadził tam 
tzw. II Statut Litewski zrównujący 
szlachtę litewską i ziemian wołyń-
skich. Po opuszczeniu w styczniu 
1569 r. obrad sejmowych przez 
delegatów litewskich król ogłosił 
wcielenie Podlasia i Wołynia do 
Korony. 

Miał na to zgodę szlachty 
tych ziem pod warunkiem zagwa-
rantowania równości za szlachtą 
polską i litewską. W przywileju 
inkorporacyjnym zapewniono 
używania na tym obszarze ję-
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zyka ruskiego, utrzymanie tra-
dycyjnych tytułów książęcych 
(kniaziowskich) oraz równość 
praw dla ludności prawosławnej. 
Późniejsze wydarzenia związane 
z wdrażaniem postulatów ko-
ścielnej unii brzeskiej z 1596 r. 
tę równość szlachty wołyńskiej 
rozbiły. Jednak ogólna zasada in-
korporacyjna została zachowana. 

Należy ocenić, że obrady sej-
mu unijnego były bardzo żmudne 
i skomplikowane. Dopiero w po-
łowie czerwca osiągnięto porozu-
mienie strony polskiej z litewską 
i uzgodniono ostatecznie akta 
unii w szczegółach przygotowane 
przez bpa krakowskiego Filipa 
Padniewskiego i podkanclerza 
koronnego Franciszka Krasiń-
skiego. Dokumenty końcowe 
unii spisano z datą 1 lipca 1569 
r. – jeden przez sejm koronny 
i stany koronne, a drugi przez 
sejm i stany litewskie. Należy pod-
kreślić, że warunki unii były wy-
negocjowane jako kompromis i 
świadczyły o mądrości politycznej 
wszystkich uczestników rokowań. 
Było to wydarzenie wielkiej wagi, 
wiążące mocno polską politykę ze 
wschodem Europy. Trwałość unii 
realnej jako związku Królestwa 
Polskiego z Wielkim Księstwem 
Litewskim przez ponad kolejnych 
dwustu lat świadczy o żywotnym 
zainteresowaniu i wspólnych 
interesach obu układających się 
stron. 

Już na sejmie w latach 1563 
– 64 podjęto poważną próbę 
stworzenia unii realnej KP i WKL. 
Starania trwały parę lat. Król 
Zygmunt II August 21 grudnia 
1568 r. ostatecznie dał Litwinom 
gwarancję, że unia nie zostanie 
zawarta bez zgody z obu stron. 
Ważnym był wątek wołyński. Spo-
ry o nią trwały od XIV w. Polacy 
powoływali się na fakt zdobycia 
Grodów Czerwieńskich przed 

dwoma wiekami uważając, 
że Wołyń ze stolicą w Łuc-
ku i Podlasie ze stolicą w 
Łomazach winny należeć 
do Korony. W tej kwestii 
odwoływali się do ustaleń 
unii polsko – litewskiej w 
Krewie w 1385 r. Ostatecz-
nie na sejmie lubelskim 
przy poparciu szlachty wo-
łyńskiej król Zygmunt Au-
gust 5 marca podpisał akt 
inkorporacji tych ziem do 
Korony powołując się na jej 
historyczne prawa. Bierny 
opór przeciwko inkorpora-
cji stawiali kniaziowie tych 
ziem. Szlachta natomiast w 
petycji do króla domagała 
się równego traktowania w 
czasie sejmu. Otrzymawszy 
taką obietnicę złożyli w ko-
lejnych grupach przysięgę 
wierności monarsze. Warto 
podkreślić, że w tym czasie 
panowie litewscy prowadzili 
walki z Moskwą. Ostatecznie 

Na zdjęciu: Lublin - kościół pw. św. Stanisława. 
Fot. B. Pastuszewski
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delegaci wołyńscy wyrazili zgodę 
na inkorporację wypowiadając 
zależność Księstwu Litewskiemu. 
Pod naciskiem króla również 
kniaziowie z tych ziem złożyli przy-
sięgę wierności Koronie. Podobnie 
postąpili 24 maja przedstawiciele 
szlachty bracławskiej. Natomiast 
16 czerwca przysięgę w języku 
ruskim zobowiązana była złożyć 
szlachta tych prowincji na miejscu 
w urzędach grodzkich. Arcybiskup 
gnieźnieński Jakub Uchański w 
imieniu rady koronnej uroczyście 
zadeklarował, że szlachta bracław-

ska i kijowska zachowa wszystkie 
swoje wolności. W tym samym 
czasie na mocy rozporządzenia 
króla przystąpiono do inkorporacji 
Kijowszczyzny. Decyzja ta odciążała 
Księstwo Litewskie od obrony połu-
dniowych terytoriów łącznie z tzw. 
Dzikimi Polami przed systematycz-
nymi napadami Tatarów, Turków 
a także wojsk moskiewskich.  6 
czerwca wojewoda kijowski kniaź 
Konstantyn Ostrogski złożył przy-
sięgę i spisano akt inkorporacyjny 
w oparciu o uzasadnienie histo-
ryczne odwołujące się do czasów 
podboju tej ziemi przez króla 
Bolesława Chrobrego. Posłowie ki-
jowscy przybyli na sejm 10 czerwca 
i również uczestniczyli w negocjacji 
przywileju. Według dokumentów 
przywrócono Koronie: Kijów, 
Czerkasy, Kaniów, Białą Cerkiew, 
Ostrz, Lubecz i Owrucz. Mozyrz zaś 
pozostał w granicach WKL. 

