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W  d a w n y m  K s i ę s t w i e 
Żmudzkim, przy trakcie ka-
tarzyńskim łączącym niegdyś 
Kiejdany z Szawlami leżała nad 
rzeczką Kirszyną wieś Bejsago-
ła (lit. Baisogala). Wchodziła 
ona w skład dóbr królewskich. 
W drugiej połowie XVII wieku 
znalazła się w rękach  polskiej 
rodziny szlacheckiej Horbow-
skich, następnie Suchodol-
skich, a w drugiej połowie 
XVIII stulecia - Sylwestrowi-
czów. W 1796 roku car Paweł 
I nadał dobra bejsagolskie 
księciu Józefowi Poniatowskie-
mu jako dziedzictwo wieczyste 
i dodał jeszcze do nich cały 
powiat żyzmorski, uszpolski i 
część powiatu wielońskiego. 
Bardzo krótko książę cieszył 
się tym olbrzymim majątkiem 
i szybko sprzedał go w całości, 
i to tanio, marszałkowi szlachty 
powiatu słonimskiego, Woj-
ciechowi Pusłowskiemu, który 
równie prędko pozbył się go 
na rzecz szambelana dwo -
ru rosyjskiego, Eustachego 
Chrapowickiego. On również 
nie pozostawał długo panem 
na Bejsagole, lecz odprzedał 
ją w 1830 roku pułkowniko-
wi wojsk napoleońskich, a 
później prezydentowi Sądu 
Głównego w Wilnie, Józefo-
wi Komarowi (1770-1847) 
herbu własnego, żonatemu 
z Teklą Zyndram-Kościał -
kowską (1770-1855) herbu 
Syrokomla. 

Kiedy Tekla i Józef Ko-
marowie stali się właścicielami 
Bejsagoły, znajdował się tam 
już imponujący pałac. Nowi 
właściciele nie dowiedzieli się 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałac w Bejsagole 

jednak, kto zlecił jego budowę, 
kiedy została ona zakończona 
i kto był jej projektantem. 
Należy przypuszczać, że zapro-
jektował go włoski architekt 
Domenico Merlini, bowiem 
kopuła nad środkowym ryzali-
tem pałacu bardzo przypomi-
na kopułę warszawskiej  Kró-
likarni zaprojektowanej przez 
tego architekta, a sala balowa 
z kolumnami była podobna 
do sali kolumnowej zamku 
w Dubnie, przebudowanej 
według projektu Merliniego. 
Musiał więc być bejsagołski 
pałac budowany w drugiej po-
łowie XVIII wieku, w okresie, 
w którym Merlini przebywał w 
Polsce (1750-1794). 

Była to budowla murowa-
na, o znacznej grubości ścian, 
dwukondygnacyjna, jedena-
stoosiowa, z wyróżniającym się 
półokrągłym, pięcioosiowym 
ryzalitem w elewacji frontowej, 

podwyższonym o półpiętro i 
nakrytym kopulastym dachem. 
Okna ryzalitu, zarówno na par-
terze, jak i piętrze zamknięte 
zostały półkoliście, natomiast 

okna na półpiętrze były kwa-
dratowe i znacznie mniejsze. 
Pozostałym oknom nadano 
kształt prostokątny, te na par-
terze otrzymały nadokienniki 
proste, na piętrze natomiast 
- trójkątne. Główne drzwi wej-
ściowe znalazły się w ryzalicie 
i zostały zamknięte również 
półkoliście. Przestrzenie mię-
dzyokienne na parterze wy-
pełniono boniami, na piętrze 
- kanelowanymi pilastrami 
korynckimi, stykającymi się 
z szerokimi obramieniami 
okien, a na półpiętrze zawie-
szonymi girlandami i rozeta-
mi. Na wysokości pierwszego 
piętra ryzalit otoczył balkon 
z miedzianą balustradą, a 
zwieńczenie ryzalitu stanowił 
wydatny gzyms wsparty na kro-
ksztynach. Na szczycie kopuły 
stanęła duża rzeźba przedsta-
wiająca Michała Archanioła.

Józef Komar miał z żoną 
Teklą czworo dzieci (trzech 
synów i jedną córkę) i wszyst-
kie zostały obdzielone w testa-

mencie odpowiednimi dobra-
mi, których posiadał wiele w 
różnych częściach Litwy. Bej-
sagołski majątek nosił nazwę 
Bejsagoła-Zarzecze i rozciągał 
się na powierzchni 1535 hekta-
rów, obejmując 1003 ha ziemi 
ornej, 484 ha lasów i 48 ha 
nieużytków. Jego dziedzicem 
po śmierci Józefa Komara 
został Władysław Komar (1810-
1896), marszałek szlachty po-
wiatu poniewieskiego, żonaty 
po raz pierwszy z Katarzyną Za-
jączkowską (1810-1873) herbu 
Drzewica, z którą miał córkę 
Jadwigę, a po raz drugi z Anna 
Kończanką (1847-1900) herbu 
Ogończyk, która urodziła mu 
dwie córki i dwóch synów. Po 
1870 roku przystąpił on do 
przebudowy pałacu, polegają-
cej na symetrycznym jego prze-
dłużeniu przez dodanie dwóch 
trzyosiowych części bocznych. 
Dalsze jego powiększenie na-
stąpiło w latach 1890-92 za 
sprawą żony Władysława Ko-
mara, Anny z Kończów Koma-
rowej, która doprowadziła do 

Na zdjęciu: Pałac w Bejsagole w dniu dzisiejszym

Na zdjęciu: Pałac w Bejsagole na akwa-
reli Napoleona Ordy z 1875 r.
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dobudowania nowego 
skrzydła od strony po-
łudniowo-zachodniej. 
Takie samo skrzydło 
po stronie przeciwnej 
oraz pięcioosiowy, sze-
ściokolumnowy portyk 
przed parterem elewa-
cji ogrodowej dobudo-
wano dopiero w 1911 
roku. Kolumny portyku 
dźwigały obszerny bal-
kon ogrodzony ażuro-
wą balustradą.

Przebudowa pa -
ł acu ,  k tórą  w  1911 
roku kierował Tadeusz 
Rostkowski z Warszawy, 
spowodowała zmianę 
układu jego pomiesz-
czeń. Dawna sień w 
centralnej części bu-
dynku zamieniona zo-
stała na salę bilardową 
po wyłożeniu jej ścian 
dębową boazerią. Za 
sienią znajdował się 
duży okrągły  salon, 
ogrzewany dwoma pie-
cami, z sufitem pod-
partym dwunastoma 
kolumnami, pozbawionymi 
baz i kapiteli. Zamieniono go 
na główną sień. Po obu stro-
nach tej sieni usytuowano po 
dwa duże pokoje mieszkalne, 
natomiast na lewo od sali bi-
lardowej, w trakcie frontowym 
znalazł się westybul wyłożony 
też dębową boazerią i dwu-
biegowe schody prowadzące 
na piętro, gdzie urządzono 
pomieszczenia reprezentacyj-
ne.  Nad pokojem bilardowym 
powstał salon z wyjściem na 
balkon, a nad sienią - okrągła 
sala balowa, wysoka na półtora 
piętra, z obiegającą ją dookoła 
galeryjką wspartą na smukłych, 
wysokich kolumnach, bez baz 
i kapiteli. Na zewnętrznej ścia-
nie tej galeryjki umieszczono 
płaskorzeźby dziewięciu muz, a 
na jej parapecie, nad każdą ko-
lumienką - stiukowe popiersie 
lub tylko głowę mitologicznej 
postaci. Schody prowadzące 
na galerię zostały ukryte w 
bardzo grubej ścianie. Sufit 
sali balowej stanowiło podnie-

bienie kopuły z namalowanymi 
roślinnymi motywami. Podłoga 
natomiast została ułożona z 
różnogatunkowych płytek z 
jasnego drewna, oblicowa -

nych ciemnym mahoniem, 
co dało interesującą mozaikę 
z dużą gwiazdą na środku. 
Pomieszczenie po stronie 
południowej sali balowej zaj-
mował buduar, a za nim mały 

