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W odległości 32 kilome-
trów na wschód od Grodna, 
a 5 km na północ od Skidla, 
nad rzeką Kotrą, będącą pra-
wym dopływem Niemna, leżą 
Kaszubińce - niewielka wieś 
kościelna. Na jej zachodnim 
krańcu zachował się stary, 
dziewiętnastowieczny dwór 
- siedziba właścicieli miejsco-
wego majątku, który w latach 
międzywojennych liczył wraz z 
folwarkiem Kotra 562 hektary.  
Dobra te w XVIII wieku na-
leżały do jezuitów, którzy w 
1750 roku zbudowali we wsi 
drewniany kościół. Zachował 
się on do dzisiaj i chociaż był 
kilkakrotnie przebudowywany, 
można dopatrzyć się w nim ele-
mentów gotyku i baroku. Jest 
to budowla drewniana, jedno-
nawowa, postawiona na planie 
prostokąta, z pięciobocznym 
prezbiterium i pojedynczą za-
krystią. Jej fasadę wieńczą dwie 

Jerzy i Katarzyna Samusikowie

W Kaszubińcach pod Grodnem

czworoboczne wieże. Kościół 
otacza cmentarz, na którym 
znajduje się wiele nagrobków 
z polskimi nazwiskami.

Po likwidacji zakonu je-
zuitów ich dotychczasowe 
włości przechodziły kolejno w 
ręce rodziny Chreptowiczów, 
Dankiewiczów i Boczejków. 
Tym ostatnim skonfiskowały 
je władze carskie za udział 
w Powstaniu Styczniowym. 
W późniejszym okresie na -
stępnymi właścicielami byli 
Bogatkowie i Myślińscy. Po I 
wojnie światowej, kiedy Polska 
odzyskała niepodległość i Gro-
dzieńszczyzna  powróciła w jej 
granice, Maria z Boczejków, 
zamężna za Marianem Bław-
dziewiczem herbu Pomian, 
odzyskała rodowy majątek.  
Była to niezwykle energiczna 
dziedziczka i ona zajmowała 
się przede wszystkim gospoda-
rzeniem, bowiem jej mąż, po-

lityk, senator II Rzeczypospo-
litej poświęcał się działalności 
społecznej. Wspomagał, na 
przykład, działalność Teatru 
Miejskiego im. Elizy Orzesz-
kowej w Grodnie, organizował 
wycieczki krajoznawcze do 
miejsc historycznych, był pre-
zesem Społecznego Komitetu 
Obywatelskiego w Grodnie, 
wspierającego różnorodne 
inicjatywy kulturalno-oświato-
we. Maria Bławdziewicz dawała 
sobie radę z prowadzeniem 
gospodarstwa mającego 260 
ha gruntów ornych, 20 ha łąk, 
31 ha pastwisk, 184 ha lasu, 2 
ha stawów, 14 ha ogrodów i 
licznych zabudowań gospodar-
czych, nie tylko chlewni, stodół 
czy spichlerzy, ale i takich, jak 
cegielnia, młyn i mleczarnia z 
serowarnią. Wspominana była 
ciepło przez żyjących jeszcze 
do niedawna jej fornali i daw-
nych sąsiadów, mimo że do-

chodziło dość często do kłótni 
z właścicielami sąsiadujących 
majątków chłopskich, koń -
czących się nie raz procesami 
sądowymi.

Maria i Marian Bławdzie-
wiczowie byli ostatnimi pra-
wowitymi właścicielami mająt-
ku Kaszubińce. Maria zmarła  
śmiercią naturalną jeszcze 
przed wybuchem II wojny świa-
towej, natomiast jej mąż został 
po najeździe sowietów na Pol-
skę aresztowany przez NKWD, 
ale na skutek zdecydowanej 
interwencji jego dawnych for-
nali, wypuszczony na wolność. 
Wyjechał prawdopodobnie do 
córki od dawna mieszkającej w 
Warszawie, nie wiemy jednak 
nic więcej o jego dalszych lo-
sach. Oprócz córki miał jeszcze 
Marian Bławdziewicz syna, 
Andrzeja Jerzego, urodzone-
go w 1912 roku w Kaszubiń-
cach, podporucznika lotnictwa. 

Na zdjęciu: Pojezuicki kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Na zdjęciu: Zbudowany w 1870 roku dwór w Kaszubińcach
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Na zdjęciu: Lipowa aleja dojazdowa

Na zdjęciu: PortykNa zdjęciu: Częściowo zamieszkana dobudówka

Podczas okupacji niemieckiej 
działał on w konspiracji (w 
Komendzie Głównej AK), wal-
czył w Powstaniu Warszawskim 
i dostał się do niemieckiej 
niewoli,  a po zakończeniu 
II wojny światowej osiadł w 
Anglii i tam zakończył życie.  
Tymczasem majątek Bław -
dziewiczów wraz z zespołem 
dworskim został przejęty przez 
kołchoz. Budynek dworski oraz 
zabudowania gospodarcze nie 
zostały uszkodzone podczas 
działań wojennych, ale brak po 
wojnie właściwego gospodarza 
doprowadził do ich dewastacji. 
Kiedy odwiedziliśmy Kaszubiń-
ce w 2009 roku dawne budynki 
gospodarcze były w kompletnej 
ruinie, zaś sam dwór, zbudowa-
ny w 1870 roku, przedstawiał 
żałosny widok.

Tylko w jego lewej połowie 
i dobudówce znajdowały się 
mieszkania byłych kołchoź-

ników, reszta budynku była 
zdewastowana, z oknami po-
zbawionymi szyb i drzwiami 
zabitymi deskami. A mimo to 
budził sympatię ze względu na 
swoją architekturę. Chociaż 
parterowy i drewniany, wydawał 
się dość imponujący ze względu 
na wysoki, dwuspadowy dach z 
naczółkami, trzyosiową dobu-
dówkę do dziewięcioosiowego 
korpusu głównego, a przede 
wszystkim z powodu portyku 
przed facjatą w elewacji fron-
towej. Jego cztery wysokie, 
drewniane słupami dźwigały 
trójkątny przyczółek z półkoli-
stym okulusem. Pod portykiem, 
na ścianie facjaty widoczny był 
długi, wąski balkon, otoczony 
drewnianą balustradą.

Park, który otaczał niegdyś 
dwór, również został zniszczony, 
oszczędzono natomiast piękną, 
lipową aleję dojazdową.

Karol XII 12 lipca roz-
począł z Perewołocznej swą 
podróż na południe. Orszak i 
osłaniający go oddział wjechał w 
bezkresny step. Za nim posuwa-
ły się oddziały kozaków Mazepy. 
16 lipca dotarli oni do rzeki 
Boh. 20 lipca przekroczyli oni 
granicę Turcji, a tydzień póź-
niej doszli w rejon Oczakowa. 
Tam król otrzymał zaproszenie 
od Jussafa paszy komendan-
ta twierdzy w Benderze (ros. 
Bendery) położonej nad rzeką 
Dniestr, aby rozgościł się w tym 
mieście. 24 lipca (4 sierpnia – 
kalendarz gregoriański) Karol 
przybył na miejsce i rozłożył się 
obozem pod murami twierdzy. 
Tam też poddał się operacji 