Trzeba zaznaczyć, że sprawy 
Podlasia, Wołynia a potem Kijowsz-
czyzny toczyły się w sejmie prawie 
cztery miesiące. Reasumując król 
Zygmunt II August w czasie sejmu 
lubelskiego był zmuszony lawiro-
wać pomiędzy różnymi obozami 
władzy – szlacheckim i magnackim, 
zarówno Korony jak i Wielkiego 
Księstwa. Jako cel nadrzędny wy-
znaczył na unijnym sejmie w Lu-
blinie przebudowę dynastycznego 
związku Polski z Litwą w trwałą 
strukturę federacyjną uwzględnia-
jąc różnorodność kultury, wyznań 
i tradycji politycznych obu części 

składowych Rzeczypospolitej. Pod-
miotami tej państwowej federacji 
było Królestwo Polskie i Wielkie 
Księstwo Litewskie, a województwa 
inkorporowane czyli podlaskie, wo-
łyńskie, bracławskie i kijowskie sta-
nowiły prowincje autonomiczne. 
Przywilej kijowski wpisano do Me-
tryki Koronnej. Po ustanowieniu 
w 1578 r. Trybunału Koronnego 
województwa te posiadały prawo 
odbywania odrębnych sesji.  Należy 
zauważyć, że pojęcia „restytucja” 
używano w wieku XVI w stosunku 
do zmian terytorialnych, a „unia” 

do działań prawnoustrojowych. 
Termin „inkorporacja” został 
przyjęty później. 

Po zawarciu Unii Lubelskiej 
federacyjne państwo Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów obejmowała 
terytorium ponad 800 tys. km kw. 
Liczyła ona ok. 8 mln mieszkańców. 
Etniczna ludność polska stanowiła 
ok. 40% populacji, litewska – ok. 10 
%, ruska (Białorusini, Ukraińcy) – 
ok. 20 %, Żydzi – ok. 5 % a resztę 
inne narodowości. Lennami były: 
Prusy Książęce, Kurlandia i Semiga-
lia oraz księstwo Bytowa i Lęborka.  
Rzeczpospolita od XVI w do XVIII 
w. była najważniejszym państwem 
Europy Środkowowschodniej. 

Po zakończeniu obrad sejmu 
unijnego król Zygmunt II August 
polecił w Lublinie wystawić obelisk 
na jej pamiątkę. Gdy z biegiem lat 
uległ on zniszczeniu nowy został 
ponownie wzniesiony w 1826 r. 
z inicjatywy Stanisława Staszica. 
Obecnie stojący przy Placu Li-
tewskim został zrekonstruowany 
w 450. rocznicę zawarcia Unii 
Lubelskiej. 

Ze względu na długotrwałe 
pozytywne owoce unii lubelskiej 
z 1569 r. można uznać ją za je-
den z dwu najważniejszych aktów 
politycznych I Rzeczpospolitej. 
Drugim była Ustawa Rządowa 
czyli Konstytucja 3 Maja przyjęta 
w 1791 r. przez Sejm Czteroletni 
(Wielki). Unia lubelska była rów-
nież znaczącym aktem w dziejach 
parlamentaryzmu europejskiego. 

Na zdjęciu: Lublin - zamek. Fot. B. Pastuszewski

Urodził się 28 grudnia 1915 
roku w Wilnie. Miał 17 lat, gdy 
został drukarzem. Do naszego 
miasta przybył w 1945 roku, jako 
repatriant i z biegiem lat stał się 
jednym z najbardziej oddanych mu 
mieszkańców, jego wielkim znawcą 
i miłośnikiem1. 

Powyższymi słowami roz-
poczyna się biogram Józefa 
Aleksandrowicza, zamieszczony 
w jednodniówce wydanej w 1985 
r., na jubileusz osiemsetlecia 
pierwszej wzmianki o Inowrocła-
wiu. Biogram prawie w całości 
fałszywy.

Jego bohater rzeczywiście 
miał na imię Józef (białoruski 
Jazep), ale naprawdę nazywał 
się Najdziuk. Urodził się w maju 
1909 r. we wsi Bojdaty, w ówcze-
snym powiecie (obecnie obwo-
dzie) grodzieńskim. Pochodził 
z ubogiej, chłopskiej rodziny. 
Z braku środków materialnych 
nie mógł ukończyć edukacji w 
seminarium nauczycielskim w 
Świsłoczy. Dzięki pomocy Fa-
bijana Jaremicza (1891-1958), 
posła na Sejm RP w latach 

1922-135, członka Klubu Bia-
łoruskiego, a prywatnie – wuja 
Jazepa, otrzymał pracę w wileń-
skiej drukarni im. Franciszka 
Skaryny. 

Pod koniec 1925 r. szesna-
stolatek zamieszkał na kilkana-
ście miesięcy w niezwykle go-
ścinnym domu Fabijana i jego 
żony Apolonii. (Jak Wujka, tak i 
Ciocię Polę zawsze będę wspominać 
z wielkim szacunkiem i wdzięczno-
ścią2.) W zakładzie należącym 
do Białoruskiej Chrześcijańskiej 
Demokracji nie tylko uczył 
się zawodu, ale też kształtował 
świadomość narodową.  W 
obu dziedzinach wyróżniał się 
na tyle, że został dyrektorem 

Bartosz Wiśniewski

Józef, czyli Jazep

drukarni, aktywnym działaczem 
politycznym i animatorem bia-
łoruskiej kultury.

Współpracował z chadec-
kim tygodnikiem «Biełaruskaja 
krynica» (wydawanym zarówno 
w alfabecie łacińskim, jak i cy-
rylicą), zamkniętym sądowym 
wyrokiem w 1937 r. Redagował 
miesięcznik „Szlak młodzie-
ży” („Шлях моладзі, месячны 
часопіс беларускай моладзі”). 
Pisane przez niego artykuły, w 
których opowiadał się za niepod-
ległością Białorusi i krytykował 
polonizację ówczesnych kresów 
północno-wschodnich, nie za-
wsze przechodziły sito sanacyjnej 
cenzury. Miał rzekomo podbu-
rzać swoich rodaków do działań 
godzących w interesy Rzeczypo-
spolitej. Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej, w sierpniu 
1939 r., trafił do obozu w Berezie 
Kartuskiej, skąd wypuszczono go 
17 września, w dniu sowieckiej 
napaści na Polskę.

Wrócił do Wilna, które 
stało się na kilka miesięcy sto-
licą niepodległej Litwy. Podjął 

na nowo pracę w drukarni i 
pisanie artykułów historycznych 
w reaktywowanej „Krynicy”3. 
Po zajęciu miasta przez Armię 
Czerwoną musiał się ukrywać 
przed NKWD. Pomogli mu w 
tym przedstawiciele ludności 
żydowskiej, wdzięczni za wydanie 
jednodniówki w ich obronie  w 
latach II Rzeczypospolitej. 