Na zdjęciu: Oficyna północna

Na zdjęciu: Parkowy staw

Na zdjęciu: Oficyna południowa

Na zdjęciu: Studnia

gabinet, natomiast po 
stronie północnej był 
salon, zwany „dużym”, z 
piękną mozaikową pod-
łogą, ogrzewany przez 
marmurowy kominek, 
ozdobiony liśćmi akan-
tu i baranimi głowami.

Umeblowanie pa-
łacu było XIX-wiecz -
ne, ale bezstylowe. Nie 
było też tam wybitnych 
dzieł sztuki, jedynie w 
westybulu i na klatce 
schodowej wisiało kilka 
obrazów mniej znanych 
twórców reprezentują-
cych szkołę wileńską. 
Niewielkie kolekcje 
porcelany i brązu zdo-
biły salony i jadalnię. W 
pokoju bibliotecznym 
zgromadzono niewielki 
księgozbiór, zaś rodzin-
ne archiwum trzymano 
w skrzyniach na stry-
chu. 

P a ł ac  o t oc zony 
był przez 12-hektaro-
wy park o charakterze 

krajobrazowym, urozmaicony 
dwoma dużymi stawami. Jeden 
z nich, z wysepką pośrodku, 
połączoną ze stałym lądem 

mostkiem, miał kształt zbli-
żony do koła. Drugi, nieregu-
larny, znajdował się między 
bramą wjazdową a pałacem. 
Przez jego wąski przesmyk 
przerzucono most, którego 

strzegły dwa kamienne, XVIII-
-wieczne lwy. W parku obok  
rodzimych lip, kasztanowców, 
dębów, świerków rosły również 
żywotniki, czerwone buki i 
grochodrzewy. Przed frontem 
pałacu urządzono obszerny 
gazon, porośnięty pojedyn-
czymi drzewami, otoczony 
szeroką drogą wjazdową. Po 
obu jego stronach zbudowa-
no dwie oficyny. Południowa 
przeznaczona została głównie 
na mieszkania, ale w piwnicach 
urządzono stajnię cugową, a w 
późniejszym okresie do jej tyl-
nej ściany dobudowano oran-
żerię, a jeszcze później - małą 
elektrownię.  W północnej 
oficynie umieszczono kuchnię. 
Inne budynki gospodarcze 
znalazły się na obrzeżach par-
ku. Jeszcze jedna oranżeria 
oraz pralnia i lodownia zostały 
zbudowane w stylu neogotyc-
kim. W 1882 roku u wylotu alei 
prowadzącej do pałacu Włady-
sław Komar wzniósł neogotycki 
kościół p.w.  Św. Trójcy, w któ-
rym został później pochowany.

Po śmierci Władysława Ko-
mara bejsagołskie dobra odzie-
dziczył jego starszy syn, również 
Władysław (1879-1941), oże-
niony w 1910 roku z księżną 
Różą Woroniecką (1885-1962) 
herbu Korybut. Był on agrono-
mem i ekonomistą, autorem 
poczytnym rozpraw. W 1908 
roku założył w swoim majątku 
pierwszą na Litwie rolniczą 
doświadczalną stację naukową.   
Podczas I wojny światowej nie 
udało mu się zapobiec dewa-
stacji pałacowych pomieszczeń, 
zniszczeniu figury Michała Ar-
chanioła na kopule pałacu czy 
zaginięciu kolekcji porcelany 
i brązów wywiezionej w 1915 
roku do Smoleńska. W 1923 
roku na skutek litewskiej refor-
my rolnej jego majątek został 
znacznie uszczuplony, a kiedy 
nastała okupacja sowiecka, 
aresztowano go i w 1940 roku 
wywieziono do Kazachstanu, 
gdzie rok później zmarł. Jego 
pałac przetrwał II wojnę świa-
tową i obecnie - od 1956 roku - 
mieści Instytut Zootechniczny.
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Edward Małachowski

Kalendarium wydarzeń w latach 1987-1993 wokół próby utworzenia 
polskiej autonomii politycznej na Litwie (2)

24 XII 1989
Moskwa. Zjazd Deputowa-

nych Ludowych ZSRR uznaje 
pakt Ribbentrop-Mołotow i 
jego ustalenia za bezprawne i 
nieważne od chwili podpisa-
nia, i wzywa Radę Najwyższą 
ZSRR do podjęcia uchwały w 
tej sprawie. 

11 I 1990 
Wilno. Sąjūdis organizuje 

300-tysięczny więc, na którym 
przedstawia żądanie przywró-
cenia Litwie niepodległości. 
Konstytuuje się promoskiewski 
Komitet Ocalenia Narodo -
wego, na czele którego stają 
Juozas Jermalavičius (1940-) i 
Mykolas Burokevičius; Komitet 
uznaje się za jedyną prawowitą 
władzę w Litewskiej SRR i wy-
stosowuje prośbę do Moskwy 
o wprowadzenie na terytorium 
republiki, dodatkowych wojsk 
interwencyjnych. 

11-13 I 1990
Wilno. W mieście prze-

bywa delegacja KC KPZR z 
Michaiłem Gorbaczowem na 
czele. Sowiecką delegację witali 
na płycie lotniska przywódcy 
obu litewskich partii komuni-
stycznych: A. Brazauskas i M. 
Burokevičius. W czasie, gdy M. 
Gorbaczow składa wieniec pod 
pomnikiem Lenina, na placu 
Katedralnym odbywa się wie-
lotysięczny wiec zorganizowany 
przez Sąjūdis z dominującymi 
hasłami niepodległości Litwy. 

08 II 1990 
Wilno. Rada Najwyższa 

Litewskiej SRR uznaje uchwałę 
Sejmu Ludowego z 1940 r. o 
przyłączeniu Republiki Litew-
skiej do ZSRR, za bezprawną. 

24 II 1990 
Odbywają się wybory do 

Rady Najwyższej LSRR. Z list 
wystawionych przez Związek 
Polaków na Litwie oraz jako 
kandydaci niezależni i niepar-
tyjni, do Rady dostają się, two-
rząc frakcję polską: Stanisław 
Akanowicz (1935-), Zbigniew 
Balcewicz (1946-), Medard 
Czobot (1928-2009), Leon Jan-
kielewicz, Ryszard Maciejkia-
niec, Czesław Okińczyc (1955-), 
Stanisław Pieszko, Walentyna 
Subocz (1942-), Edward Toma-
szewicz (1952-). 

