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„Brama na Wschód” – taki podtytuł znalazł się w nazwie Regionalnego Ośrodka Deba-
ty Międzynarodowej w Białymstoku. „Brama” jest jednym słowem, które na przestrzeni 
historii posiadało dwa przeciwstawne znaczenia… Czy wiesz Szanowny Czytelniku, że nie-
gdyś określenie „brama”, wbrew współczesnemu pojmowaniu oznaczało tyle, co 
„przegroda”, „tama”, czy „obwarowanie”? W odniesieniu do celów, jakie postawił w swojej 
działalności RODM Białystok, znaczenia te nie wykluczają się. Można powiedzieć, że wręcz 
idealnie oddają sytuację historyczną poprzez przeciwstawność znaczeniową. Są też konse-
kwencją patrzenia w przyszłość poprzez ogląd i refleksję nad przeszłością i współczesnością, 
jak pragnie widzieć to instytucja prowadząca RODM Białystok – Stowarzyszenie Edukacji 
i Dialogu „FONTIS ET FUTURA”. 

Trzeba bowiem zauważyć, że oto w przeciągu ostatnich kilkunastu lat wyrósł na 
wschodnim pograniczu współczesnej Polski, a zatem i naszego regionu (mam tu na myśli 
pogranicze polsko-białoruskie), nowy mur i przegroda coraz mocniej oddzielająca nas od 
części historycznego dziedzictwa wspólnoty, jaką stanowiła niegdyś dawna Rzeczpospolita. 
Po traumatycznych doświadczeniach utworzenia pojałtańskiego obwarowania na wscho-
dzie, mieszkańcy naszego regionu po raz kolejny boleśnie doświadczyli pogłębienia izolacji 
od miejsc, do których wciąż biegną myśli wielu z nas. To ta mniej eksponowana konsekwen-
cja wstąpienia przez Polskę w struktury Unii Europejskiej. Staliśmy się jako kraj, a zwłaszcza 
jako region, jej wschodnią flanką, z pilnie strzeżoną wschodnią granicą. Kontakty z miesz-
kańcami po jej drugiej stronie, względnie uregulowane w okresie jeszcze sowieckim, m.in. 
umową o uproszczonym ruchu granicznym, z czasem na skutek nowej rzeczywistości poli-
tycznej po obu stronach granicy niemal ustały. Ustawa w małym ruchu granicznym z 2010 r. 
została zignorowana przez białoruskiego sąsiada. Podział i izolacja niegdyś zrośniętych hi-
storycznie lokalnych wspólnot pogłębiał się, chociaż… można było w ostatnim czasie do-
strzec nieśmiałe próby przełamywania tego impasu, o czym – jako „Brama na Wschód” – 
sygnalizowaliśmy w naszych tegorocznych działaniach. 

Celem RODM Białystok jest bowiem odwoływanie się do historycznej pamięci wspól-
nego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, ale razem z pokazywaniem współczesnego kon-
tekstu funkcjonowania obecnych wspólnot narodowych, z którymi nasz region sąsiaduje – 
i to w wielorakim aspekcie: politycznym, społecznym, ekonomicznym, wyznaniowym, kultu-
ralnym, oświatowym etc. A wszystko to na tle bieżących wydarzeń współczesnego świata. 
Dlatego w Biuletynie RODM Białystok za rok 2017 teraźniejszość przeplata się z przeszło-
ścią, wydarzenia w skali regionalnej z wielką polityką, a tematy poważne z ciekawymi infor-
macjami o mniejszym ciężarze powagi. Na co dzień można je śledzić za pośrednictwem 
naszej strony internetowej www.rodm-bialystok.pl. 

Niniejszy „Biuletyn” stanowi wybór z bogactwa treści, o których informowaliśmy 
w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Wszystkich zainteresowanych tematyką podejmowa-
ną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku serdecznie zapra-
szam do lektury. 

 
dr Małgorzata Ocytko 

Koordynator RODM Białystok – Brama na Wschód 

Wstęp 
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„Ja-Lider” 

Szkoła Lidera Polonijnego „Ja-Lider” to szkolenie, którego celem jest wspomaganie roz-
woju polskich środowisk młodzieżowych na terenach byłych Kresów. Organizowana jest 
ona przez fundację „Wolność i Demokracja”, a współfinansowana w ramach sprawowa-
nia opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt ten ma kształtować umie-
jętności liderskie i postawy obywatelskie młodych ludzi polskiego pochodzenia mieszka-
jących na Kresach. 
 