Wkroczenie Niemców do 
Wilna w czerwcu 1941 r. para-
doksalnie oznaczało nieco lepszy 
czas dla białoruskiej kultury. 
Okupanci spod znaku swastyki 
potrzebowali współpracowników 
w administrowaniu podbitym 
terytorium. W Wilnie powstał 
Białoruski Komitet Narodowy. 

Na zdjęciu: Jazep Najdziuk (pierwszy z lewej) wśród współpracowników w 
Wilnie [Wikimedia Commons]
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Jego przewodniczący, profesor 
Wacław Iwanowski (od listopa-
da 1941 r. burmistrz Mińska) 
pomógł J. Najdziukowi uzyskać 
posadę w Generalnym Inspekto-
racie Szkolnym, w wydawnictwie 
dla szkół białoruskich. 

Widząc pilną potrzebę stwo-
rzenia podręcznika do ojczystej 
historii, Najdziuk napisał „Bia-
łoruś wczoraj i dziś”  („Беларусь 
учора і сёння, папулярны нарыс 
з гісторыі Беларусі”). Podty-
tuł „popularny zarys historii 
Białorusi” okazał się proroczy, 
bowiem pierwsze, wileńskie 
wydanie z 1940 r. szybko się ro-
zeszło. Druga, znacznie powięk-
szona edycja, która ukazała się w 
Mińsku w 1944 r., w większości 
została zniszczona przez odzy-
skujące kontrolę nad terytorium 
Białorusi władze sowieckie. Na 
następną edycję trzeba było cze-
kać aż do roku 1993.

W 1944 r. autor podręczni-
ka zmienił oficjalną tożsamość i 
postarał się o nowe dokumen-
ty, ze zmienionym imieniem 
i nazwiskiem, miejscem i datą 
urodzenia. By go chronić przed 
NKWD, rodzina i przyjaciele 
celowo rozgłaszali pogłoski o 
śmierci J. Najdziuka, który w rze-
czywistości znalazł tymczasowy 
dom w Pradze, u Janki Henijusza 
(białoruskiego lekarza i działa-
cza politycznego).

Pracował u niemieckiego 
gospodarza, a we wrześniu 1944 
r. został skierowany do fabryki 
w Greifswaldzie4. Odszukali 
go tam emisariusze rządu emi-
gracyjnego, proponując tekę 
ministra kultury. Wiązałoby się 
to z koniecznością wyjazdu na 
Zachód, tymczasem w Wilnie 
wciąż mieszkała jego żona Alicja 
(zmarła w 1953 r.) z czwórką 
dzieci. Po zakończeniu działań 
wojennych z Niemiec ruszył więc 
na Wschód – najpierw do Pozna-
nia, później do Inowrocławia, 
bezskutecznie czekając na moż-
liwość powrotu do Wilna. Mógł 
jedynie za pomocą dyskretnych 
przesyłek wspierać żonę i córki 
materialnie.

W czerwcu 1945 r. podjął 
pracę w Drukarni Kujawskiej 
w charakterze dysponenta, by 
– podobnie jak w Wilnie – szyb-
ko awansować dzięki wiedzy 
fachowej i pracowitości. W 1955 
r. został dyrektorem Inowro-
cławskich Zakładów Spożyw-
czych Przemysłu Terenowego, 
w skład których wchodziła też 
drukarnia. Ostatecznie w 1960 
r. została przejęta przez Zakład 
Wydawnictw centrali Rolniczej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Warszawie. W 1968 r., w 
dużej mierze dzięki staraniom 
J. Najdziuka, inowrocławska 
drukarnia wyprowadziła się ze 
starych, ciasnych pomieszczeń 
do obszernego i nowoczesnego 

gmachu przy ul. Cegielnej5.
Pogłębiał wykształcenie, zo-

stając w roku 1957 absolwentem 
Wyższego Studium Ekonomicz-
nego w Bydgoszczy. Ukończenie 
z wynikiem bardzo dobrym 
dwóch rocznych kursów: religio-
znawstwa (w 1964 r.) i socjologii 
(w 1968 r.), prowadzonych przez 
Wieczorowy Uniwersytet Marksi-
zmu-Leninizmu przy KW PZPR 
w Bydgoszczy, było już raczej 
wynikiem niezbędnej daniny na 
rzecz ówczesnych władców Polski 
niż chęci zdobycia gruntownej 
wiedzy6.

Tak jak w Wilnie, na Kuja-
wach zyskał uznanie jako wybitny 
animator kultury. W 1959 r. na-
leżał do współzałożycieli Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Ino-

wrocławia (w latach 1972-1979 
był jego przewodniczącym). W 
promowaniu szlachetnych ini-
cjatyw niewątpliwie pomagało 
zasiadanie w Radzie Miejskiej 
w latach 1955-1969. Działał bo-
wiem również w miejscowych od-
działach Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
i Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Kilka książek, ponad 
sto artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych o historii i 
współczesności przybranej, małej 
ojczyzny do dzisiaj są widomym 
śladem tego zaangażowania.

W 1967 r. ukazał się dru-
kiem popularny przewodnik 
„Zwiedzamy Inowrocław”. W 
uzupełnionej wersji „Inowrocław 
i okolice” wydawany też w 1969 
r., 1973 r. i 1982 r. Jego przewod-
niki o Kruszwicy ukazywały się w 
1974 i 1982 r. Niemal każdy tury-
sta i mieszkaniec zainteresowany 
tradycją i atrakcjami turystyczny-
mi Kujaw Zachodnich w latach 
siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych zeszłego stulecia sięgał 
po te wydawnictwa.

W lipcu 1954 r. Najdziuk 
poślubił inowrocławską nauczy-
cielkę Stanisławę Słomińską. 

Po politycznej odwilży roku 
1956 nawiązał korespondencję 
z mieszkającym w Los Angeles 
bratem Czesławem, przesyłając 
pod pseudonimem artykuły do 
białoruskiej prasy emigracyjnej, 
w zamian niejako otrzymując 
m.in. potrzebne, a niedostępne 
w kraju leki7. Zdemaskowany i 
przesłuchiwany przez komuni-
styczne służby bezpieczeństwa w 
latach sześćdziesiątych, w roku 
1971 zmuszony został do rezy-
gnacji ze stanowiska dyrektora. 
Jego zawodowa kariera zatoczyła 
koło. W ostatnich latach praco-
wał jako kierownik inspektoratu 
druków terenowych i dyspozytor. 