11 III 1990 
Wilno. Nowo wybrana 

Rada Najwyższa Litewskiej 
SRR przekształca się w Radę 

Najwyższą Republiki Litew-
skiej (Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos), po-
wołuje swego przewodniczące-
go – Vytautasa Landsbergisa, 
10-osobowe prezydium oraz 
podejmuje uchwałę o przywró-
ceniu państwowości Republiki 
Litewskiej (Lietuvos Respublik) 
– Akt Przywrócenia Państwa 
Litewskiego (Aktas dėl Lietu-
vos Nepriklausomos Valstybės 
Atstatymo), inaczej – Akt 11 
Marca. Nikt z deputowanych 
nie głosuje „przeciw”; jedynych 
sześciu deputowa-
nych wstrzymują -
cych się od głosu, to 
deputowani-Polacy 

12 III 1990 
Wilno. Wystę-

pujący w telewizyj-
nym programie, 
prezes Związku Po-
laków na Litwie, 
składa deklarację: 
„Dobro Litwy jest 
naszym wspólnym 
celem. Za wolność 
naszą i waszą!”. 

24 III 1990
Odbywają się 

wybory do rad te-
renowych; w skali 
całego kraju Polacy 
zajęli 12% wszyst-
kich miejsc, głów-
nie w radach w tych 
re jonach ,  gdz ie 
stanowili większość 
mieszkańców. 

22 IV 1990 
Wilno. Za nie-

podległością pań-
stwa litewskiego wy-
powiada się oficjalnie II Zjazd 
Związku Polaków na Litwie. 

03 V 1990 
Wilno. Jan Ciechanowicz 

zakłada Polską Partię Praw 
Człowieka i obejmuje jej przy-
wództwo; Partia, za jeden z 
celów uznała tworzenie w skła-
dzie ZSRR polskich obwodów 
autonomicznych i ewentualne 
utworzenie Wschodnio-Polskiej 
Republiki Radzieckiej. 

15 V 1990
Rada rejonu solecznic-

kiego uchwala, że na terenie 
rejonu obowiązują wyłącznie 
konstytucja i akty prawne ZSRR 
i zakazuje funkcjonariuszom 
litewskiego Departamentu 
Obrony Państwa, Departamen-
tu Kontroli Granicznej oraz 

innych organów Republiki 
Litewskiej, działalności na jego 
terenie

01 VI 1990 
Zawiszańce (Zavišonys, 

rejon Soleczniki). Odbywa się 
II Zjazd Deputowanych do Rad 
Terenowych Wileńszczyzny, 
gromadzący 213 delegatów. 
Zjazd wystosowuje apel do Rady 
Najwyższej Republiki Litewskiej 
o uwzględnienie planów pol-
skiej autonomii oraz przekształ-
ca dotychczasową Radę Koordy-

nacyjną w Radę Koordynacyjną 
do spraw Utworzenia Polskiego 
Narodowo-Terytorialnego Sa-
morządu Okręgu Wileńskiego.

06 IX 1990 
Wilno. Ideę autonomii 

narodowej popiera Związek 
Polaków na Litwie. 

06 X 1990 
Ejszyszki (Eišiškės, rejon 

Soleczniki). Odbywa się kolejny 
etap II Zjazdu Deputowanych 
do Rad Terenowych, w którym 
uczestniczy 209 delegatów. 
Zjazd podejmuje uchwałę o 
dążeniu do utworzenia Pol-
skiego Kraju Narodowo-Tery-
torialnego w składzie Republiki 
Litewskiej. Kraj miały tworzyć 
terytoria rejonów solecznickie-
go i wileńskiego, miasto Pod-

brodzie, gminy podbrodzka i 
maguńska z rejonu święciań-
skiego, gminy połukniańska, 
trocka, starotrocka i karaciska 
z rejonu trockiego oraz jaw-
nuńska z rejonu szyrwinckiego, 
czyli obszary zamieszkane w 
większości przez Polaków. 

Z koncepcją podziela -
ną przez kilkunastu zaledwie 
delegatów, wystąpił Czesław 
Wysocki – przewodniczący 
rejonowej rady solecznickiej, 
który proponował, aby tworzyć 
Autonomiczny Kraj Wileński w 

ramach ZSRR. 

12/13 I 1991 
Wilno. Do miasta 

wkraczają sowieckie 
oddziały pancerne i 
specjalne. Pod wieżą te-
lewizyjną ginie 15 osób.  

Przewodniczący 
frakcji polskiej w Ra-
dzie Najwyższej RL, Zbi-
gniew Balcewicz, w tele-
wizyjnym wystąpieniu 
apeluje o solidarność 
polskich środowisk z 
Litwinami: „[…] Dziś 
w trudnej dla naszej 
Ojczyzny Litwy chwi-
li, zwracam się do was 
drodzy rodacy i wszyst-
kich mieszkańców Li-
twy, apeluję o rozwagę, 
spokój i wzajemne zro-
zumienie. Pamiętajmy, 
szanowni rodacy, że 
żyliśmy i będziemy żyć 
razem z narodem litew-
skim, że na nas żyjących 
leży odpowiedzialność, 
abyśmy my i przyszłe po-
kolenia żyły w zgodzie, 
aby różnice kultur, tra-
dycji i języków służyły 

wzajemnemu wzbogaceniu się 
i poszanowaniu. Puśćmy dziś w 
niepamięć to, co dzieli, daruj-
my tym, co nie zawsze chcieli 
nas rozumieć, szukajmy tego, 
co nas łączyło i będzie łączyć 
– niechęć do dyktatu z pozycji 
siły, wspólne dążenia do wolno-
ści, demokracji i niepodległości 
[...]”. Odezwę popiera Związek 
Polaków na Litwie. 

29 I 1991 
Wilno. Rada Najwyższa RL 

wprowadza pięć poprawek do 
ustawy „O mniejszościach naro-
dowych” i oddzielną uchwałą zo-
bowiązuje rząd do sporządzenia 
projektu nowego podziału admi-
nistracyjnego, uwzględniającego 
osobny okręg dla etnicznie pol-
skiej Wileńszczyzny, najpóźniej 
do 31 maja tegoż roku.

Na zdjęciu: Pomnik Emilii Plater w Kopciowie 
(Kapčiamiėstis). Fot. Bronisław Pastuszewski

dokończenie z poprzedniego numeru



Œwiat Inflant     str. 4

09 II 1991
Władze litewskie organi-

zują referendum niepodle -
głościowe. 

17 III 1991
Władze moskiewskie or-

ganizują ogólnozwiązkowe 
referendum w sprawie prze-
kształcenia ZSRR w nową, luź-
niejszą federację; zostaje ono 
uznane za nielegalne przez 
władze litewskie. Polskie wła-
dze samorządowe przeprowa-
dzają sowieckie referendum na 
terenie rejonu solecznickiego 
i wileńskiego, w Podbrodziu, 
w polskich gminach rejonu 
trockiego, w rosyjskojęzycz-
nym Snečkusie oraz w bazach 
wojskowych Armii Sowieckiej. 
Wzięło w nim udział około 
500 tysięcy osób, a ponad 90 
% z nich wypowiedziało się za 
zachowaniem Związku Sowiec-
kiego (w rejonie solecznickim 
do urn przyszło ponad 76 % 
uprawnionych, i  za zacho -
waniem ZSRR opowiedziało 
się 97%); niepodległą Litwę 
poparło zaledwie 16% miesz-
kańców rejonu solecznickiego, 
w plebiscycie w dniu 9 lutego 
tegoż roku.