Tegoroczna edycja Szkoły Lidera Polonijnego rozpoczęła się 2 lipca, a jej ostatni turnus 
skończył się 25 sierpnia. W ramach projektu do Lipowego Mostu obok Białegostoku przyje-
chała młodzież w wieku 18-30 lat pochodząca z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Mołdawii. 
Osób uczestniczących w projekcie było 90 osób. 

Co ma na celu ten projekt? Przede wszystkim daje młodym osobom z różnych krajów 
szansę lepszego poznania się i kształtowania swoich postaw liderskich. W ramach projektu 
odbywają się różnego rodzaju szkolenia tematyczne oscylujące wokół tematyki międzykul-
turowej oraz wzmacniania swoich umiejętności dyplomatycznych, przywódczych i komuni-
kacyjnych. Młodzież, która jest skupiona wokół polskich organizacji w wyżej wymienionych 
krajach, miała możliwość uczestniczyć w szkoleniach m.in. z języka polskiego, historii, zarzą-
dzania projektem, z postaw liderskich oraz w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej po 
to, by uczynić ją jak najbardziej skuteczną. Ze względu na to, że kraje, których przedstawi-
ciele uczestniczą w projekcie, różnią się między sobą, w ramach Szkoły Lidera odbywają się 
również warsztaty obywatelskie dla młodzieży, które pokazują też różnice, możliwości, tak 
żeby chciała w przyszłości zmienić rzeczywistość wokół siebie. 

O projekcie realizowanym w ramach tegorocznej edycji w poniższym wywiadzie opo-
wiada Greta Bartosewicz, Prezes Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej. 

 
Jaki był wasz pomysł na mini projekt i jakie działania planujecie w najbliższym czasie? 
Nasz pomysł polegał na tym, żeby zaktywizować polską młodzież na Wileńszczyźnie, dlate-
go też wymyśliliśmy projekt „Młodzi dla Rossy”. Jej celem ma być sprzątanie wileńskiego 
Cmentarza na Rossie, a także przyłączanie nowych członków do organizacji. 

 

Kiedy planujecie realizację tego projektu? 
Projekt „Młodzi dla Rossy” zaplanowaliśmy na  21 października 2017 roku. 

 

Z jakimi trudnościami może się wiązać realizacja tego pomysłu? 
Chyba największym problemem mogą być niesprzyjające warunki pogodowe i brak zaanga-
żowania ze strony młodzieży. 

 

Dlaczego zdecydowaliście się akurat na ten projekt? Akcja sprzątania Cmentarza na Ros-
sie organizowana jest co roku, czym szczególnym wyróżnia się więc wasz projekt? 
Chcielibyśmy nie tylko uporządkować teren cmentarza, ale również zwrócić uwagę innych 
na to, w jakim stanie znajduje się ten cmentarz oraz zainteresować tym zagadnieniem 
większą liczbę młodych ludzi. Chcielibyśmy, żeby nie zapominali o kulturze, tradycji, ale 
także o tym, kto znajduje się na Cmentarzu Na Rossie. Są to między innymi Joachim Lelewel 