W roku 1979 przeszedł na 
emeryturę z powodu niedoma-
gań zdrowotnych. Przyzwycza-

jony do ciężkiej pracy i aktyw-
ności społecznej, aby zaradzić 
chandrze i dorobić do skromnej 
emerytury, wykonywał prace zle-
cone dla Drukarni Kujawskiej, a 
przede wszystkim chętnie wygła-
szał prelekcje o Inowrocławiu i 
okolicach8. Gdy po jednym z 
wykładów dla kuracjuszy, leczą-
cych się w miejscowym uzdro-
wisku, okazało się, że aż pięciu 
słuchaczy pochodzi z Wilna, 
powstało spontaniczne kółko 
dyskusyjne: Rozmawialiśmy tak jak 
krewni. Mimo, iż wszystkim żyje się 
w Polsce dość dobrze, to jednak każdy 
z rozrzewnieniem wspomina kraj, z 
którego wyjechał.9

Na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych 
nawiązał kontakty z Białorusina-
mi mieszkającymi w Polsce. Jego 
wspomnienia z Wilna i Mińska 
pomagały w pracy naukowej 
historykowi Jerzemu Turonko-
wi. Prowadził korespondencję 
z Sokratem Janowiczem, której  
ważnym tematem była białoru-
ska tradycja i kultura. Będąc w 
Białymstoku, gdzie mieszkała 
wówczas córka Lucyna10, nieraz 
rozmawiał z pisarzem, który 
namawiał go do wydania książki 
o historii Białorusi11, także w 

listach przesyłanych do Inowro-
cławia12.

Zmarł w roku 1984 na nie-
wydolność serca. Do rozwoju 
choroby wieńcowej przyczynił 
się prawdopodobnie przewlekły 
stres, spowodowany ukrywaniem 
prawdziwej tożsamości. Inowro-
cławscy znajomi, współpracow-
nicy i podwładni wspominali 
J. Najdziuka jako człowieka o 
wysokiej kulturze osobistej, życz-
liwego, uprzejmego, skromnego. 
Sam będąc wzorem pracowitości, 
dbał o porządek w zakładzie 
i odpowiednie warunki pracy 
robotników. Zamiast tworzyć 
utopijne wizje, skupiał się na re-
alizowaniu konkretnych zadań, 
gwarantujących rozwój drukarni 
i lokalnego życia kulturalnego 
w siermiężnych latach Polski 
Ludowej. Podczas rozmów o 
polityce milczał13. Jakie uczucia 
i myśli skrywał pod przybraną 
maską? Nie sposób już się tego 
dowiedzieć… Jego prawdziwą 
tożsamość publicznie ujawniono 
dopiero w wolnej Polsce, w roku 
199614.

W lutym roku 2004, w dwu-
dziestą rocznicę śmierci, odbyło 
się nabożeństwo w kościele 
św. Józefa w intencji zmarłego, 
później delegacje udały się na 
cmentarz parafialny, gdzie nad 
grobem J. Najdziukla wspominał 
go m.in. Sokrat Janowicz. Od-
słonięto tablicę pamiątkową na 
murze przy wejściu do zakładu 
(obecnie Drukarnia POZKAL), 
której kiedyś był dyrektorem. 
Uroczystości objęły niemal całe 
miasto, bowiem, obok wysta-
wy i sesji popularnonaukowej, 
zorganizowano rajd pieszy po 
miejscach związanych z życiem i 
pracą J. Najdziuka15.

W roku 2010 nakładem Bia-
łoruskiego Towarzystwa Histo-
rycznego w Białymstoku ukazała 
się napisana w latach sześćdzie-
siątych „Paznavajma historyju 
biełaruskaha narodu” wydruko-
wana przez POZKAL. Czytamy 
w niej o różnych teoriach wyja-
śniających pochodzenie nazwy 
„Białoruś”. Według jednej z nich 
„biały” miał oznaczać „wolny”, 
„niezależny” w czasach, gdy więk-
szą część ziem ruskich podbili 
Tatarzy16. Marzenie o wolnej 
Białorusi nie ziściło się za życia 
jej autora, który w 1979 r. pisał: 

Nazywają mnie Litwinem. Nie 
obrażam się, bo w sensie historycznym 
tak jest. I o dziwo, pierwsza zwrotka 
z „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza jest mi coraz bliższa i milsza:

Litwo, Ojczyzno moja!
Ty jesteś jak zdrowie!
Jako Cię cenić trzeba
Ten się tylko dowie
Kto Cię stracił...17

Cytat nie jest dokładny, 
niemniej i w słowach poety, i w 
słowach jego rodaka z Wilna od-

Na zdjęciu: Tablica nagrobna Jazepa Najdziuka i jego drugiej żony
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czytać można wyraźnie głęboki 
smutek za utraconą Ojczyzną. 

Wydaje się też, że nieprzy-
padkowo życiu Jazepa Najdziu-
ka i miejscu jego wiecznego 
spoczynku patronuje św. Józef, 
który według katolickiej tradycji 
szczególną opieką obdarza ludzi 
pracy i emigrantów. Zmuszony 
do opuszczenia rodzinnych 
stron i zmiany tożsamości, ciężką 
pracą i zaangażowaniem, pomi-
mo wszelkich przeszkód, spo-
łecznik znad Niemna wzbogacił 
niepomiernie zarówno białoru-
skie, jak i kujawskie dziedzictwo 
duchowe.

Przypisy:
1 Zenon Mazur, Józef Aleksandro-

wicz, w: Inowrocław-Nasze Miasto. Jed-
nodniówka Wydana z Okazji 800 Lecia 
Inowrocławia, Inowrocław 1985, s.19.

2 . Najdziuk, Najważniejsze i najcie-
kawsze wydarzenia 1980 roku [ręko-
pis], z. 3, Spuścizna Józefa Aleksandro-
wicza – Jazepa Najdziuka, Archiwum 
Państwowe w Bydgoszczy. Oddział w 
Inowrocławiu , sygn. 7/693/4, [notatka 
z] 20 VI 1980.