20 III 1991 
Wilno. Rada Najwyższa 

RL powołu je  23 -osobową 
Komisję Tymczasową Litwy 
Wschodniej. W składzie Ko-
misji znajduje się 7 polskich 
deputowanych, a jednym ze 
współprzewodniczących jest 
Ryszard Maciejkianiec. 

22 V 1991
Mościszki (Mostiškės, re-

jon wileński). Na zjeździe, 
będącym III etapem II Zjazdu 
Deputowanych do Rad Tere-
nowych, gromadzącym także 
działaczy Rady Koordynacyjnej 
do spraw Utworzenia Polskie-
go Narodowo-Terytorialnego 
Samorządu Okręgu Wileńskie-
go, zapada uchwała ustanawia-
jąca Polski Kraj Narodowo-
-Terytorialny w granicach Re-
publiki Litewskiej, jego statut, 
stolicę (Nowa Wilejka), hymn 
(„Rota”) oraz flagę („Biało-
-Czerwona”). Władze PKN-T 
miały mieć wyłączne kompe-
tencje w sprawach oświaty i 
kultury, zapisano równoupraw-
nienie języków polskiego, 
litewskiego i rosyjskiego. Kraj 
miał objąć terytorium o po-
wierzchni 4.930 kilometrów 
kwadratowych, zaludnione 
przez 215 tysięcy ludzi (33 
tys. w Nowej Wilejce), z czego 
66% z nich było narodowości 
polskiej. Uchwalony Statut 
Wileńskiego Polskiego Kraju 
Narodowo-Terytorialnego, 
członkowie Rady Koordynacyj-
nej złożyli w Radzie Najwyższej 

RL jako projekt ustawy, ocze-
kując jej aprobaty. 

24 V 1991 
Wilno. Rada Najwyższa 

RL uchyla uchwały samorządu 
rejonu solecznickiego w spra-
wach autonomii narodowej. 

20 VI 1991 
Wilno. Rada Najwyższa 

RL uchyla uchwały samorządu 
rejonu wileńskiego w sprawach 
autonomii narodowej. 

06 VII 1991 
Wilno. Prezydium Rady 

N a j w y ż s z e j  R L  p o w o ł u j e 
17-osobową Komisję Państwo-
wą, która w łączno-
ści z prosowieckimi 
działaczami polski-
mi ma zająć się pro-
blemami narodowo-
ściowymi na Litwie 
Wschodniej. Jednym 
z wiceprzewodni -
czących Komisji jest 
polski deputowany 
Medard Czobot. 

18 VII 1991
Rada Koordy -

nacyjna ds. Utworze-
nia Polskiego Kraju 
Narodowo-Teryto -
rialnego zwraca się 
ponownie do Rady 
Najwyższej RL o wy-
konanie jej własnej 
uchwały z dnia 29 
stycznia. 

19-21 VIII 1991
Moskwa. Pucz 

G i e n n a d i j a  I w a -
nowicza Janajewa 
(1937-2010) na róż-
ny sposób wpływa 
na  pos tawy  po l i -
tyczne podmiotów 
politycznych na Li-
twie. Przewodniczą-
cy Rejonowej Rady 
Deputowanych Ludowych w 
Solecznikach  Czesław Wysocki 
wysyła do Janajewa telegram 
gratulacyjny, a na maszt przy 
budynku samorządu, wciąga 
flagę ZSRR. 

„[…] W latach 1988-1991 w 
polskim środowisku na Litwie ście-
rały się dwie koncepcje autonomii. 
Promoskiewscy komuniści, tacy jak 
Czesław Wysocki czy Jan Ciechano-
wicz, korzystając z polsko-litewskich 
konfliktów chcieli po prostu wykroić 
na Wileńszczyźnie, przy wsparciu 
Kremla, minipaństewko dla siebie 
(na wzór Górskiego Karabachu, 
Naddniestrza, czy Abchazji) i za-
konserwować w nim stare sowieckie 
porządki. Tymczasem Związek 
Polaków na Litwie walczył o au-
tonomię kulturową, czyli prawa 
językowe i oświatowe Polaków w 
całej Litwie, a nie tylko w kilku 
podwileńskich gminach. [...]”. 

Aleksander Radczenko 
h t t p s : / / k u r i e r w i l e n s k i .
l t /2019/05/18/autonomia -
-30-lat-pozniej/ 

22 VIII 1991 
Sowieckie oddziały wojsko-

we rozpoczynają masowe wyco-
fywanie się z terytorium Litwy. 

26 VIII 1991
Warszawa. Władze Rzecz-

pospolitej Polskiej uznają nie-
podległe państwo litewskie. 

31 VIII 1991 
Warszawa. Delegacja auto-

nomistycznej Rady Koordyna-

cyjnej (Leonarda Sapkiewicz, 
Stanisław Pieszko, Anicet Bro-
dawski, Walentyna Subocz) 
spotykała się z przedstawiciela-
mi władz RP, m.in. z ówczesnym 
szefem Kancelarii Prezydenta 
RP, Jarosławem Kaczyńskim. 
Delegacja nie uzyskuje w War-
szawie żadnego wsparcia. 

03 IX 1991
Soleczniki. Rada rejonowa 

odwołuje przewodniczącego 
– Czesława Wysockiego oraz 
jego zastępcę – Adama Mon-
kiewicza. 

04 IX 1991
Wilno. Rada Najwyższa 

Republiki Litewskiej, wbrew 
obowiązującemu prawu (par-
lament nie miał kompetencji 
do zawieszania rad lokalnych), 
wydaje uchwałę o zawieszeniu 
działalności samorządowej 

Na zdjęciu: Prezbiterium kościoła rzymskokatolickiego pw. 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z 1901 roku w 

Marcinkańcach (Marcinkonys).
Fot. Stefan Pastuszewski

w rejonie solecznickim i wi-
leńskim oraz w miejscowości 
Sniečkus /większość rosyjska/. 

12 IX 1991 
Wilno.  Rada Najwyższa 

Republiki Litewskiej wprowa-
dza uchwałą, zarząd bezpo-
średni w rejonie solecznickim 
oraz wileńskim, ustanawiając 
komisarzy rządowych, którzy 
będą zarządzać tymi rejona-
mi. Pod osłoną specjalnych 
oddziałów policji, zostają za-
instalowani komisarze: Arunas 
Eigirdas (rejon solecznicki) 
oraz Arturas Merkys (rejon 
wileński). Swoje funkcje będą 

pełnić do marca 1993 
roku.  

31 VIII 1993
Ostatni żołnierz 

sowiecki opuszcza te-
ren Republiki Litew-
skiej. 

06 IX 1993 
Moskwa. Władze 

ZSRR uznają niepod-
ległe i niezależne pań-
stwo litewskie. 
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ków, „Polityka i Społe-
czeństwo”, 1, 2014, s. 
57-71. 

- Jakubauskas A., 
Sąjūdis a Partia Komuni-
styczna Litwy, „Środko-
woeuropejskie Studia 
Polityczne”, 2, 2005, s. 
107-122. 