WYWIADY 
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– polski historyk, profesor, działacz polityczny, Maria Piłsudska – żona marszałka Piłsudskie-
go, Rafał Radziwiłłowicz – polski lekarz psychiatra, działacz społeczny, profesor Uniwersyte-
tu Stefana Batorego, współzałożyciel Towarzystwa Medycyny Społecznej, inicjator powoła-
nia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czy też Aldona Rajecka – polska nauczycielka 
i działaczka oświatowa, organizatorka tajnego nauczania. Cmentarz na Rossie to miejsce 
pochówku zarówno wielkich osobistości pochodzenia litewskiego jak i obywatelstwa pol-
skiego, dlatego ważne jest, żeby kultywować pamięć o przodkach. 
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W jakich okolicznościach powstawał Biełsat? 
Biełsat, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć na świecie, które okazały się sukcesem, 
zaczął się od przypadku… W 2005 r. po kilkumiesięcznej pracy na Białorusi zostałam depor-
towana z kraju. Wiązało się to z moimi relacjami dla TVP opisującymi walkę miejscowych 
Polaków o zachowanie niezależnej polskiej organizacji i próby władz, by tę niezależność 
złamać. Wpadłam wtedy na pomysł by zacząć pracę nad telewizją dla Białorusi. Będąc jesz-
cze po drugiej stronie granicy zauważyłam jak bardzo ludzie (i Białorusini, i miejscowi Pola-
cy) śledzili informacje, do których nie mieli dostępu w swojej telewizji. Byli gotowi oglądać 
polską telewizję, jeśli opowiadała o ich sprawach, nawet jeśli wielu nie bardzo znało język. 
Pomyślałam sobie, że tym bardziej oglądaliby telewizję przeznaczoną specjalnie dla nich. 
Gdy wydalono mnie z Białorusi nie pozostawało mi już nic innego niż zająć się realizacją 
tego mojego pomysłu. Czasem zdumienie mnie ogarnia, gdy pomyślę sobie, ze zaczynali-
śmy to wszystko w 2006 r., dosłownie w kilka osób, kilkoro zaprzyjaźnionych dziennikarzy 
z TVP, z Warszawy i ośrodka białostockiego, dziennikarz białoruskiej rozgłośni Radia Svabo-
da, były dziennikarz państwowej telewizji białoruskiej… Mogę odpowiedzialnie powiedzieć: 
gdyby nie moja sieć kontaktów wywodzących się jeszcze z opozycji demokratycznej po 
wszystkich stronach politycznego spectrum, pewnie projekt by nie powstał. Ale wsparli go 
wszyscy ci, którzy wciąż wierzyli w ideę solidarności. Umowę pomiędzy MSZ a TVP podpisa-
no i ustalono schemat funkcjonowania i wspierania stacji, jeszcze za rządów PiS. Kanał wy-
startował już za koalicji PO-PSL. 

 

Jaka jest misja Biełsatu? 
Naszą misją było i jest dostarczenie pełnych i niezafałszowanych informacji do Białorusi-
nów. Wszystkiego tego, czego nie zapewnia im telewizja państwowa oraz powszechnie 
oglądana w tym kraju telewizja rosyjska, ale nie tylko tego. W równym stopniu chodzi nam 
o zapewnienie jakiejkolwiek poważnej płaszczyzny debaty publicznej w kraju. Płaszczyzny 
prezentowania kultury, kształtowania prodemokratycznych i patriotycznych postaw – za-
miast postaw postsowieckich. Naszym bardzo ważnym zadaniem jest przywracanie Białoru-
sinom świadomości własnego dziedzictwa i korzeni, które tkwią w Wielkim Księstwie Litew-

Historia pierwszej mobilnej telewizji partyzanckiej „Biełsat”  
– wywiad z Agnieszką Romaszewską-Guzy 

Polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, dyrektor Biełsat TV, 
od 2011 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dzisiaj 
opowiada nam o pierwszej na świecie mobilnej telewizji party-
zanckiej. 
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skim, a bynajmniej nie w ZSRR (jak przez wiele lat próbowała ludziom wmówić oficjalna 
białoruska propaganda rządowa). To dziedzictwo wiąże Białoruś z zachodnią Europą, a nie 
z „ruskim mirem”, jak próbują przekonywać kremlowscy propagandyści. Myślę, że naszą 
misją jest też wspieranie i skupianie wokół Biełsatu tylu niezależnie myślących i wartościo-
wych kręgów białoruskiej inteligencji wszelkich kierunków ideowych i politycznych ile się 
da. 