Bronisław Pastuszewski

Karol XII (3)
Od Narwy do Połtawy i Benderu

rannej stopy i już 7 września 
(18) dosiadł konia. Wtedy do-
wiedział się o kapitulacji swych 
wojsk pod Perewołoczną. Wiązał 
on jednak duże nadzieje na 
przyszłość z porozumieniem z 
Turcją. Natychmiast rozpoczął 
szeroką działalność dyploma-
tyczną, wydając polecenia dla 
administratorów w Szwecji, 
przyjmując posłów z różnych 
krajów i opracowując dalszą 
strategię działania. Dlatego 
obóz króla w Benderze nazy-
wano nawet Małym Sztokhol-
mem. Przede wszystkim Karol 
usiłował przekonać Imperium 
Osmańskie do wspólnej wojny 
przeciw Rosji. Jednak wówczas 
władza sułtańska słabła na rzecz 

wielkich wezyrów (naczelnych 
dowódców wojskowych). Ci 
zaś bardziej obawiali się buntu 
wojsk janczarskich niż sułtana. 
Na tronie osmańskim zasia-
dał wtedy Ahmed III, znający 
zwyczaje europejskie i darzący 
sympatią króla szwedzkiego. 
Zatrzymując się w Benderze 
król stawał się gościem sułtana. 
Król mianował Martina Neuge-
bauera swoim posłem (amba-
sadorem) na dworze sułtana. 
9 października (20) wysłał też 
gen. St. Poniatowskiego na dwór 
osmański, celem prowadzenia 
rozmów z wielkim wezyrem Ali 
paszą. Wezyr liczył, że pobyt 
króla w Bendarze będzie atutem 
w negocjacjach Turcji z carem 

Piotrem I, dlatego akceptował 
zaistniałą sytuację. Na początku 
1710 r. Turcja odnowiła traktat 
pokojowy z Rosją i zażądała od 
Karola opuszczenia swego tery-
torium obiecując eskortę w sile 
50 tys. żołnierzy. Jednak dzięki 
dyplomacji gen. St. Poniatow-
skiego sułtan dowiedziawszy się 
o sprzecznym z jego wolą dzia-
łaniach wezyra skazał go na wy-
gnanie. Ożywionym kontaktom 
Karola z sułtanem usiłowali na 
wszelkie sposoby przeszkodzić 
Rosjanie. Car niezmiennie żą-
dał wydalenia Karola z Turcji, 
grożąc działaniami wojennymi. 
W odpowiedzi padyszach zażą-
dał zwrotu Azowa nad Morzem 
Czarnym, wyprowadzenia wojsk 

dokończenie z poprzedniego numeru
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rosyjskich z Polski, zwrotu za-
garniętych ziem inflanckich i 
uznania Stanisława Leszczyń-
skiego za króla Polski. W Szwecji 
w tym czasie nastała klęska głodu 
i epidemia chorób zakaźnych, a 
rządząca tam Rada Królewska 
nie chciała przedłużać wojny, na 
co stanowczo nie godził się król, 
wciąż mając nadzieję 
uderzyć z wojskami 
Porty i w przymierzu 
z Kozakami na Rosję. 
Jednak powstające 
rozbieżności w ocenie 
sytuacji wśród samych 
Szwedów w kraju i w 
Benderze złożyły się 
na osłabienie pozycji 
Karola wobec Turcji. 
Codzienne jego życie 
toczyło się tu dość 
monotonnie – pro-
wadził on ożywioną 
korespondencję, a 
pod murami twier-
dzy wybudował całe 
miasteczko. Otrzymał 
on pomoc finansową 
z Holsztynu, a także 
korzystał z różnych 
tureckich pożyczek, 
uzyskiwanych dzię-
ki zabiegom barona 
Albrechta Grothau-
sena, który w imie-
niu króla wystawiał 
odpowiednie weksle. 
25 lutego (8 marca) 
Piotr I proklamował 
wojnę z Turcją. Na 
wieść o tym do obozu 
króla przybyli polscy 
i kozaccy zwolenni-
cy króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Tur-
cy wahali się jed -
nak. Sułtan rozkazał 
w końcu wezyrowi 
Baltadżiemu paszy 
zaprosić Karola do 
Stambułu. Misję dy-
plomatyczną, w celu 
uzgodnienia wspól-
nego wystąpienia 
przeciw Rosji prowa-
dził St. Poniatowski. 
Tymczasem wojska 
rosyjskie w sile ok. 40 
tys. żołnierzy dotarły 
do Prutu. Tam też 
7 lipca (18) doszli 
Turcy i sprzymierzeni 
z nimi Tatarzy, dys-
ponujący dwukrotnie większą 
siłą. Zaatakowali oni Rosjan i 
rozpoczęły się zacięte walki. Ci, 
zdając sobie sprawę z przewagi 
przeciwnika rozpoczęli nego-
cjacje, na które wyraził zgodę 
wielki wezyr. Aby temu zapobiec 
Stanisław Poniatowski prosił kró-
la Karola o przybycie z Benderu 
do obozu tureckiego. Rosjanie 
zaś w propozycjach kapitulacyj-
nych przewidywali zwrot Azo-
wa, niezależność dla Kozaków 
i odejście wojsk z terytorium 

Rzeczypospolitej. Pasza ponadto 
zażądał od Rosjan zgody na wol-
ny przejazd króla szwedzkiego 
przez rosyjskie terytorium. Karol 
13 lipca (24) dotarł do obozu 
wezyra, który nie jednak po roz-
mowie z królem nie wycofał się z 
uzgodnień zawartych w traktacie 
pruckim. Obiecał on królowi 

zapewnić eskortę 40 tys. wojska w 
czasie jego powrotu do ojczyzny. 
Karol stawał się teraz kłopo-
tliwym gościem na terytorium 
tureckim. Król skierował na ręce 
sułtana oficjalny protest przeciw 
traktatowi. W efekcie umowa ta 
osłabiała pozycję Turcji nie po-
magając Szwecji. Karol z niczym 
powrócił do Benderu. W listo-
padzie 1711 r. nowym wielkim 
wezyrem został Jussuf pasza. W 
wyniku rozmów St. Poniatow-
skiego z sułtanem uzyskano 

potwierdzenie wycofania wojsk 
rosyjskich z Polski, zwrot Turcji 
twierdzy Azow oraz obietnicę 
zawarcia przez cara rozejmu ze 
Szwecją w zamian za opuszczenie 
terenu Turcji przez Karola XII. 
Wobec niedotrzymania umowy 
przez cara sułtan w listopadzie 
1712 r. wypowiedział ponownie 

wojnę Rosji. W grudniu Stanisław 
Leszczyński przegrał starcie z 
wojskami saskimi, a flota szwedz-
ka uległa duńskiej. W rezultacie 
tych zdarzeń sułtan Ahmed III 
rezydujący teraz w Adrianopolu 
postanowił doprowadzić do wy-
jazdu króla do Szwecji. Seraskier 
(namiestnik) Benderu Ismael 
pasza rozpoczął przygotowania 
do wyjazdu króla w eskorcie 
wojsk chana tatarskiego. Król 
dowiedziawszy się o działaniach 
Augusta w Polsce nie zgodził się 

na powrót do swego kraju. Obóz 
królewski został przeniesiony do 
wsi Warnica koło Benderu. Tam 
też 1 (12) lutego 1713 r doszło 
do napadu żołnierzy tureckich 
na szwedzkich żołnierzy oraz 
na dom, w którym przebywał 
Karol. Szwedzi dzielnie bronili 
się przed janczrami. Król oso-