-  S r e b r a k o w s k i 
A., Polacy w Litewskiej 
SRR 1944-1989, Toruń 
2000. 
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W Świecie Inflant w czerw-
cu 2015 r. ukazał się artykuł 
Z Czombrowa czyli Soplicowa. 
Biogram autorstwa Grzegorza 
Grabowskiego nakreślił koleje 
życia Jerzego Brzozowskiego, 
of icera  Armii  Kra jowej  w 
Obwodzie Nowogródek. Po 
1945 r. kapitan zamieszkał w 
Bydgoszczy, gdzie w czasach 
stalinowskich został areszto-
wany, a po wyjściu z więzienia 
utrudniano mu karierę zawo-
dową i naukową. Na szczęście 
dane mu było żyć na tyle długo 
(zmarł w roku 2015), by w 
wolnej Polsce doczekać się 
odznak, wyróżnień i innych 
dowodów uznania. Od 1991 
r. działał w Zarządzie Okręgu 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Bydgoszczy1.

Świadectwem  tego za -
angażowania w działalność 
Związku są m.in. 3 karty ręko-
pisu, sporządzone przez niego 
w Inowrocławiu w dniu obcho-
dów 48. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, pt. „Metodyka 
organizacji wystawy (Materiał 
roboczy)”. Tekst stanowi obec-
nie część Archiwum Wacława 
Szewielińskiego przechowy-
wanego w Bibliotece Miejskiej 

Bartłomiej Wiśniewski 

Zawisza z Wileńszczyzny i Kujaw

im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu.

L o s y  W a c ł a w a 
Szewielińskiego przy-
pominają niejedno -
krotnie koleje życia 
Jerzego Brzozowskiego 
i innych żołnierzy Armii 
Krajowej z Kresów pół-
nocno-wschodnich.

Wacław urodził się 
1 grudnia 1920 roku 
na Wileńszczyźnie, w 
zaścianku Wojckuny, 
gdzie jego rodzice pro-
wadzili gospodarstwo 
rolne. We wspomnie-
niach nie porównywał 
wprost domu rodzin-
nego do Soplicowa, ale 
skojarzenia nasuwają 
się same: „Drewniany, 
dwurodzinny dom stał 
na wzgórzu. Otaczały 
go wokół piękne łąki, 
a dalej za rzeką Sorką 
ciągnęły się ogromne 
lasy sosnowe”2.

W 1928 r. cała ro-
dzina przeniosła się do 
osady Pohulanka pod 
Podbrodziem3, gdzie rodzice 
Wacława zostali właścicielami 
sklepu spożywczego i jadłodaj-
ni. Wielki poligon wojskowy, 

znajdujący się w Pohulance, 
stał się bezpośrednią inspi-
racją do zainteresowania się 
wojskiem przez dorastającego 
chłopca. Tym bardziej, że miał 
tam prawie nieograniczony 
wstęp po odnalezieniu na łące 
skradzionej walizki z żołdem.

Następnie rodzina prze-
prowadziła się do miejsco -
wości Czerwone Pole (koło 
Świecian).  W Święcianach 
Wacław ukończył szkołę pod-
stawową, gdzie wstąpił do ZHP. 
Jego drużynowym był osławio-
ny później idol komunistyczny 
Janek Krasicki. W 1939 r. w 
Wilnie Wacław ukończył szkołę 
budowlaną i planował zostać 
saperem...

W 1940 r., na mocy decyzji 
okupacyjnych władz sowiec-
kich, został sekretarzem w 
Urzędzie Gminy, mieszczą -
cym się w majątku Szwinta 
koło Święcian. Jednocześnie 
współpracował z polskim pod-
ziemiem niepodległościowym, 
przechowując  nie legalnie 
broń i podręczniki wojskowe, 
a także wyrabiając fałszywe do-
kumenty tożsamości osobom 
zagrożonym zsyłką. Po wkro-
czeniu Niemców na tereny 
zajęte uprzednio przez ZSRR, 
w porozumieniu z organizacją 
podziemną, przeniósł się pod 
koniec 1941 r. do Olszewa  
(w 1942 – do Miadzioła) na 

Białorusi, gdzie pra-
cował jako gajowy.

W czerwcu 1943 
r., wraz z grupą par-
tyzantów z Miadzioła 
i okolic, przyłączył 
się do oddziału po-
rucznika Antoniego 
Burzyńsk iego ,  ps . 
„Kmicic”.  Przybrał 
p s e u d o n i m 
„Zawisza”. Otrzymał 
m.in. rozkaz wyko -
nania wyroku Sądu 
AK na swojej rówie-
śniczce, urodzonej w 
Rosji Lidii Lwow, za-
mieszkałej wówczas w 
Kobylniku (obecnie 
część agromiasteczka 
Narocz na Białorusi). 
Po przesłuchaniu są-
siadów upewnił się, że 
zarzuty o kolaborację 
z Niemcami były fał-
szywe i doprowadził 
oskarżoną do dowód-
cy. Przyszła podoficer 
AK, towarzyszka ży-
cia „Łupaszki” i wy-
bitna archeolog na 

szczęście została oczyszczona 
ostatecznie z wszelkich po -
mówień, a niedoszły kat do 
końca życia odczuwał ulgę, że 
postąpił „rozważnie i zgodnie 
z sumieniem, nie wykonując 
pochopnie niesłusznego po-
lecenia”4. Lidia Lwow-Eberle 
zmarła w styczniu 2021 r. w 
wieku 100 lat.

W sierpniu 1943 r. W. 
Szewieliński brał udział  w 
likwidacji garnizonu niemiec-
kiego w Żodziszkach. Podczas 
akcji został ranny w nogę, 
niemal cudem unikając śmier-
telnej zasadzki w jednym ze 
sprawdzanych, koszarowych 
pomieszczeń .  Pod koniec 
miesiąca, niedaleko jeziora 
Narocz, oddział został otoczo-
ny i rozbrojony przez żołnierzy 
sowieckich. Dowódcę i sztab 
oddziału, pod pozorem roz-
mów, podstępnie wywieziono 
i zamordowano.

Na początku września 
uciekł z obozu wojskowego 
nadzorowanego przez NKWD 
i przyłączył się do 5. Wileńskiej 
Brygady AK pod dowódz -
twem rotmistrza Zygmunta 
Szendzielarza, ps. „Łupaszka”. 
Uzyskał przydział do 3. pluto-
nu i pełnił funkcję łącznika-
-wywiadowcy. Brał udział w 
potyczkach z sowieckimi par-
tyzantami w obronie ograbia-

Na zdjęciu: Portret Wacława Szewielińskiego autorstwa 
Mileny Kotyńskiej

Na zdjęciu: Ostatnia strona rękopisu Jerzego Brzozowskiego
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nych i mordowanych Polaków. 
Walczył z Niemcami w bitwie 
pod Worzianami 31 stycznia 
1944 r . ,  gdzie w ostatniej 
chwili, odsuwając się nieco w 
bok, uniknął śmiertelnej serii 
z karabinu maszynowego.

W Strunojciach 31 marca 
1944 r. wziął udział w akcji 
likwidacji posterunku litewsko-
-niemieckiego, będącego po-
strachem okolicznej, polskiej 
ludności. We wsi Bujki i w zna-
nej od dzieciństwa Pohulance 
uczestniczył w akcjach wyko-
lejania pociągów i rozbrajania 
niemieckich żołnierzy.