 

Na ile możliwe jest realizowanie tej misji w warunkach białoruskich (monopol telewizji 
państwowej, szykanowanie dziennikarzy itp.)? 
W tej kwestii losy Biełsatu układały się rożnie. Myślę, że z początku władze białoruskie nie 
wierzyły, że ta instytucja w ogóle powstanie, raczej sądziły że wszystko skończy się na pla-
nach i zapowiedziach, jak wiele razy wcześniej i dlatego niezbyt energicznie ją zwalczały. 
Potem przyszły pierwsze uderzenia w 2008 r. – rewizje, konfiskata sprzętu. Druga fala re-
presji (zatrzymania, grzywny) to lata 2010-2011 r. (wtedy, kiedy miały miejsce protesty po 
wyborach prezydenckich i gdy aresztowano kontrkandydatów prezydenta Łukszenki), trze-
cia odbyła się w 2015 i na początku 2016 r. Polegała na nakładaniu na współpracujących 
z nami dziennikarzy grzywien za pracę bez akredytacji. Jednocześnie tych akredytacji nam 
odmawiano. Zdaję sobie jednak sprawę, że autorytarna władza mogłaby uderzyć w nas 
silniejszymi represjami, czego z jakichś przyczyn nigdy nie zdecydowała się zrobić. W tym 
roku – po 9 latach – po raz pierwszy otrzymaliśmy 4 akredytacje dla dziennikarzy. To kropla 
w morzu potrzeb, ale to dobry prognostyk na przyszłość. Przy okazji warto powiedzieć, że 
w związku z tą specyficzną sytuacją Biełsat musiał sobie wytworzyć niezwykle innowacyjne 
i niespotykane metody pracy opierając się nie na strukturach stabilnych i rozbudowanych, 
a na zorientowanych zadaniowo i by tak to nazwać „lotnych”. Funkcjonujemy w Warszawie 
i w Mińsku, w Wilnie, w Białymstoku, ale i w Grodnie i w Homlu. Żartuję, że jesteśmy pierw-
szą na świecie mobilną telewizją partyzancką… Wbrew pozorom to bardzo skuteczny i tani 
sposób tworzenia programu. 

 
Monika Szarejko 
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Czy Święty Mikołaj przyjedzie w tym roku do Białegostoku, 
czyli wywiad z Andrzejem Parafiniukem 

Jakie prezenty wręczają sobie Finowie? Jakie fińskie miasto jest podobne do Białegosto-
ku? Jak budować współpracę w biznesie fińskim? Dziś na te i inne pytania odpowiada 
Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku Andrzej Parafiniuk. 
 