biście wziął udział 
w starciu i został 
lekko ranny. W 
największym nie-
bezpieczeństwie 
życia obronił go 
przyboczny dra-
bant Alex Ross. 
P r z y g n i e c i o n y 
przez napastni-
ków doznał też 
urazu stopy, co 
zmusiło go do le-
żenia się w łóżku. 
6 (17) lutego król 
opuścił Warnicę 
koło Benderu, 
miejsce w którym 
przebywał ostatnie 
3,5 roku w asyście 
100 żołnierzy. Był 
on już wówczas de 
facto nie gościem, 
lecz  w ięźniem 
sułtana. Podróż 
odbył w lektyce 
do Demotiki koło 
Adrianopola. Tur-
cja w czerwcu tego 
roku rozpoczęła 
kolejne rozmowy 
pokojowe z Rosją 
i 22 czerwca (3 lip-
ca) podpisała de-
finitywny traktat 
pokojowy. Króla 
na rozkaz sułtana 
przewiezino do 
miejscowości Ti-
murtasz, gdzie za-
chorwał na mala-
rię. Jesienią 1713 
r. ostatecznie Tur-
cy przestali wiązać 
z Karolem jakie-
kolwiek nadzieje 
polityczne. Wszyst-
kie polityczne i 
militarne plany 
Karola XII zostały 
zniweczone. Ze 
względu na złą dla 
państwa szwedz-
kiego sytuację w 

Finlandii, na Pomo-
rzu i na pograniczu Branderbur-
gii Rada Królewska domagała się 
powrotu króla.

Władca Austrii król Karol 
VI zapewniał go o możliwości 
bezpiecznego przejazdu przez 
terytoria Habsburgów. Po prawie 
roku dalszej zwłoki i różnych 
zabiegach dyplomatycznych 20 
września ( 1 października) 1714 
r. król szwedzki opuścił Demo-
tikę rozpoczynając podróż do 
swej ojczyzny. Turcy doceniając 
działania, niezłomność i charak-
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ter swego gościa, a potemwięźnia 
nazwali go Demikan – baszi czyli 
Żelazną Głową.

Karol XII z asystą liczącą 
1200 osób przejeżdżał przez kra-
je habsburskie: Wołoszczyznę, 
Siedmiogród, Węgry i Austrię 
wszędzie życzliwie, z zaciekawie-
niem, ale gościnnie witany w dro-
dze. Całością operacji dowodził 
gen. Axel Sparre. Po sforsowaniu 
przełęczy Törzburger po wejściu 
na tereny Transylwanii podróżu-
jący doznali serdecznego przy-
jęcia. Nie chcąc być goszczony, 
co przedłużało podróż, król w 
Pitesti odłączył się i postanowić 
dalej podróżować nierozpozna-
wany w małej 8. osobowej grupie 
przebrany w mundur kapitana 
grenadierów. Towarzyszyli mu 
gen. Gustaf von Rosen, kpt. Otto 
Düring, hr Thure Bielke i gen. 
Stanisław Poniatowski. Wszyscy 
mieli fałszywe paszporty kapita-
nów w służbie szwedzkiej. Król 
posiadał paszport na nazwisko 
Peter Frisk. Grupka ta wyruszyła 
z Siedmiogrodu w nocy 27 paź-
dziernika (7 listopada) 1714 r. 
Jechali oni konno, prowadząc 
zapasowe konie. Jazda była mę-
cząca, ze względu na narzucone 
przez króla tempo. 16 listopada 
dotarli do Wiednia, gdzie skorzy-
stano z powozów. Trasa dalsza 
wiodła przez Ratyzbonę, No-
rymbergę, Bamberg, Würsburg, 
Kassel do Stralsundu, gdzie 
przybyli 21 listopada. Król całą 
podróż zachwywał swe incognito, 
a w jego rolę wcielił się T. Bielke. 
Natomiast na miejscu w Stralsun-
dzie został rozpoznany i radośnie 
przywitany przez rodaków. Cała 
wyprawa zajęła królowi 14 dni i 
nocy – przebył on ok. 2300 km 
z czego 1430 km wierzchem i 
850 km powozem, pokonując 
średnio 160 km na dobę. Był 
to wielki wyczyn. Natomiast 
cała grupa Szwedów jadących z 
Turcji licząca 1168 osób, 1625 
koni i 147 wozów do Stralsundu 
przybyła w marcu 1715 r. Warto 
tu podkreślić, że Karol XII stanął 

na szwedzkiej ziemi po raz pierw-
szy od 1700 r. Jako pewnego 
rodzaju fenomen należy uznać, 
że mimo tak długiej nieobecno-
ści władcy państwo szwedzkie 
dość dobrze funkcjonowało, a 
rząd wypełniał na bieżąco pole-
cenia króla przekazywane przez 
wysłanników z dalekich krajów, 
w których walczył i 
przebywał Karol.

Wróciwszy do 
Szwecji szczegółowe 
prowadzenie misji de-
plomatycznych król 
powierzył baronowi 
Georgowi von Goertz. 
Sytuacja zewnętrzna 
i wewnętrzna kraju 
była bardzo trudna. 
Prowincje bałtyckie 
- część Inflant i Finlan-
dia były kontrolowane 
przez Rosję. Prusy pod 
panowaniem ambit-
nego króla Fryderyka 
Wilhelma I dążyły do 
opanowania Szcze-
cina i ujścia Odry. 
Książę Hanoweru Je-
rzy I elektor wystąpił 
też przeciw Szwecji, a 
Rada Królewska rzą-
dząca krajem miała 
poważne kłopoty. Po 
powrocie króla lud-
ność bardzo liczyła na 
poprawę swej sytuacji 
i obniżenie obciążeń 
nakładanych przez ad-
ministracją rządową. 
W lipcu 1715 r. woj-
ska liczące ok. 50 tys. 
żołnierzy złożone z Duńczyków, 
Sasów i Prusaków zgromadzone 
w okolicach Rugii zagroziły 
Szwedom. 31 lipca opanowały 
wyspę Uznam, po ucieczce króla 
ze swymi żołnierzami. Miał on 
pod swoją komendą ok. 14 tys. 
wojska. Bitwa morska koło tej 
wyspy z flotą duńską nie przy-
niosła rozstrzygnięcia. Natomiast 
bitwa lądowa, która rozegrała się 
5 (16) listopada pod Stresowem 
zakończyła się klęską Szwedów i 

kontuzją króla. Oblężone miasto 
skapitulowało 12 (24) grudnia), 
a król przepłynąwszy przez zato-
kę wylądował w okolicach 

Trälleborga na rdzennie 
szwedzkiej ziemi po piętnasto-
letniej nieobecności. A jednak 
mimo dotychczasowych wojen-
nych niepowodzeń nie zabiegał 

o pokój za wszelką cenę. Liczył 
bowiem na rozpad antyszwedz-
kiej koalicji. Przystąpił do zbro-
jeń, zreformował administrację, 
przeprowadził nowy nabór do 
wojska, na podstawie katastru 
wprowadził podatki gruntowe. 
Powołano Deputację Zakupów i 
wprowadzono nową miedzianą 
monetę do obiegu. Jej zawyżony 
kurs pozwolił zwiększyć środki 
na odbudowę armii i floty. Sam 
król przeprowadził reformę woj-
ska rozbudowując artylerię. W 
początkach 1716 r. nie zrażając 
się trudnościami zarządził przy-
gotowania do inwazji na Danię. 
Ponieważ sztormy i topniejące 
lody pokrzyżowały ten zamiar, 
zapoczątkował zaczepną opera-
cję przeciw dość słabej Norwegii 
sprzyjającej Danii. 16 (26) lutego 
Karol rozpoczął marsz z Ystad, 
gdzie dotychczas przebywał na 
północ. Miał pod komendą ok. 
3 tys. żołnierzy, lecz nieprzygo-
towanych na bardzo silne mrozy 
panujące tej zimy. Na początku 
marca jego wojska przekroczyły 
w Värmlandii i po zwycięskiej 
bitwie z Duńczykami 11 (22) 
marca zajęły Chrystianię (Oslo). 
Ponieważ w międzyczasie Duń-
czycy zdobyli Wismar i rozpoczę-
li inwazję na Skanię, Karol jadąc 