W połowie maja 1944 
r. dotarł z oddziałem do wsi 
Majrańce (koło Sużan) na 
północnej Wileńszczyźnie. 
Tam doszło do spotkania pol-
skich partyzantów z kapitanem 
Porinszem, dowódcą jedne-
go z łotewskich batalionów. 
Uzgodniono, że żołnierze 
„Łupaszki” złożą Łotyszom 
wizytę w pobliskim majątku 
Daniłowo. W dworku suto za-
stawiono stół. Łotysze chcieli 
przyłączyć się do polskiego 
oddziału, wznosząc okrzyki: 
„Wiwat, niech żyją Polacy! My 
z wami!” Łupaszka sugerował 
uzyskanie zgody przełożonych.

Nazajutrz trójka Polaków 
pojechała po obiecane, jakże 
cenne dla partyzantów po -
darunki: amunicję i miota-
cze. Pod koniec maja Łotysze 
ostrzegli o nadciągającej w 
kierunku Święcian obławie 
niemieckiej5.  To chwilowe 
braterstwo broni polsko-łotew-
skie utrwaliło się jako jedno z 
najpiękniejszych wspomnień 
W. Szewielińskiego z czasów 
nienawiści.

Po rozwiązaniu Brygady 
ukrywał się u rodziny i  przy-
jaciół ,  zmieniając miejsca 
pobytu w obawie przed dekon-
spiracją: „Ocalony, wyrzucony 
z powrotem na brzeg na brzeg 
życia, miałem wrażenie, ze się 
na nowo narodziłem. […] 
Cieszyło patrzenie – stawianie 
kroków – oddychanie – prze-
ciąganie się nocne – budzenie 
– zapadanie w sen – zamyślenie 
– przypominanie zapomnia-
nych wierszy – sprawdzanie 
pamięci, całego jej szlaku od 
wczesnego dzieciństwa”6.

U siostry Emilii w miej-
scowości Miła spędził Boże 
Narodzenie 1944 r. Na po-
czątku 1945 r. pracował przy 
wyrębie lasu. Został areszto-
wany przez NKWD, lecz wobec 
braku dowodów „winy” został 
zwolniony po przesłuchaniu 
i  rewizj i  osobistej .  Wobec 
wciąż grożącej dekonspiracji 
postarał  s ię  o dokumenty 
uprawniające do tzw. repatria-

cji. Bezinteresowną pomocą 
służyła mu w niej  Jadwiga 
Smoleńska, była sanitariusz-
ka 5. Brygady, pomagająca 
(jak on kilka lat wcześniej) 
Polakom zagrożonym areszto-
waniem i zsyłką. 

W oczekiwaniu na pociąg 
do Białegostoku, w Wilnie, 
W. Szewieliński znów został 
aresztowany, tym razem przez 
litewskich policjantów. I znów 
nie znaleziono niczego po -
dejrzanego, zwalniając go po 
kilku godzinach. Przed odjaz-
dem pociągu zdążył jeszcze 
pomodlić się przed obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W Polsce o jałtańskich 
granicach nie miał rodziny i 
przyjaciół. Poszukując miejsca 
zamieszkania, w sierpniu 1945 
r. złożył w Inowrocławiu egza-
min na telegrafistę i rozpoczął 
pracę na miejscowej stacji PKP. 
Tam poznał przyszłą żonę - 
Bronisławę z Lachowskich, cór-
kę powstańca wielkopolskiego. 
Zdekonspirowanego na skutek 
donosu W. Szewielińskiego 
aresztowano 30 marca 1946 
r. Przetrzymywany w piwni-
cach Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego, 
oskarżony o próbę obalenia 
władzy ludowej i współpracę 
z Niemcami, pomimo tortur 
odmówił przyznania się do 
winy lub obciążenia nią byłych 
towarzyszy broni. 

Zwolniony w listopadzie, 
w grudniu wziął ślub. W stycz-
niu 1947 r., po urządzeniu 
przez funkcjonariuszy UB 
trzydniowej zasadzki w jego 
mieszkaniu, wywieziony na 

dwa tygodnie do siedziby UB 
w Bydgoszczy. Prowadzono 
tu śledztwo przeciw byłym 
członkom 5.  Brygady, pró -
b u j ą c y m  k o n t y n u o w a ć  w 
Borach Tucholskich walkę o 
wolna Polskę i planujących 
koncentrację w okolicach 
Inowrocławia. Wśród aresz-
towanych była też Jadwiga 
Smoleńska. Początkowo ska-
zana na karę śmierci, więziona 

Na zdjęciu: AK-wscy żołnierze

Na zdjęciu: Obraz przedstawiający Jezioro Narocz

w Inowrocławiu i Fordonie, 
wyszła na wolność w 1956 
r. Mieszkająca w Szczecinie 
matka Jadwigi, odwiedzając 
córkę w inowrocławskim wię-
zieniu, nocowała u państwa 
Szewielińskich. Wacław do od-
wilży październikowej  jeszcze 
kilkakrotnie był zatrzymywany, 
kontrolowany, pozostając pod 
stałą obserwacją funkcjonariu-
szy UB.

W 1989 r .  współorga -
n i z o w a ł  i n o w r o c ł a w s k i e 
koło Światowego Związku 
Żołnierzy Armii  Krajowej, 
któremu przewodniczył od 
1990 r. do śmierci w 2017 r. 
Pamiątką ze spotkań z dawny-
mi AK-owcami, obok notatek 
J. Brzozowskiego, są odręczne 
zapiski powstańca warszaw-
skiego Stefana Tokarskiego, 
który w lutym 1991r. przeby-
wał na leczeniu uzdrowisko-
wym w Inowrocławiu. Wśród 
nich odpisy wiersza „AK-wscy 
Żołnierze”.  Pośród trzech 
zwrotek dopisanych 26 lutego 
zacytujmy ostatnią:

         
„By świat był bez granic – mrzy 
w głowach,
A ja wciąż o Polskiej Macierzy,
O Wilnie i wieżycach Lwowa,
Jak większość AK-wskich żoł-
nierzy.”

W. Szewieliński był inicja-
torem lokalnych obchodów 
rocznic powstania warszaw -
skiego. Organizował także spo-
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tkania integrujące starszych 
i  młodszych mieszkańców 
miasta wokół tradycji patrio-
tycznych. Dopóki pozwalał 
na to stan zdrowia chętnie 
przyjmował zaproszenia ku-
jawskich szkół na spotkania z 
młodzieżą.

W 2009 r . ,  nak ładem 
P o l s k i e g o  T o w a r z y s t w a 
His torycznego Oddzia ł  w 
Inowrocławiu, przy wsparciu z 
budżetu Miasta Inowrocławia, 
wydano St r z ępy  wspomnień 
„Zawiszy” żołnierza Oddziału 
„Kmicica” i 5. Brygady Okręgu 
Wileńskiego AK7.  Na okład -
ce  ks iążk i ,  podobnie  j ak 
wśród pamiątek przekaza -
nych Bibliotece Miejskiej im. 
Jana Kasprowicza, znalazła 
się reprodukcja obrazu Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. W. 
Szewieliński nie rozstawał się 
z różańcem podarowanym mu 
przez matkę przy pożegnaniu 
w 1945 r. Wielokrotne ocale-
nie ze śmiertelnych pułapek 
przypisywał Bogu, Jezusowi 
Chrystusowi i Jego Matce. 