3 Helena Głogowska, Posłowie, w: 
Jazep Najdziuk, Paznavajma historyju 
biełaruskaha narodu : (skrypt dapamo-
žnik), Biełastok 2010, s. 310.

4 [Dokumenty osobiste J. Alek-
sandrowicza], Spuścizna..., sygn. 
7/693/0/7/10.

5 Piotr Milchert, Edmund Mikołaj-
czak, Najdziuk Jazep, w: Inowrocławski 
Słownik Biograficzny, z. 3,  Inowrocław 
1997, s. 65-68.

6 [Dokumenty osobiste J. Alek-
sandrowicza], Spuścizna..., sygn. 
7/693/0/7/10. Obok świadectw ukoń-
czenia kursów w teczce przechowywana 
jest m. in. legitymacja członkowska 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radziec-
kiej z 1959 r.

7 [Listy Czesława Najdziuka do brata 
Jazepa Najdziuka], Spuścizna..., sygn. 
7/693/0/7/28.

8 J. Najdziuk, Najważniejsze i naj-
ciekawsze wydarzenia 1979 roku [rę-
kopis], Spuścizna..., sygn. 7/693/1, 
s. 125-133.

9 J. Najdziuk, Najważniejsze i najcie-
kawsze wydarzenia 1980 roku [ręko-
pis], z. 3, Spuścizna..., sygn. 7/693/4, 
[notatka z] 19 VI 1980.

10 Lucyna Aleksandrowicz pracowała 
wówczas w filii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Obecnie profesor w Katedrze 
Anglistyki na Uniwersytecie SWPS w 
Warszawie. Zajmuje się badaniami 
pogranicza kultur, przenikaniem 
różnych tradycji i grup etnicznych 
(zob. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, 
w: SWPS UNIWERSYTET HUMANI-
STYCZNOSPOŁECZNY,  https://www.
swps.pl/lucyna-aleksandrowicz-pedich, 
dostęp 08.07.2021)

11 H. Głogowska, op. cit., s. 314.
12 Korespondencja z Sokratem 

Janowiczem, Spuścizna.. . ,  sygn. 
7/693/0/6/21.

13 Wspomnienia poświęcone pamięci 
Józefa Aleksandrowicza 1909-1984, 
zebr. i oprac. Mirosław Pietrzyk, Ino-
wrocław 2004.

14 P. Milchert, Kim był naprawdę, 
Goniec Kujawski 1996, nr 3, s. 17-22.

15 Piotr Strachanowski, Uroczystości 
upamiętniające Józefa Aleksandrowi-
cza – Jazepa Najdziuka (1909-1984) w 
dwudziestą rocznicę śmierci, „Ziemia 
Kujawska” t. XVII (2004), s. 249-253.

16 J. Najdziuk, Paznavajma historyju 
biełaruskaha narodu, s. 10

17 J. Najdziuk, Najważniejsze i naj-
ciekawsze wydarzenia 1979 roku [rę-
kopis], s. [15].

Dwór w Suderwie (lit. 
Sudervės), wsi gminnej leżącej 
między jeziorami Rzeszańskim 
(lit. Riešė) i Wiłnoja (lit. Vilnoje), 
kilkanaście kilometrów na pół-
nocny zachód od Wilna, istniał 
już w 1493 roku. Tak wynika ze 
starych historycznych dokumen-
tów. Nie wiemy jednak, kto w 
nim wtedy mieszkał i do kogo 
należał tamtejszy majątek. Nato-
miast wiadomym jest, że w 1637 
roku właścicielem dworu i całej 
Suderwy był burmistrz Wilna, 
Jan Leon Sienkiewicz. W 1669 
roku Suderwa została oddana je-
zuitom, zaś po stu latach znalazła 
się w rękach biskupa wileńskiego, 
Ignacego Massalskiego, właścicie-
la wielu majątków położonych 
wokół Wilna. W późniejszych 
latach suderwskie dobra należały 
do rodziny Zenowiczów, potem 
Biegańskich, by w 1803 roku stać 
się własnością biskupa Walentego 
Wołczackiego (1774-1809). To 
on prawdopodobnie zbudował 
murowany dwór, który przetrwał 
- po różnych przebudowach - do 
naszych czasów, a na pewno roz-
począł w 1803 roku wznoszenie 
kościoła p.w. św. Trójcy. Zapro-
jektował go słynny w owych cza-
sach wileński architekt Wawrzy-
niec Gucewicz (1753-1798), pro-

fesor Uniwersytetu Wileńskiego, 
a budową kierował Wawrzyniec 
Bortkiewicz. Trwała ona dosyć 
długo, bo do roku 1822, kiedy 
właścicielem Suderwy był już 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Dwór w Suderwie

Hipolit Wołk-Łaniewski. Powstała 
budowla w stylu klasycystycznym, 
w kształcie rotundy, wzorowanej 
w pewnym stopniu na rzymskim 
panteonie, będąca jedyną tego 
typu świątynią na Litwie.

W okresie międzywojennym 
właścicielem dworu został Marian 
Zdziechowski (1861-1938) herbu 
Rawicz, żonaty z Marią z Kotwi-
czów (1861-1936) herbu wła-
snego (Kotwicz). Był to wybitny 
humanista, filozof religii, historyk 

literatury, slawista, 
profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 
od 1899 do 1919 
roku, a w latach 
1919-1932 - Uniwer-
sytetu Wileńskiego, 
będąc w okresie 
1925-1927 również 
rektorem tej uczel-
ni. W 1903 roku stał 
się członkiem Aka-
demii Umiejętności, 
a w latach trzydzie-
stych uniwersytety 
w Wilnie, Dorpacie 
i Szegedzie nadały 
mu doktoraty ho-
noris causa. Marian 
Zdziechowski był 
nie tylko świetnym 
nauczycielem i wiel-
kim uczonym, z bo-
gatym dorobkiem 
naukowym, ale także 
wyjątkowym wizjone-
rem, który przewi-
dział konfrontację 
faszyzmu z bolsze-
wizmem, zakoń -

czoną zwycięstwem sowieckich 
komunistów, którzy spowodują 
sowietyzację Polski trwającą kil-
ka dziesięcioleci. Uważano go 
za „największego Europejczyka 

Na zdjęciu: W budynku dworskim mieści się obecnie Szkoła Podstawowa 
im. Mariana Zdziechowskiego

Na zdjęciu: Portret Mariana Zdziechowskiego 
znajdujący się w szkolnym hallu

spośród wszystkich polskich kre-
sowiaków”, za „sumienie naro-
du”, za „współczesnego Piotra 
Skargę”. Odznaczał się silną 
osobowością, konsekwencją w 
działaniach, wyrazistością przeko-
nań, skłonnością do liberalizmu, 
prowadził wykłady w sposób 
niekonwencjonalny, niezwykle 
ciekawy, dzięki czemu garnęli się 
na nie tylko studenci. 