za wojskiem na południe kraju 
dotarł 6 (17) września do Lundu. 
Duńczycy na Zelandii posiadali 
ok. 20 tys. żołnierzy wspartych 
korpusem wojsk rosyjskich. 22 
listopada na polecenie Piotra 
I został zawarty sojusz rosyjsko-
pruski skierowany przeciw Szwe-
cji. Kierujący polityką zagranicz-

ną G. von Goertz 
prowadził rozmowy 
na wszystkich dwo-
rach europejskich, 
oprócz duńskiego, 
gdzie przekonywał, 
że Szwecja może za-
wierać alianse w róż-
norodnej kombina-
cji politycznej. Starał 
się też o znaczne 
pożyczki finansowe 
dla państwa. W 1717 
r Rosjanie wstrzyma-
li działania wojenne 
przeciwko Szwecji 
i rozpoczęli nego-
cjacje na Wyspach 
Alandzkich. Karol 
przez 2 lata prze-
bywał w Lundzie, 
przyczyniając się do 
ożywienia kultural-
nego i intelektual-
nego miasta poprzez 
wspieranie tamtej-
szego uniwersytetu. 
Często brał udział w 
dysputach uczonych 
z nauk ścisłych. 11 
(22) czerwca 1718 
r opuścił  miasto 
rozpoczynając kam-
panię norweską. 36 

tys. żołnierzy szwedzkich i 6 tys. 
fińskich przekroczyło południo-
wą granicę Norwegii. 30 paż-
dziernika (10 listopada) wojska 
te skierowały się na twierdzę 
Fredrikshall obsadzoną przez 
Duńczyków. Król kwaterował we 
wsi Tistedal wraz z dowódcami i 
dygnitarzami cywilnymi. Warto 
zaznaczyć, że w jego otoczeniu 
przybywali też książę heski i holsz-
tyński, którzy byli ewentualnymi 
sukcesorami tronu szwedzkiego. 
W połowie listopada Szwedzi 
rozpoczęli oblężenie twierdzy 
bronionej przez półtoratysięczną 
załogę, a 27 listopada przypuścili 
atak. Król swoim zwyczajem był 
wśród żołnierzy nawet w godzi-
nach nocnych. 30 listopada (11 
grudnia) Karol pożegnał się z 
dowódcami i konno wyjechał 
na inspekcję umocnień i szwedz-
kich okopów. W jednym z nich w 
odległości ok. 160 m od murów 
obserwował przedpole ostrzeli-
wane przez nieprzylaciela. Nie-
stety, czasami wychylał się ponad 
poziom umocnienia i właśnie 
w takim momencie o godzinie 
9-tej wieczorem został trafiony 
przez strzelca wyborowego kulą 
muszkietową w głowę. Przeszyła 
ona od lewej strony obie skronie 
powodując śmierć króla. Obok 

Na zdjęciu: Bendery (Mołdawia - Nadniestrze). 
Ruiny twierdzy tureckiej stan obecny

Na zdjęciu: Sztokholm (Szwecja). Pomnik Karola XII na 
placu jego imienia. Fot. B. Pastuszewski
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niego znajdowali się wówczas 
por. Bengt Carlberg, gen. Johan 
von Caulbars, a nieco dalej gen. 
Philip Schwerin. Śmierć króla 
nastąpiła natychmiast, jego ciało 
wyniesiono na noszach z okopu. 
Można uznać, że to wydarzenie 
zakończyło w Szwecji i Europie 
pewną epokę. Na marginsie war-
to zauważyć, że wszystkie portrety 
Karola XII przedstawiają go jako 
żołnierza, bo tak się ubierał, z 
prawdziwym rapierem bojowym, 
a nie z paradną szablą. Dawał w 
ten sposób do zrozumienia, że 
jest władcą, ale i sługą swego pań-
stwa i Szwedów. Wyróżniał się 
tym na tle ówczesnych władców 
europejskich. Identyfikował się 
całkowicie z armią – był typem 
wojownika

Po śmierci króla dowódz-
two objął książę Fryderyk Heski. 
Wieść o tym tragicznym wyda-
rzeniu przekazano natychmiast 
do Sztokholmu. Zabalsamowa-
ne zwłoki Karola przewieziono 
uroczyście do stolicy państwa i 
po ceremoniach pogrzebowych 
złożono w grobowcu w kościele 
luterańskim Riddarholmskyr-
kan, gdzie spoczywają prawie 
wszyscy władcy Szwecji. Rzeczą 
ciekawą jest, że kilka lat później 
car Piotr I, zwalniając z niewoli 
szwedzkich dowódców, którzy 
przegrali bitwę pod Perewołocz-
ną w swym wystąpieniu podkre-
ślił zalety Karola XII jako władcy, 
dowódcy i człowieka.

Śmierć Karola zakończyła 
w dziejach Szwecji epokę ka-
rolińską, cechującą się władzą 
absolutną również poprzez funk-
cjonowanie Rady Królewskiej 
i parlamentu – rikstagu. Ten 
porządek prawno – polityczny 
uległ załamaniu. 6 (17) grudnia 
1718 r. Rada przyznała prawo 
do tronu Ulryce Eleonorze - 
siostrze zmarłego króla. Została 
więc królową elekcyjną na mocy 
decyzji stanów 23 stycznia (3 
lutego) 1719 r. Była to już wła-
dza ograniczona i kontrolowa-
na. Abdykowała ona 24 marca 
(3 kwietnia) 1720 r. na rzecz 
Fryderyka Haskiego. Wówczas 
też uchwalono w Szwecji nową 
konstytucję.

Należy mocno podkreślić, 
że wraz ze śmiercią Karola XII 
Szwecja przestała się liczyć jako 
ważne europejskie mocarstwo.

Bibliografia:
1. Zbigniew Anusik Karol XII. 
Wydawnictwo Ossolineum. War-
szawa 2006.
2. Margus Laidre Bitwa pod Na-
rwą 1700. Wydawnictwo Inferte-
ditions. Zabrze 2015.
3.Władysław A. Serczyk Połtawa 
1709. Wydawnictwo MON. War-
szawa 1982.
4 Władimir Kudrin Przewodnik 
Naddniestrze. Wydawnictwo Poli-
grafist. Bendery 2014.

Tegoroczna, 25. edycja 
Międzynarodowego Festiwalu 
Poetyckiego w Wilnie odbyła 
się w dniach 27-31 maja 2018 
roku i wyróżniała się dużą 
różnorodnością i liczebnością 
imprez. To był szczególny 
Maj nad Wilią -jubileuszowa 
edycja, która trwała pięć dni 
i poświęcona była 100-leciu 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę i Litwę. Inicja-
torem i organizatorem tego 
Festiwalu od lat, niezmiennie 
jest Romuald Mieczkowski, 
wileński poeta i dziennikarz, 
który zaprasza polskich twór-
ców z całego świata. Co roku 
festiwal ma inny charakter i 
poświęcony jest innej tema-
tyce. Jednak niektóre ele-
menty takie jak „Przywitanie 
z Adamem”, „Przedpołudnie 
jednego wiersza”, czy „Środy 
literackie” - spotkania przy 
Celi Konrada są niezmienne 
a wręcz już tradycyjne. Festi-
wal poezji stał się festiwalem 
interdyscyplinarnym, gdzie 
się spotykała literatura, ma-
larstwo, film, muzyka. Tym ra-
zem było wyjątkowo kolorowo 
i wielowymiarowo. 