Kochał Wilno, które dane 
mu było ponownie odwie -
dzić  po upadku ZSRR. W 
jego inowrocławskim miesz-
kaniu widoczna była nie tylko 
kopia obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej,  akwaforta 
z widokiem katedry i Baszty 
Giedymina, ale też… palmy 
kaziukowe. Szczególnym senty-
mentem darzył obraz przedsta-
wiający brzeg jeziora Narocz, 
w okolicach którego walczył w 
partyzantce8. 

Z Podbrodzia przywiózł 
cząstkę rodzinnej ziemi. Innej 
od kujawskiego czarnoziemu. 
Piaszczystej, pachnącej latem 
świeżym kurzem9. Porównywał 
polny, kujawski krajobraz do, 
jakże odmiennych, rodzinnych 
okolic, wyznając: „Tęsknię do 
moich stron, a najbardziej 
przyciągają mnie równiny oraz 
pagórki porośnięte kępami 
drzew liściastych i iglastych. 
Powracam do trzcin, sitowia, 
mokradeł, tataraków i kwieci-
stych łąk”10.

W 2014 r. otrzymał ty -
tuł Honorowego Obywatela 
Miasta Inowrocławia. W oko-
l icznościowym wystąpieniu 
podkreślał: „Martwię się, wi-
dząc,  że niektórym moim 
rodakom wolność trochę spo-
wszedniała. Traktują ja zbyt 
lekko, korzystają z niej pełną 
garścią, ale zapominają o tym, 
że nasza droga przez życie nie 
może być wyłącznie droga ku 
osobistej karierze, musi nieść 
w sobie pierwiastek społeczny, 
musi być też służbą dla swego 
Narodu, dla Ojczyzny”11.

Niedługo przed śmiercią 

Amerykańska dominacja 
w świecie, zwana często ame-
rykoimperializmem, oparta jest 
na bezwzględnej sile i aro-
gancji. Napad, podjudzanej 
przez D. Trampa tłuszczy na 
waszyngtoński Kapitol pokazał 
do czego zdolni są przeciętni 
Amerykanie, jaką mają kultu-
rę osobistą. Ostatnio z tymi 
cechami zetknęli się Łotysze, 
gdyż na terenie ich państwa sta-
cjonują amerykańskie oddziałki 
wojskowe. Jacyś nabuzowani 
„amerykańską wielkością” woj-
skowi „kapitolicy” założyli się, 
że oddadzą mocz pod pomni-
kiem Wolności w Rydze i nikt 
ich nie złapie. Uczynili to, lecz 
zostali złapani i obciążono ich 
mandatami w wysokości 400 
euro. Chyr poszedł jednak 
po amerykańskich szeregach 
i zakłady wciąż są czynione, 
jednak łotewska policja bar-
dzo skutecznie chroni pomnik 
Trzech Gwiazd przed wygłupami 
„sojuszników”.

„Sojusznicy” jednak robią 
swoje. Uznawszy Inflanty i Pol-
skę za „przedpole konfrontacji” 
z Rosją, opracowują scenariusze 
takiej konfrontacji i organizują 
manifestacyjne ćwiczenia woj-
skowe. Inflantczykom wydali in-
strukcje, w jaki sposób izolować 
i karać przeciwników amerykań-
skiej dominacji. Włączają się też 
w wojnę hybrydową, specjalność 
Rosji, budując siatkę swoich 
internetowych trolli. Organi-
zują też manifestacje przeciwko 
próbom samodzielności krajów 
bałtyjskich, lecz czasami czynią 
to tak niezgrabnie, że manife-
stanci zamiast transparentów w 
języku łotewskim czy rosyjskim 
(blisko 30 procent obywateli 
Łotwy to Rosjanie) dźwigają 
transparenty w języku angiel-
skim. Wszystko to oczywiście jest 
skrupulatnie filmowane i błyska-

Stefan Pastuszewski

Amerykanie na Inflantach

Na zdjęciu: Pomnik Wolności   (Brīvības piemineklis) w Rydze, wystawio-
ny w 1935 roku. Rzeźba Kārlisa Zāle, architekt Ernests Štālbergis.

Fot. Imanta Prēdeļa

wicznie rozprzestrzeniane po 
całym świecie, aby doprowadzić 
do kolejnego konfliktu. Bo rzą-
dzenie poprzez konflikt - obok 
rządzenia poprzez podział - to 
nadal skuteczna forma sprawo-
wania władzy.

Polityka ma swoje nieczy-
ste, brutalne techniki. Rosja nie 

wyzbyła się swych bezwzględ-
nych imperialnych zakusów, 
a Inflanty znalazły się na gra-
nicy między jej imperium a 
imperium kierowanego przez 
Amerykanów NATO. Szkoda 
tylko, że po raz kolejny w swych 
dziejach Inflanty padają ofiarą 
geopolityki. 

awansowany został na stopień 
majora w stanie spoczynku. 
Zmarł 20 grudnia 2017 r. w 
wieku 97 lat. Został pochowany 
w asyście wojskowej 22 grudnia 
na Cmentarzu Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w 
Inowrocławiu. Wśród licznych 
delegacji wyróżniali się kibice 
WKS Zawisza Bydgoszcz.  W 
marcu 2018 r. został patronem 
jednego z inowrocławskich 
skwerów, a Poczta Polska wy-
emitowała znaczek i okolicz-
nościową kopertę z jego wize-
runkiem12.

Pod koniec życia zapisał: 
„Dziś, po upływie tylu lat i 
zdobyciu wielu doświadczeń, 
po przejściu przez areszty i 
więzienia UB, jestem pewien, 
że wybrana przeze mnie droga 
była słuszna”13.

Przypisy:
1 Grzegorz Grabowski, Z Czambrowa 
czyli Soplicowa, „Świat Inflant” 2005, 
nr 6 (149), s. 7.
2 Wacław Szewieliński, Strzępy wspo-
mnień „Zawiszy”, żołnierza Oddziału 
„Kmicica” i  5.  Brygady Okręgu 
Wileńskiego AK, wyd. 2 - popr. i 
uzup., Inowrocław 2010, s. 11.
3 Kilka kilometrów od Zułowa – miej-