Marian Zdziechowski miesz-
kał na stałe w Wilnie, przy uli-
cy Antokolskiej. Do dworku w 
Suderwie przenosił się tylko na 
wakacje, gdzie w spokoju mógł 
pracować nad najważniejszy-
mi publikacjami z wileńskiego 
okresu jego twórczości. A oto 
one: Europa, Rosja, Azja. Szkice 
polityczno-literackie (1923), Rene-
sans a rewolucja (1925), Walka o 
duszę młodzieży (1927), Napoleon 
III. Szkice z dziejów jego życia i pracy 
(1931), Chateaubriand i Napoleon 
(1932), Chateaubriand i Bourbo-
nowie (1934), Od Petersburga do 
Leningrada (1934), Węgry i Polska 
na przełomie historii (1937), W obli-
czu końca (1937), Widmo przyszłości 
(1939).

Po śmierci Mariana Zdzie-
chowskiego w październiku 1938 
roku jego spadkobiercą został syn 
Ksawery (1890-1941), z zawodu 
lekarz. Niestety, już w 1941 roku 
został wywieziony przez sowietów 
do łagru znajdującego się gdzieś 
za Uralem, prawdopodobnie w 
obwodzie świerdłowskim i wszelki 
ślad po nim zaginął. 

Dwór w Suderwie przetrwał 
działania wojenne i mieści teraz 
szkołę podstawową z polskim ję-
zykiem nauczania. W 2007 roku 
nadano jej imię Mariana Zdzie-
chowskiego, a ulica, przy której 
ona stoi, również nosi imię tego 
wielkiego Polaka. 
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (8)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

AD 2013 kwiecień, Dyneburg 
(Daugavpils). Łotwa

Brat Tadeusz Borysewicz 
z zamiłowania był kolekcjone-
rem. Chętnie zbierał monety. 
Podzielał pasję naszych innych 
kolekcjonerów – Tadeusza 
Topczewskiego i Jarosława 
Janczewskiego. Borysewicz w 
Dyneburgu polował na monety 
łotewskie – łaty. Bank Emisyjny 
Łotwy każdego roku emitował 
monetę o wartości jednego 
łata z wizerunkiem jakiegoś 
zwierzęcia, co rok innego i 
wprowadzał serię tych monet 
do obiegu. Tegoż roku 
na monecie pojawiła 
się ...mrówka. Boryse-
wicz wszędzie szukał 
tej mrówki, poruszył 
kilku najbliższych mu 
braci. Oblecieli całe 
miasto. Ni w ząb. Nie 
ma i koniec. Szukaj 
wiatru w polu.

Brat Zenon Pen-
kowski – Ronis (Foka 
Szara) wpadł na sza-
tańsk i  pomys ł  aby 
rozwiązać problem i 
uspokoić nerwy brata 
Tadeusza. Wyszukał w 
krzakach dużą czerwo-
ną mrówkę; do kapsla 
od piwa,  włożył zwykłą 
łotewską monetę wraz 
ze znalezioną mrówką 
i rozradowany zawołał 
do Borysewicza:

- Masz tu swoją 
mrówkę!  No i rozłado-
wał sytuację.

AD 2014 kwiecień, 
S z t o k h o l m  ( S t o c -
kholm). Szwecja

Wypróbowani w bojach 
wszelkiego typu  bracia – Tade-
usz Topczewski, Jarosław Jan-
czewski oraz Zenon Penkowski 
wybrali się w stolicy Szwecji tam 
gdzie ich najbardziej pędziło 
– na targi kolekcjonerskie o 
nazwie  MYNTBOKEN. Inni 
bracia, uczestnicy corocznej 
wyprawy Bractwa, poszli do 
muzeum historycznego, bądź 
do muzeum statku Vasa. Nasi 
bohaterowie, po zwiedzeniu 
targów, poszli w pobliże portu 
morskiego, pasażerskiego tuż 
obok  centrum stolicy. Tam już 
czekał, jako pierwszy w kolejce 
nasz autobus, aby w Turku, w 
Finlandii pierwszy wyjechać z 
promu. Bracia mieli sporo cza-
su, mogli wsiąść do autobusu 
ale to nudna rzecz aby w taki 

sposób wyczekiwać na innych 
braci. Postanowili umilić sobie 
życie piwem w pobliskiej, dosyć 
luksusowej restauracji. Było 
zupełnie pusto, nasze gaduły 
miały pełną swobodę. Zamó-
wione pyszne piwo dodawało 
im energii.

W pewnym momencie 
podjechała limuzyna Volvo, 
jakiś starszy pan usłużnie otwo-
rzył tylne drzwi i wyskoczyła z 
nich piękna, zadbana kobieta. 
Żwawym krokiem sama weszła 
do restauracji.  Bracia wyczu-
li okazję do zawarcia nowej 

znajomości, wstali i łamaną 
angielszczyzną poprosili ją aby 
wypiła z nimi piwo. Stojący za 
ladą barman zbladł! Elegancka 
pani grzecznie odmówiła.

- To może pani sznapsa 
(wódkę) z nami wypije - wtrącił 
po niemiecku brat Zenon

Dama odmówiła z miłym 
uśmiechem. Podeszła do bar-
mana, krótko z nim rozma-
wiała. Wyszła uśmiechając się 
do braci.

- To była córka króla Szwe-
cji - jęknął barman - co wyście 
jej proponowali? Piwo, wódka?!

- To może zdąży nam dać 
autograf – przytomnie dodał 
brat Janczewski, gdyż dama 
jeszcze nie odjechała.