Festiwal zainaugurował 
niedzielny recital polskiej 
aktorki pochodzącej z Wilna, 
a obecnie mieszkającej w War-
szawie - Joanny Moro, która 
zaśpiewała znane i lubiane 
piosenki z okresu między -
wojennego, przeplatając je 
opowieściami i wspomnie -
niami z rodzinnego domu. W 
poetycki świat publiczność za-
brał również Stanisław Soyka, 
który zaśpiewał wiersze wielu 
znanych poetów. Odbyła się 
też premiera filmu doku -
mentalnego „Nieobecny” 
poświęconego nieżyjącemu 
już wileńskiemu poecie Sła-
womirowi Worotyńskiemu. 
Na premierze filmu obecni 
byli członkowie rodziny. Dom 
Kultury Polskiej przyjął wszyst-
kich uczestników Festiwalu 
bardzo gościnnie. Prawdziwy 
Zajazd na Litwę został rozpo-
częty. Inauguracyjny wieczór 
poprzedzony był Mszą św. w 
kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP (u Franciszkanów), po 
której odbyła się refleksja li-
ryczno-poetycka uczestników 
festiwalu.  

W poniedziałek, 28 maja 
rozpoczęliśmy dzień tradycyj-

Helena Skonieczka

Maj nad Wilią 2018 

nym wspólnym zdjęciem pod 
pomnikiem Adama Mickie-
wicza. Już po raz 25. wszyscy 
„przywitali się z Adamem” 
a błysk fleszy uwiecznił tą 
wyjątkową chwilę. Potem po-
wędrowaliśmy na dziedziniec 
domu przy ul. Bernardyń-
skiej (Dom-Muzeum A. Mic-
kiewicza), gdzie rozpoczęło 
się  „Przedpołudnie Jednego 
Wiersza”. Oficjalnego otwar-
cia festiwalu, który od ćwierć-
wiecza sprzyja promowaniu 
polskiej kultury na Litwie, 
promując zarazem twórczość 
wileńskich autorów dokonał 
niezrównany gospodarz Ro-
muald Mieczkowski. Swoją 
obecnością zaszczyciła Urszu-
la Doroszewska, ambasador 
RP w Wilnie. Udział wzięli tak-
że przedstawiciele Wydziału 
Konsularnego RP, Instytutu 
Polskiego w Wilnie oraz wielu 
innych placówek i instytucji 
wileńskich oraz zagranicz -
nych, które przyczyniły się 
do zrealizowania festiwalu. 
Wśród festiwalowych gości 
swoją twórczość prezentowali 
poeci z dziewięciu krajów, 
w tym Anglii, Czech, USA, 
Belgii, Polski i in: Renata 
Putzlacher, Ryszard Grajek, 
Helena Skonieczka, Janusz 
Taranienko, Dorota Gor -
czyńska-Bacik, Zbigniew Za-
les, Barbara Gruszka, Janusz 
Wójcik, Mirosława Wojszwiłło, 
Tomasz Snarski, Bernadeta 
Kalec, Stanisław Zawodnik, 
Teresa Barbara Banasik, Pa-
weł Krupka, Leokadia Koma-
iszko. Wileńskich autorów 
reprezentowali :  Wojciech 
Piotrowicz, Alina Lassota, 
Aleksander Sokołowski, Józef 
Szostakowski, Romuald Ław-
rynowicz, Teresa Markowska i 
Romuald Mieczkowski. Po po-
łudniu w Instytucie Polskim 
otwarto wystawę fotograficzną 
Jana Skłodowskiego „Litew-
skim szlakiem Narutowiczów”, 
odbyła się też konferencja 
„Niepodległość niejedno ma 
imię”. W konferencji wziął 
udział Tomasz Kozłowski z 
Domu Spotkań z Historią w 
Warszawie, który mówił m.in. 
o Polakach uczestniczących 
w tworzeniu państwowości 
litewskiej, ale też białoruskiej. 
Zaprezentował takie sylwetki 
jak: Stanisław Narutowicz, 
Michał Pius Romer, Tadeusz 
Iwanowski (Tadas Ivanau -
skas). Ciekawą dyskusję po-

prowadzili redaktorzy naczel-
ni: Tomasz Otocki – portal 
„Przegląd Bałtycki”, Andrius 
Konickis – „Naujoji Romuva” i 
Romuald Mieczkowski – kwar-
talnik „Znad Wilii”.

Temat niepodległości 
został przedłużony wyprawą 
śladami, marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wycieczka do 
historycznych rozpoczęła 
się od złożenia kwiatów przy 
Mauzoleum Serca Marszał-
ka na Cmentarzu Rossa, a 
także na grobie ojca litew-
skiej niepodległości Jonasa 
Basanavicziusa, Później od-
wiedziliśmy Zułów - miejsce 
narodzin marszałka, a także 
inne miejscowości z nim zwią-
zane: Bezdany, Podbrodzie, 
Powiewiórkę i Jaszuny. Tam, 
u Ludwiki Śniadeckiej gdzie 
bywał Słowacki – ulubiony 
poeta Marszałka zatrzyma -
liśmy się na dłużej. Był to 
prawdziwy „Najazd Poetów 
na Pałac Balińskich w Jaszu-
nach”. Gościem specjalnym 
był Wojciech Pszoniak i ak-
torka litewska Birute` Mar, 
którzy czytali m.in. wiersze 
naszych polskich noblistów 
(Czesława Miłosza i Wisławy 
Szymborskiej). Poezji towa-
rzyszył jazzman Jan Maksi -
mowicz.

Festiwalowi Poezji towa-
rzyszył Festiwal Filmów Emi-
gracyjnych EMIGRA 2018. 
W środowe przedpołudnie, 
w Instytucie Polskim mogli-
śmy obejrzeć takie filmy jak: 
„Wygrać z przeznaczeniem” 
– reż. Marka Lechowicza, 
„Islandia” – reż. Jakub Witka 
(debiut), a także „Nieobecny” 
– reż. Agaty Lewandowski. Na 
zakończenie przeglądu zapre-
zentowano także krótki filmik 
(a właściwie prezentację) o 
życiu i twórczości Wandy Do-
baczewskiej (wileńskiej pisar-
ki międzywojennego Wilna), 
której rodzina (wnuczka wraz 
z mężem) była festiwalowym 
gościem. 

Podczas Środy Literac-
kiej, na schodach dawnego 
klasztoru Bazylianów, gdzie 
kiedyś była Cela Konrada 
poeci czytali swoje wiersze i 
wspólnie recytowali Inwokację. 
Bardzo ciekawe było też spo-
tkanie w Pałacu Ogińskich, 
gdzie mieści się Klub Związ-
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ku Pisarzy Litwy. W ramach 
„Mostów Literackich” odbyło 
się tam spotkanie z Dorotą 
Masłowską – polską pisarką, 
której książka „Wojna polsko-
ruska”  została przetłumaczo-
na na kilka języków, w tym na  
litewski. Na spotkaniu była 
obecna pisarka oraz tłumacz 
Vytautas Dekšnys. W Klubie 
Związku Pisarzy Litwy o swojej 
książce „Dwanaście srok za 
ogon” opowiedział  Stanisław 
Łubieński. Jego książka także 
zasługuje na uwagę czytelni-
ków i została przetłumaczona 
z języka polskiego na język li-
tewski. Przekładu z polskiego 
dokonała Birutė Jonuškaitė. 
Spotkanie prowadziła Joanna 
Tabor. Po spotkaniu wystąpił 
jazzman Jan Maksimowicz. 