sca urodzenia Józefa Piłsudskiego.
4 Ibidem, s. 41.
5 Ibidem, s. 104-105.
6 Ibidem, s. 130.
7 W roku 2010 ukazało się 2 edy-
cja - poprawiona i uzupełniona, a 
w 2015 r. wspomnienia U Kmicica i 
Łupaszki  wydała Oficyna Wydawnicza 
„Mireki”.
8 Edmund Mikołajczak, U boku 
„Kmicica” i ‘Łupaszki” – Wacław 
Szewieliński,  w: Pamięć miasta. 
Honorowi obywatele Inowrocławia 
pod red. Tomasza Łaszkiewicza, 
Warszawa 2019, s. 277.
9 W. Szewieliński, op. cit., s. 12.
10 Ibidem., s. 143.
11 E. Mikołajczak, op. cit., s. 288.
12 Ibidem, s. 290.
13 W. Szewieliński, op. cit., s. 180.
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Wyprawy członków naszego 
Bractwa posiadają charakter 
studyjny. Zapoznajemy się z 
historią, kontaktujemy się z 
ludźmi, szkołami, organizacja-
mi z terenów dawnych Inflant i 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Organizujemy kolonie letnie 
dla dzieci z tamtych stron, spie-
szymy im z pomocą. W kręgu 
naszych zainteresowań leży 
także Nadpregole (obecnie 
obwód kaliningradzki), Ingria 
(okolice Petersburga), Wotia 
(terytorium dawnego ludu 
ugrofińskiego Wotów, między 
dzisiejszym Petersburgiem a Es-
tonią) oraz południowa Karelia. 
Często przekraczamy obszar na-
szych zainteresowań poszerzając 
je o część ziemi Rosji, Ukrainy, 
Mołdawii stanowiących terytoria 
dawnej Rzeczpospolitej. Stara-
my się to utrwalić w licznych 
publikacjach a nade wszystko 
w „Świecie Inflant”, piśmie lite-
racko – naukowym wydawanym 
z miesięcznikiem literackim 
„Akant”. Członkowie Bractwa 
otrzymują pseudonimy od nazw 
zwierząt w języku łotewskim. 
Ponadto pielęgnujemy pamięć 
o naszych zmarłych braciach 
przypisując im na Inflantach 
miejsca pamięci; czasem zostały 
one testamentalnie wybrane

AD 1999 maj, Wilno (Vilnius), 
Podbrodzie (Pabradė). Litwa

Nasze Bractwo formalnie 
jeszcze nie istniało, ale fascyna-
cja trenami nas interesującymi 
już dawno się zaczęło. Wspomi-
na brat Krzysztof Błażejewski:

Bractwo nie wzięło się „z 
niczego”. Powstało w chwili, gdy 
miłośnicy Inflant mieszkający w 
Bydgoszczy, systematycznie wy-
bierający się na dawne północno 
– wschodnie Kresy Rzeczpospolitej 
kilka razy w roku, postanowili się 
połączyć w grupę podobnych sobie 
zapaleńców i działać wspólnie. O 
wyjazdach wcześniejszych, przed 
założeniem Bractwa, wiele można 
pisać. Jednak z pewnością do le-
gendy przeszła wyprawa wiosną 
1999 roku z udziałem Stefana 
Pastuszewskiego,Włodzimierza Zie-
lińskiego, Romana Kalicińskiego i 
mojej skromnej osoby. Udaliśmy się 
do Wilna celem spotkania z miejsco-
wymi Polakami oraz do Podbrodzia, 
gdzie znajdowała się polska szkoła 

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (1)

wraz z domem dziecka. Środkiem 
transportu była użyczona przez 
znanego dealera z Bydgoszczy, Ko-
narzewskiego… karetka pogotowia! 
Już na granicy podróżnicy wzbudzili 
panikę: pogranicznicy i celnicy w 
popłochu uciekali na widok karet-
ki, bowiem rano tego dnia padła 
zapowiedź, że w ramach strajku, 
pielęgniarki będą okupować polskie 
przejścia graniczne…

Jazda po Wilnie była wyjątko-
wo komfortowa. Kierowca – Stefan 
Pastuszewski jechał jak chciał: 
wyprzedzał na trzeciego, wymuszał 
pierwszeństwo, poruszał się pod 
prąd, a wszędzie był ze zrozumie-
niem i szacunkiem traktowany, 
jakby spieszył na ratunek.

Bracia spędzili noc w interna-
cie szkolnym w Podbrodziu, bardzo 
gościnnie przyjęci. Kierownictwo 

szkoły usiłowało nawet wyswatać 
jedną z pracownic szkoły z jedynym 
kawalerem w naszej ekipie Roma-
nem Kalicińskim. Niestety, mimo 
długich nocnych pertraktacji to się 
nie udało...

AD 2001 kwiecień, Rzeżyca 
(Rēzekne). Łotwa; oraz przy-
lądek Sõrve na wyspie Ozylia 
(Saaremaa). Estonia

W roku założycielskim 
Bractwa Inflanckiego, kilku 
czterech przyszłych braci prze-
bywało w Rzeżycy, korzystając z 
gościny Walentyny Szydłowskiej, 
dyrektorki Polskiego Gimna-
zjum im. króla Stefana Batore-
go. Wieczorem Bronisław Pa-
stuszewski – Vanags (Jastrząb) i 
Włodzimierz Zieliński, wyjątko-
wo zmęczeni, poszli spać a Ste-

fan Pastuszewski - Lauva (Lew, 
bo jakże inaczej) zapakował do 
samochodu Sebastiana Mali-
nowskiego – Sumbrs ( Żubr) 
aby pokazać mu nocną stolicę 
Łatgalii (stołeczność Rzeżycy 
jest kwestionowana przez poło-
żony na uboczu Łatgalii, ale za 
to większy Dyneburg).

Jak noc to oczywiście zain-
teresowanie kobietami.

- Zobacz, chodzą parami, 
a nawet trójkami i czwórkami 
– powiedział przewodnik, któ-
ry był na Łotwie już wcześniej 
kilka razy.

Rzeczywiście, ocienionymi 
przez drzewa ulicami miasta, 
bo Rzeżyca jest miastem bar-
dzo zielonym, snuły się grupki 
dziewcząt, młodych i dojrzałych 
kobiet, zazwyczaj bez mężczyzn.

- Dlaczego? - Sebastian wy-
trzeszczył oczy ze zdumieniem

- Bo jest to jedyne państwo 
w Europie, w którym nadwyżka 
kobiet nad mężczyznami jest 
bardzo wyraźna, dochodzi do 
10 procent – padła odpowiedź.

- To jest okazja – oblizał się 
Sebastian

- Będzie okazja jak rozwią-
żesz zagadkę. Przypatrz się uważ-
nie i powiedz, co jest charakte-
rystycznego w figurze Łotyszek.

Stefan musiał wozić Seba-
stiana aż godzinę po mieście, 
zanim ten odkrył:

- Mają obniżone biodra! 
- zawołał z miną Archimedesa 
wyskakującego z wanny po od-
kryciu prawa wyporności.

Rzeczywiście, Łotyszki są 
zazwyczaj bardzo ładne, znacz-
nie ładniejsze od Łotyszy a ich 
sylwetkę charakteryzuje lekkie, 
o centymetr, dwa w stosunku do 
Polek, obniżenie bioder. Jest to 
ich dodatkowy seksapil.

Obydwaj dżentelmeni nie 
zdradzili nigdy, czy skorzystali 
wówczas z okazji, jaką była 
nadwyżka liczbowa łotewskich 
kobiet nad łotewskim mężczy-
znami.

Kilka dni później, 2 maja 
2001 roku, bracia przybyli na 
bałtycką wyspę Ozylia (Saare-
maa) należącą do Estonii. Tam 
na przylądku Sõrve, na półwy-
spie o tej samej nazwie założyli 
nasze Bractwo.

cdn.

Na zdjęciu: Walentyna Szydłowska dyrektorka Polskiego Gimnazjum im. króla 
Stefana Batorego w Rzeżycy na Łotwie, niestrudzona działaczka narodowa

Na zdjęciu: Wielki wódz rewolucji, pogromca religii Włodzimierz Lenin 
podziwia w Smorgoniach na Białorusi  kościół katolicki pw. św. Michała 

Archanioła i cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego.