- Nic z tego, rodzina kró-
lewska ich nie rozdaje - zakoń-

czył dyskusję barman.
Spotkanie członkiem ro-

dziny królewskiej i to w takich 
okolicznościach to nadzwyczaj-
na okazja. Mało komu w życiu 
to się zdarza. Z tego krótkiego 
spotkania oczywiście nic nie 
wynikło ale miłe wspomnienia 
zostaną na całe życie.

Bracia prowadzili inten-
sywne śledztwo, któraż  to z 
córek szwedzkiego monarchy 
Karola XVI Gustawa nawie-
dziła ich przypadkowo. Król 
posiada dwie córki – Wiktorię 
i Magdalenę. Śledztwo wy-

kazało, że była to 
starsza z nich Wik-
toria Bernadotte, 
następczyni tronu. 
Co roku, w dniu 10 
grudnia, mogą ją 
podziwiać na ekra-
nie telewizora pod-
czas uroczystości 
wręczania Nagród 
Nobla, stojącą u 
boku swego taty. 
Nasi bracia prze-
chwalają się wszem 
i wobec: to nasza 
d o b r a  z n a j o m a , 
przyszła monarchini 
Szwecji!

AD 2014 kwiecień, 
na promie Sztok-
holm – Turku (Fin-
landia)

B r a c i a  z a -
dekowali  s ię na 
prom do Turku, 
aby kontynuować 
dalszy ciąg wypra-
wy. Prom wypływał 
ze Sztokholmu o 
godzinie 18 – tej. 

Podróżnicy podziwiali ma -
lowniczy archipelag wysp ale 
przede wszystkim  bystro spo-
glądali na zegarki; nie spusz-
czali z nich oka. Krajobraz kra-
jobrazem ale pieczeń z renifera 
jest ważniejsza. Ta pieczeń to 
temat wielu rozmów; mięso z 
renifera nie jest znane w Pol-
sce. Podobno jest smakowite. 
Gruchnęła wieść, że potraw 
z renifera w restauracji nie 
będzie zbyt dużo. Właściciele 
wolą kierować biesiadników 
ku drobiowi, wieprzowinie i 
wołowinie. Zatem już kilka 
kwadransów  przed otwarciem 
o godzinie 20 – tej, pierwsi 
konsumenci tj. nasi ludzie 
czekali pod drzwiami. I do-
czekali się. Wszyscy, jak jeden 
mąż, jak jedna żona, ruszyli 

po pieczeń. Zdobyli ją. Potem 
różne przystawki i na koniec 
nieograniczone możliwości 
wypijania piwa z nalewaka. Żad-
nych ograniczeń w konsumpcji 
tego trunku. Każdy mógł pić ile 
tylko zechciał, przez dwie bite 
godziny. Jednak sprytni restau-
ratorzy mieli haczyk na takich 
konsumentów. Toaletę umie-
ścili ...przed wejściem do sali 
konsumpcyjnej. Kto raz tam 
poszedł to nie mógł ponownie 
doń wejść! W ten sposób ogra-
niczano picie piwa. Nasi bracia  
pili na potęgę ile tylko mogli 
pomieścić go w żołądku. Nikt 
nie wyszedł przedwcześnie. 
Niektórzy przeżywali tortury. 
Rekordzista wypił 16 szklanek 
piwa o pojemności 250 milili-
trów! Po zamknięciu restaura-
cji o godzinie 22 – tej, toalety 
na promie były oblegane przez 
naszych panów. Wszyscy byli za-
dowoleni – pieczeń znakomita, 
piwo też.

AD 2014 lipiec, Narowla (Na-
roulia). Białoruś

Wielki Mistrz Bractwa  
Inflanckiego Stefan Pastuszew-
ski przywiózł właśnie dzieci 
miejscowych Polaków z kolo-
ni w Bydgoszczy do Narowli 
(Naroulia) na Białorusi, nad 
rzeką Prypeć, blisko Czar -
nobyla. W Bydgoszczy one 
wypoczywały i zwiedzały kraj 
ich przodków – Polskę, która 
od nich przymusowo odeszła 
w roku 1772. Towarzyszył mu 
w całej eskapadzie nasz brat 
inflancki ks. Wincenty Siewruk, 
tamtejszy proboszcz. Piękna to 
inicjatywa.

Ksiądz Siewruk następne-
go dnia wyjechał – obsługiwał 
kilka parafii naraz, gdyż na 
Białorusi jest deficyt kapłanów. 
Pastuszewski został sam. Po-
szedł w miasto. Uduchowiony 
poranną mszą świętą postano-
wił jakoś mile spędzić upalny 
dzień. Dodatkowo uduchowił 
go pomnik Wielkiego Wodza 
Rewolucji na rynku w Narowli. 
Włodzimierz Lenin dodał mu 
sił witalnych trzymając w jed-
nej ręce czapkę a drugą ręką 
wskazując jasną przyszłość na 
horyzoncie.

Wielki Mistrz skierował się 
ku Prypeci. Doszedł do dzikiej 
plaży. Wokół nikogo. Postano-
wił zażyć ochłody i trochę po-
pływać. Wszedł do upragnionej 
wody. Rzeka Prypeć to nie jest 
strumyk; niesie wielkie ilości 

Na zdjęciu: Bracia we Lwowie podczas jazdy do Dubna
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Korporacja Cresovia 
(pełna nazwa Polska Aka-
demicka Korporacja Cre-
sovia z siedzibą w Wilnie) 
powstała w końcu 1926 
roku przy Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. 
Dewizą Cresovii było hasło 
„W szczęściu wszystkiego są 
wszystkich cele”. 

Herb stanowiła tarcza 
podzielona na trzy pola, 
przebiegające skośnie od 
strony prawej do lewej 
w kolorach: górne pole 
bordowe z wyrysowanym 
cyrklem, pole środkowe 
seledynowe i pole dolne 
w kolorze złotym z umiesz-
czoną sylwetką niedźwie-
dzia. 

Kwatery tej korporacji 
mieściły się przy ulicy Wiel-
kiej 15/4, Dominikańskiej 
13 lub 15 oraz Bonifrater-
skiej 8-9. Obowiązywała 
menzura pistoletowa więc 
bandy noszone były z le-
wego barku do prawego 
biodra. Należeli do niej 
przede wszystkim studenci 
prawa oraz medycyny. 