Podsumowaniem Festiwa-
lu była biesiada wszystkich po-
etów, malarzy i ich przyjaciół 
w Polskiej Galerii Artystycznej 
„Znad Wilii”, połączona z 
występami młodych twórców: 
Tomasza Snarskiego, Rob B. 
Coltona i Tomasza Tamosiu-
nasa. Ostatni wieczór, przy 
degustacji potraw wileńskich, 
był też okazją do podsumowa-
nia jubileuszowego Festiwalu 
i jego 25-letniej historii. W 
ciągu ćwierćwiecza festiwal 
odwiedziło ponad 600 twór-
ców. Ukazało się kilka tłu-
maczeń utworów literackich 
z polskiego na litewski i z 
litewskiego na polski, poezja 
uczestników festiwalu znala-

zła się w antologiach poetyc-
kich. Festiwal zainspirował 
do powstania kilku filmów o 
Wilnie i jego mieszkańcach, 
zostało przygotowanych dzie-
siątki reportaży. „Wilno i jego 
spuścizna przyciągają” - pod-
kreślił Romuald Mieczkowski, 
wskazując, że w tym roku „nikt 
z zapraszanych gości nie od-
mówił udziału w festiwalu”. 
„Ta majowa impreza jest 
również doskonałą okazją do 
mówienia o dniu dzisiejszym 
naszego miasta, o Polakach 
tu mieszkających, stwarza 
możliwość, by ta informacja, 
z pierwszych ust  trafiała do 
Polski, do innych państw Eu-
ropy, a także za ocean.

W ramach Festiwalu „Maj 
nad Wilią” odbyła się także 
dyskusja pt. „Dziennikarz - za-
wód dla cyników?” z udziałem 
dziennikarzy polskich i litew-
skich, a także prezentacja 
książki Mirosława Ikonowicza 
„Pohulanka” i książki Zeno-
biusza Ponarskiego „Przyja-
ciel Litwy i ptaków”. Były też 
spotkania z polskim autorem 
książek dla dzieci Grzegorzem 
Kasdepke.

W czwartkowy dzień były 
już tylko wędrówki literackie 
po Wilnie, rozmowy nt. trans-
latorskie w siedzibie Związku 
Pisarzy Litwy i odwiedzenie 
Hospicjum bł. ks. Michała 
Sopoćki w Wilnie. Spotkanie 
prowadził Tomasz Snarski, 

Tej  miejscowości  nie 
znajdziemy na dawnych ma-
pach, a prześmiewcy twier-
dzący że Polesie przypomina 
pustynię, choć nigdy na nim 
nie byli, nie będąjej nawet 
szukać. Powstała na całkiem 
niezaludnionym terenie w 
pobliżu jeziora Kniaź, lub 
jak mówią w okolicy Żyd ( 
przy czym żyd nie ma nic 
wspólnego z określeniem 
narodowości,tylko pochodzi 
od słowa „żytkij”- mokry, wil-
gotny, inna wersja mówi- że 
od słowa „żyć”), równo 40 lat 
temu. Tu zalegały głębokie 
pokłady nadającego się do 
eksploatacji torfu. Postano-
wiono zbudować kopalnię i 
wytwórnię brykiet torfowych. 
Tym, co zechcą podnieść 
larum o „niszczeniu dóbr na-
tury”, „niszczeniu środowiska 
naturalnego” i tp. odpowiem 

pytaniem , czy wolą siedzieć 
przy ciepłym piecu, czy też wy-
starczy im zimą niedogrzana 
izba? Polska ma złoża węgla 
kamiennego i brunatnego, 
geologicznie znacznie starsze 
od torfu, które też są nieod-
nawialnymi zasobami. One 
zaspokajają nasze potrzeby 
energetyczne. Też można by 
podnieść larum, że są nisz-
czone przez eksploatację... 
Samochody wykorzystują nie-
odnawialną ropę naftową i 
gaz a jednak nikt nie rezygnu-
je z samochodu... Białoruś 
nie posiada ani złóż węgla 
ani ropy i gazu. Torf i drewno 
są tu i muszą być surowcami 
energetycznymi i trzeba się z 
tym pogodzić.

Warunki w jakich bu -
downiczowie rozpoczynali 
pracę dalekie były od luksusu. 

Krystyna Kukucka

Wszystko już mamy...

który również jest tam wolon-
tariuszem. Goście festiwalu 
dowiedzieli się o pracy jedy-
nego na Litwie hospicjum 
stworzonego przez polską 
siostrę zakonną z Gorzowa 
Wielkopolskiego. - Michalinę, 
która przyjechała na Litwę z 
jedną pięciozłotówką, a teraz 
planuje już budowę działu 
hospicjum dziecięcego. 

Czwartek to: wizyta u MB 
Ostrobramskiej, zaproszenie 
do Radia Wilno, gdzie nagra-
no godzinną audycję prezen-
tującą przedwojenną twór-
czość Wandy Dobaczewskiej i 
moją współczesną twórczość. 
Odwiedzenie hospicjum i 
spotkanie z wileńskimi harce-
rzami w Domu Polskim. 

Fest iwal  zdobywa co -
raz większe zainteresowanie 
wśród społeczności literackiej 
oraz coraz większe poparcie 
partnerów. „Maj nad Wilią”. 
Organizowany jest nie tylko 
po to, by nawiązać owocne 
kontakty z twórcami w Polsce i 
innych państwach, ale też aby 
ugruntować ducha partner-
stwa między wilnianami. To 
nadzwyczajne, że całe ćwierć 
wieku działa coś tak żywego i 
ważnego dla naszych środo-
wisk oraz znajduje wciąż no-
wych zwolenników, przyjaciół 
i wsparcie. Najważniejsze jest 
to, że przez te 25 lat tworzy 
się jedno środowisko wokół 
kwartalnika „Znad Wilii” i 

wokół tego festiwalu. To jest 
środowisko Polaków z Litwy, 
z Korony, Litwinów i innych 
krajów, życzliwych dla tej 
sprawy. To są nie tylko wspa-
niałe wrażenia! To także wiele 
momentów edukacyjnych i 
nawiązywanie kontaktów, za-
wieranie nowych znajomości. 
Poeci wzajemnie się poznają, 
poznają twórczość swoich 
kolegów, jest to wielka pro-
mocja poezji i współczesnych 
poetów. To taka rewitalizacja 
życia kulturalnego, która 
buduje nowe mosty. Takie 
budowanie mostów – poprzez 
sztukę, przekład literacki, 
poprzez muzykę – jest bar-
dzo ważne. Poznajemy się 
jako konkretni ludzie, jako 
społeczeństwo i jako narody. 
Na wileńszczyźnie powietrze 
oddychało poezją i literatu-
rą. Poezja dała nam piękne 
chwile i niezapomniane prze-
życie.

Głównym organizatorem 
festiwalu było Stowarzyszenie 
Na Rzecz Rozwoju Kultury 
„Znad Wilii”, współorgani-
zatorem – Mazowiecki Insty-
tut Kultury w Warszawie a 
partnerami: Instytut Polski w 
Wilnie, Dom Kultury Polskiej 
w Wilnie, Fundacja EMIGRA, 
Związek Pisarzy Litwy, Okrę-
gowa Biblioteka Publiczna im. 
Adama Mickiewicza w Wilnie, 
Uniwersytet Wileński, Pałac 
Balińskich w Jaszunach, Mu-
zeum Adama Mickiewicza. 

Mówią o tym bez patosu, jak 
zwykle skromnie, jak o czymś 
normalnym, a le  z  pewną 
dumą że coś osiągnęli pracą 
własnych rąk, że stworzyli 
sobie swoje miejsce na ziemi. 
Wszystko już mamy stwier -
dzili w pewnym momencie, 
bo prócz kopalni i fabryki 
brykiet powstały mieszkania 
dla pracowników w blokach 
i domkach, ośrodek zdrowia, 
wiejski dom kultury (jakiego 
niejedno miasto mogło by 
pozazdrościć),szkoła średnia, 
przedszkole, szkoła muzycz-
na, biblioteka, sklepy spożyw-
cze i przemysłowe, kawiarnia, 
oddziały 2 banków, poczta, 
apteka, niezłej jakości drogi, 
tylko cerkwi brak, coś z tym 
trzeba zrobić. Nie zastanawia-
jąc się długo, uzyskali zgodę 
władz kościelnych na budowę 
cerkwi i przystąpili do działa-

nia. W 2006 roku rozpoczęto 
budowę cerkwi pod wezwa-
niem św. Archanioła Micha-
ła. Dziś cerkiew jest gotowa. 
Odbywają się w niej nabożeń-
stwa. Byłam świadkiem nie-
spotykanego wydarzenia. W 
sobotę odbywały się oficjalne 
uroczystości 40-lecia, połą-
czone z koncertem i zabawą 
na otwartym powietrzu, a w 
niedzielny poranek uroczyste 
podniesienie i umieszczenie 
na swoim miejscu kopuły na 
cerkwi. Sprzętu i kadry uży-
czyła dyrekcja kombinatu. 
Wisząca na ramieniu dźwigu 
i precyzyjnie osadzana kopuła 
robiła niesamowite wraże -
nie. Teraz mieszkańcy mogą 
śmiało powiedzieć» „Mamy 
wszystko”.

Tak żyje się w Żytkowi-
cach.
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Odlećmy na myśli kilka do 
mej pradawnej krainy kresowej. 
Kiedyś, w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych, wileńską 
podstawówkę, której byłem 
uczniem odwiedziła Wanda Cho-
tomska i prowadziliśmy korowód 
w szkolnej sali teatralnej. Tak się 
złożyło, że nawijałem kółka w 
tym korowodzie, uchwyciwszy się 
prawej ręki pisarki. Pamiętam, że 
wydała mi się wielką damą, kimś 
rodzącym we mnie poczucie 
bezgranicznego uszanowania, 
mimo że miała zabawną perłową 
pomadkę na pomarszczonych 
wargach i czerwony lakier na dłu-
gich paznokciach. Śpiewaliśmy 
„nadzieja ma kolor zielony, zielony, 
zielony jak klon, nadzieja ma kolor 
zielony na przekór krakaniu wron” 
i przyznam, że odpieczętował mi 
się ten śpiew w pamięci mocnym 
zielonym znamieniem. Nawet 
dzisiaj, kiedy spisuję tę mie-
szanką świeżych i już zabliźnio-
nych wspomnień - w kakofonii 
rosyjskiej muzyki popularnej 
skrzeczącej z głośnika telefonu i 
sąsiedzkich ploteczek - słyszę ten 
śpiew Wandy Chotomskiej, słyszę 
jej arcypoprawną polszczyznę, 
pamiętam ciepło jej miękkiej 
dłoni i  słyszę nasz łamany wi-
leński język, nasze karykaturalne 
próby naśladowania prawdziwego 
polskiego. 

Ha ha! Dopiero w innym 
życiu,  kiedy będę mieszkał w 
Polsce, gdzie będę mówił w 
języku Wandy Chotomskiej lub 

Wawrzyn Komar

Na przekór krakaniu wron 

udawał, że w nim mówię i będę 
udawał, że w nim też myślę, kiedy 
od prowadzenia korowodu w 
Wilnieupłynie sporowód w Wilii, 
Wiśle i Motławie, wtedy właśnie 
się dowiem albo i nie dowiem 
o Wandzie Miron i o Mironie 
Białoszewskim i o tym, że nawet 
piec mogą zabrać i im  ten piec 
zabrali,  a ja będę się bał, że i mi 
kiedyś zabiorą i będę wyobrażać 
sobie piec w domu swoich pra-
dziadków w Majkunach, zawsze 
ten sam, z rudych, gorących kafli 
i leżanką nad nimz zasłoną w 
kwiecisty wzór, będę wyobrażać, 
jak zabierają ten  właśnie piec 
z Majkun, a tam Wanda z po-
malowanymi pomadką ustami 
w przyświronku - nie Wanda 
Chotomska, a Wanda Miron, 
tworząca nieznaną mi wówczas 
dorosłą literaturę, jako jed-
ność w kreacji z Białoszewskim, 
jako nadzieja i beznadzieja pod 
jednym szyldem nicości, jako 
zieleń i czerń wymieszana na 
malachit upchnięty w butelkę i 
wyobrażam sobie szaranagajamę, 
a może i nie-sza-rą wcale, bo 
przecież porośnięta nadzieją, co 
ma kolor zielony, zielony, zielony jak 
klon. I choć w ogrodzie mojego-
dzisiejszego-domu-rodzinnego w 
Gdyni jest kilka gatunków klonu, 
żaden z nich nie jest naturalnie 
zielony, mimo to słyszę śpiew 
Wandy Chotomskiej sprzed lat 
i mam nadzieję, że nadzieja ma 
kolor zielony zielony zielony jak klon. 
Na przekór krakaniu wron.

Romuald Kromplewski 

Swietłogorsk albo Rauschen   

Pruska mapa z okresu międzywojennego znaleziona w Rastemburgu 
(obecnie Kętrzyn) w 1945 roku. Fot. Romuald KromplewskiNa zdjęciu: Świetłogorsk. Nowy ośrodek wczasowy pobu-

dowany na wysokim klifie Bałtyku. Stąd można zejść 81 
schodkami na plażę. Napis w języku niemieckim na ścianie 
wskazuje na to, że tutaj także liczą na turystów z zachodu, 

którzy gotowi są przyjechać na ziemie swych ojców i dzia-
dów. Fot. Romuald Kromplewski. 

Na zdjęciu: W razie gorszej pogody można zamiast na plażę 
pójść około 200 metrów w kierunku miasta i podziwiać orygi-

nalną architekturę z przełomu XIX i XX wieku. 
Fot. Romuald Kromplewski

Na zdjęciu:  Kilka metrów wyżej niż plaża, na jednym z szerokich  
spoczników schodów oryginalny zegar słoneczny. 

Fot. Romuald Kromplewski
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Ulica Zamkowa. Dzień lip-
cowy. Upalny. Wileński. Sprażone 
tynki kamienic.  Kruszące się. 
Wyszlifowane kocie łby. Lśniące 
w słońcu. Nieustający tupot tury-
stów spływających wydeptaną tra-
są - w dół Ostrej Bramy do Placu 
Katedralnego. Skryłem się w cie-
niu parasoli jednej z restauracji 
serwującej kuchnię tradycyjną. 
Rozgościłem się na lipowej ławie. 
Na stoliku szkarłatne pelargo-
nie. W takich okolicznościach 
mogłem spędzić oczekiwanie na 
moją ciotkę, Wilniankę rodowitą 
jak ja - Jolantę. 