Tomasz Kozłowski 

Korporacja Cresovia w Wilnie

Na zdjęciu: Członkowie Korporacji Cresovia 
(1931/1932).

wody z całego Polesia. 
Niby leniwa ale jednak 
potrafiąca tworzyć wiry 
i silne prądy. Po prostu 
dzika rzeka i na szczę-
śc ie  nie ujarzmiona 
przez cywilizację.

Mistrz zanurzył się 
i popłynął równolegle 
do brzegu rzeki. Nagle 
poczuł, że silny nurt kie-
ruje go na sam środek. 
Zapachniało groźnie.

– Muszę płynąć na 
powrót, inaczej popłynę nie 
wiadomo gdzie – myśli mu 
kołotały

A wokół tylko nie-
przyjazne chaszcze i ba-
gna. Energicznie płynął 
pod nurt. Machał, ma-
chał rękami silnie jak 
tylko mógł. Nawet spocił 
się w wodzie! Wresz -
cie wydostał się spod 
władzy prądu rzeczne-
go. Wyszedł na brzeg 
szczęśliwie, choć daleko 
od dzikiej plaży, gdzie 
zostawił ubranie. Udało 
się! Opatrzność pomogła!

Nasz Mistrz popełnił dwa 
kardynalne błędy:

1. Zanurzył się w nurt zu-
pełnie nieznanej, dzikiej rzeki

2. Był zupełnie sam, nikt 
nie przyszedłby mu na ratunek.

No i ocalał nam brat Ste-
fan. A co mogłoby się z nim 
stać? Wszystko mogłoby się 
zdarzyć.  Najgorsze to utopie-
nie z wyczerpania. Nasz Wielki 
Mistrz, a właściwie jego ciało, 
mógłby płynąć hen, hen dale-
ko, do Dniepru i tam zatrzy-
mać się na jakimś brzegu bądź 
zupełnie zatonąć. A jeszcze 
najgorzej – być zmielonym w 
turbinach wielkiej Kijowskiej 
Elektrowni Wodnej. I szukaj 
ciała niczym wiatru w polu!

AD 2015 kwiecień, Komarowo 
(Kamarowa). Białoruś

Zawitaliśmy do gospodar-
stwa agroturystycznego nasze-
go brata Edwarda Wojciecho-
wicza w Komarowie, na dawnej 
Wileńszczyźnie, blisko granicy 
z Litwą. Uroczy zakątek w Naro-
czańskim Parku Narodowym w 
pobliżu dużego jeziora Narocz 
(Naracz). Przed II wojną było 
to największe jezioro w Polsce. 
Romantyczne, bo w kształcie 
serca. Brat Wojciechowicz z 
dumą pokazywał swe królestwo; 
nie tylko owo gospodarstwo ale 
także nowoczesną piekarnię, 
kilka sklepów. Jest Polakiem 

z krwi i kości, bardzo 
przedsiębiorczym i  
uspołecznionym. Jest 
osobą powszechnie 
znaną, na początku 
lat 90 – tych był parla-
mentarzystą. Wycofał 
się z polityki i dobrze 
na tym wyszedł. Jeździ 
dużo po świecie, przy-
wozi stamtąd różne no-
winki techniczne. Jest 
niezależny finansowo, 
co daje mu prawdziwą 
wolność.

Podczas każdego 
pobytu na Białorusi 
zawsze u niego go -
ścimy. Gospodarze, 
małżeństwo Wojcie -
chowiczów, to znako-
mici ludzie nie tylko 
w biznesie ale także w 
...kuchni. Sami przy-
rządzają posiłki, wiktu-
ały, na widok których 
trzeba zapomnieć o 
odchudzaniu. Stoły 
uginają się pod tale-

rzami i kielichami. Atmosfera 
pełna gościnności i wesołości.

Poszliśmy układać się do 
snu. Mieliśmy pewien szkopuł 
– jeden z naszych towarzyszy 
niebywale w nocy chrapał. Już 
dał czadu w Pińsku, gdzie no-
cowaliśmy w internacie semi-
narium duchownego. Ja, niżej 
podpisany, miałem pecha, gdyż 
przydzielono nas razem do 
jednego pokoju. W nocy nie 
zmrużyłem oka. To był nieby-
wały „koncert”. W Komarowie, 
współbracia uchwalili, aby ten 
„chrapacz” spał sam na dole 
domu i już nikomu nie prze-
szkadzał. Niewiele to pomogło. 
Jego chrapanie wzruszało cały 
drewniany budynek - tak dud-
nił. Jaki stąd wniosek? Osoby z 
tą przypadłością nie powinny 
brać udział w zbiorowych wy-
prawach, na których nie można 
zapewnić pokojów jednooso-
bowych i na dodatek dobrze 
odizolowanych od siebie.

cdn.

Na zdjęciu: Wielki Mistrz z dumą prezentuje 
opatentowany w Kłajpedzie wynalazek pani Elżbiety 

Kromplewskiej czyli mocowanie podeszwy buta za 
pomocą gumy z damskich majtek

Korporacja Cre-
sovia była niewątpliwie 
korporacją o orientacji 
sanacyjnej i piłsudczy-
kowskiej. Jej filistrami 
honorowym byli m.in.: 
ks. biskup dr Władysław 
Bandurski (były kapelan 
Legionów Piłsudskiego), 
prof. Franciszek Bossow-
ski (prawnik, opiekun), 
ppłk. Jerzy Dąmbrowski 
(„Łupaszka” – słynny za-
gończyk, bohater wojny 
1920 roku), prof. Włady-
sław Dziewulski (rektor 
USB, pierwszy prorektor 
UMK w Toruniu), prof. 
Stefan Ehrenkreutz (se-
nator, ostatni rektor USB 
w Wilnie), Józef Gallot 
(wiceminister komunika-
cji), inż. Edward Peczke 
(naczelnik Wydziału Me-
chanicznego Wileńskiej 
Dyrekcji Kolei Państwo-
wej), Edward Ratyński 
(Prezes Izby Skarbowej), 
prof. Bronisław Rydzewski 
(senator BBWR). Wileń-
ska Cresovia nie doczeka-
ła się reaktywacji w III RP.