- Ko nors prisigersite? - za-
szczebiotała nieoczekiwanie kel-
nerka. 

Nie rozkładając karty, złoży-
łem zamówienie (po litewsku). 
Dobrze wiedziałem, czego bym się 
napił. W Wilnie zawsze zamawiam 
to samo. Niemal natychmiast 
na mój stolik obok szkarłatnych 
pelargonii wślizgnął się kufel 
mętnego kwasu z rodzynkami pły-
wającymi po spienionej tafli. Zli-
załem słodką piankę z ust. Kwas 
chlebowy wyrabiany na miejscu 
smakuje zupełnie inaczej niż te 
upchane w plastikowe butelki, a 
ten wyrabiany w Wilnie smakuje 
najprawdziwiej. Zupełnie jak cze-
bureki - te wielkości wachlarzy we-
neckich, najbardziej chrupiące i 
ze szczątkową ilością mięsa (to też 
element prawdziwości czebureka 
- mięsa musi tam być koniecznie 
tyle, co kot napłakał) występują 
jedynie na plażach litewskiego 
Bałtyku - gdzieś w Połądze czy w 
okrytej strzelistością sosen Świę-
tej. Na ich obczyźnie te dania też 
smakują, ale inaczej. Kwestia re-
ceptury? A być może niezależnie 
od pieczołowitego trzymania się 
przepisu, smakuje już tylko senty-
ment, zawsze z lekkim zawodem 
- prawdziwy smak uwieczniony we 
wspomnieniu, jedynie wspomnie-
niem i pozostaje.

O! Przyszła Jolanta. Cała na 
czarno, na obcisło, bez względu 
na upał i wczesną porę dnia, 
zgodnie z tutejszą czarną modą. 
Rozłożyliśmy karty. Złożyliśmy za-
mówienia. Rozgadaliśmy się, co u 
kogo słychać, kto jeszcze żyje, kto 
się ożenił, kto dzieci urodził. Za-
zwyczaj odczuwam nieokazywane 
zakłopotanie przy ustaleniu - kto 
komu kim - z tej dalszej linii na-
szej rodziny. Jolanta orientowała 

Wawrzyn Komar

Nasza Natasza

się doskonale.
- Czesia umarła. Miesiąc jak 

pochowali - oznajmiła.
Pewnie dlatego cała na czar-

no. A myślałem, że moda. 
 - Nie pamiętałem, kim była 

Czesia.
- Jak nie pamiętasz? - nie do-

wierzała - ta wujenka, co w Szcze-
cinie umarła, jak jej dziewięć-
dziesiąt dziewięć lat było. Żona 
Zygmy. Jego brat w Majkunach 
mieszkał. Dużo pił. Ałkasz. Ręce 
mu się trzęsły, a jak kielicha kto 
nalał – odrazu przestawały. Czesia 
to jego wnuczka. Moja adnagodka. 
Młoda kobieta.

Chyba przypominałem - 
widziałem Czesię parę razy w 
życiu, zawsze wyłącznie na cmen-
tarzu w Bujwidzach. Zawsze w 
potrzepanym futrze. Zawsze z 
zapaszkiem.

- Czesia była w moim wieku, 
może trochę starsza - wspominała 
Jolanta. Jak mi było dwanaście, to 
jej około osiemnastki. W młodo-
ści bardzo kolegowałyśmy się z 
Czesią. Była taka ładna, wysoka, 
zawsze gustownie ubrana, dżinsy 
pracirony nosiła. Jedno jej tylko 
nie odpowiadało w sobie - bardzo 
się wstydziła swojego polskiego 
imienia - Czesława. To były lata 
osiemdziesiąte, jakoś druga po-
łowa. Wiesz, wszystko po rusku, 
ruskie szkoły, ruska muzyka, 
ruskie kino. A ona Polka. Czesła-
wa. Poszłyśmy wtedy z Czesią do 
kinoteatru Lietuva. Nie pamię-

tam, co tam grali, jakąś sowiecką 
komedię - to nie o film chodziło 
zupełnie, a to, że w Lietuvie się 
bywało. I stałyśmy z Czesią przy 
wejściu do Lietuvy. Przy tych 
szklanych drzwiach. Dwie Polki, 

Wilno 1991-2004

Urodziłem się w roku 1991 
w polskiej rodzinie w Wilnie. 
Tamże przemieszkałem lata 
dzieciństwa. Spędzałem parne 
dni na asfalcie poskomuni-
stycznego osiedla, parając się 
wszystkim tym, co pokolenie 
dzieciaków 90-tych. Miałem 
jednak okazję od najmłodszych 
lat obcować z osobami różnych 
narodowości oraz kultur (Litwi-
ni, Polacy, Rosjanie, Białorusi 
czy Cyganie). Tradycje polskie 
były w moim domu pielęgno-
wane z niezwykłą pieczołowi-
tością. Przekazywane również 
przez pradziadków, rozpomi-
nających czasy ułańskiej buty 
oraz polskości Wileńszczyzny. 
Uczęszczałem do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Wilnie, nieodpodal której 

Wawrzyn Komar

Życiorys emigranta z Litwy

mieściła się szkoła litewska. W 
walce o obronę własnej narodo-
wej tożsamości (albo własnego 
plecaka), dochodziło do wielu 
styczek dzieciaków obu naro-
dowości, którzy w taki sposób 
spędziali czas oczekiwania na 
rozklekotany trolejbus. 

W związku z nadaniem 
moim rodzicom obywatelstwa 
polskiego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Alek-
sandra Kwaśniewskiego, podjęli 
oni decyzję o przeprowadzce 
do Polski. Pradziad opowie-
dział niegdyś historię, że sam 
po II wojnie światowej chciał 
opuścić Wileńszczyznę. Spako-
wał już nawet walizki, jednak 
na wiosnę zakwitł ogromny sad, 
który pradziad własnymi ręka-
mi zawiązał, dlatego pozostał w 
podwileńskich Majkunach aż 
do schyłku życia.

naczesane, w podartych dżinsach, 
szerokich kurtkach i wtedy ona 
mówi: „Jolka, Ty mnie tylko nie 
nazywaj Czesia, bo tak mi wstyd, 
że ja jakaś Czesia. Mów do mnie 
Natasza.” - tak się do niej i zwra-
całam: „Natasza, paszli siuda, 
Natasza, paszli siuda”. Wiesz, przy 
sowietach to inne czasy były… i 
inne imiona.

Jolanta przerwała. Kelnerka 
przyniosła czenachy w glinia-
nych naczyniach z ludowymi 
wzorami.

- Skanaus - pożyczyła smacz-
nego.

- Ačiū - podziękowaliśmy.
Grzebiąc w soczystościach 

swojego parującego czenachu, 
zapytałem:

- Na co ta Czesia umarła?
- Wypić ona lubiła. Gdzie 

ona się tylko nie szwendała po 
Wilnie, na Krasnuchie gdzieś wy-
siadywała w brudnych chatach. 
Z jakimiś sinymi mordami. Pod 
Maximą też stała. Zdegradowana. 
Ostatnio rzadko ją widywałam. 
Mówili tylko, że znaleźli ją. Mar-
twa leżała koło drogi, a co się stało 
to nikt nie wie.

Na zdjęciu: Pomnik Lenina z „radzieckich czasów” osadzony w skansenie 
w Grucie (Grutas). Fot: Stefan Pastuszewski