Czym zajmuje się Konsul Honorowy Republiki Finlandii? 
W całej swojej wcześniejszej działalności postawiłem na rozwój gospodarczy regionu, 
a ostatnio w tym aspekcie ważnym dla mnie doświadczeniem była kampania prowadzona 
przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego „Postawmy na młodych”. Chcieliśmy 
sprawdzić potencjał ludzi młodych. Okazało się, że wedle oczekiwań, jest on ogromny. Ak-
cja miała na celu budowanie zaradnego, otwartego na biznes i przedsiębiorczego społe-
czeństwa przyszłości w oparciu o dzisiejszych nastolatków. Żeby zaś „robić biznes” z przed-
siębiorcami z innych państw należy przede wszystkim poznać ich mentalność. Żeby współ-
pracować na przykład z Finlandią trzeba właśnie tę materię mentalną jak najlepiej rozpo-
znać, bo wtedy łatwiejsze będzie zdobycie zaufania drugiej strony. Jak już się zdobędzie 
takie zaufanie, to nawet do realizacji dużych przedsięwzięć podpisywanie wielostronico-
wych kontraktów nie będzie niezbędne. Tej świadomości w nas brakuje. Właśnie poprzez 
dysonans mentalny często nie można nawiązać współpracy. Nasi przedsiębiorcy często 
mówią, że do Finlandii „wejść jest trudno”, a jeśli już nie udaje się nawiązać współpracy to 
dlatego, że nie próbują zrozumieć drugiej strony. Mam w kręgu swoich znajomych bardzo 
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dobrych ekspertów od kwestii prawnych i etycznych. Sprowadzam ich cyklicznie do Białe-
gostoku, a oni dzieląc się swoją wiedzą przygotowują dziesiątki firm do współpracy. Mamy 
na swoim terenie dwie firmy fińskie, jedna jest firmą handlową, a druga produkuje tapicer-
skie wyposażenie jachtów. Niestety obecność tego typu zagranicznego biznesu na Podlasiu, 
jak widać, jest bardzo ograniczona, pod tym względem jesteśmy najsłabszym regionem 
Polski. I to nie dlatego, że nic nie robimy albo robimy źle. Jak często mówią goście z zagrani-
cy: „do Was jest po prostu daleko”. Inwestor nie przyjdzie, bo nie ma odpowiedniej infra-
struktury, brakuje chociażby odpowiedniej mocy przesyłowej energii, a bez tego fabryki 
zbudować się nie da. Dlaczego nie ma u nas dobrego przemysłu? O tym się niestety nie 
mówi. I nie musi być to przemysł ciężki, musi być bardziej rozwinięty. W prawdzie drobne 
inicjatywy prywatne i lokalne poprawiają nieco ten stan (drogi dojazdowe, lotniska itp.), ale 
współcześni inwestorzy z zagranicy oczekują czegoś więcej. Rozwój gospodarczy i umiędzy-
narodowienie współpracy biznesowej – to są główne obszary, które ja próbuję rozwijać. 
Cały czas szukam pomysłów… Na szczęście istnieje taki organ jak Stowarzyszenie Polsko-
Finlandzkie Oddział w Białymstoku. Jest to chyba najbardziej aktywny oddział w Polsce, 
elitarne grono. Ale widziałbym w nim jak najwięcej ludzi młodych, tym bardziej, że mamy 
w mieście kilkunastu Finów studiujących na Uniwersytecie Medycznym. To jest również 
obszar funkcjonowania konsulatu z problemami często prozaicznymi, takimi jak znalezienie 
weterynarza mówiącego po angielsku, by był w stanie zaopiekować się zwierzakiem, które-
go Pan nie mówi po polsku. Ale to także konieczność udzielenia wszelkiej pomocy obywate-
lowi Finlandii, jeśli tego potrzebuje. 
Na jakich zasadach Finowie studiują w Białymstoku? 
Studenci ci początkowo studiowali w ramach wymiany programu Erasmus. Spodobało im 
się studiowanie w naszym mieście, więc znalazły się pieniądze po stronie fińskiej, aby mogli 
kontynuować naukę. Uniwersytet Medyczny tworzy teraz nowy kierunek – „Farmacja 
w języku angielskim”. W związku z czym będę próbował uruchomić akcję promocyjną na 
terenie Finlandii, aby zachęcić do podjęcia tych studiów jak największą liczbę młodych Finów. 

 

Jak Finowie postrzegają Polskę? 
Bardzo dobrze, bardzo ciepło. Jesteśmy ostatnio blisko Finów, jeśli chodzi np. o coraz więk-
szą dbałość o środowisko. Stosunek Polaków do czystości zmienił się bardzo w ostatnich 
latach. To jest dla Finów bardzo istotne. Z resztą być może dlatego Joulupukki – Św. Mikołaj 
z Laponii bardzo lubi tu przyjeżdżać – czuje się jak u siebie. Finowie bardzo dobrze oceniają 
naszą gościnność. 

 

Czy Święty Mikołaj odwiedzi w tym roku dzieci na Podlasiu? 
Oficjalnie Święty Mikołaj na pewno odwiedzi Białystok – jak co roku. Już jesteśmy wstępnie 
umówieni. Od kilku lat przyjeżdża ten prawdziwy Mikołaj z Rovaniemi, do którego miliony 
dzieci ze świata ślą listy. Staramy się jego pobyt dedykować konkretnym obszarom społecz-
nym, w których jego obecność wydaje się szczególnie pomocna. Święty Mikołaj odwiedzał 
Oddział Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego, dzieci autystyczne… Dzięki 
pomocy przedsiębiorców corocznie Mikołaj rozdaje maluchom prezenty, a impreza nabrała 
charakteru ogólnomiejskiego. W ubiegłym roku na Rynku Kościuszki na Świętego Mikołaja 
czekały tysiące dzieci, by razem zapalić światełka na miejskiej choince. Mikołaj wraz z Pa-
nem Prezydentem rozdawał słodycze i drobne upominki, było to niezwykle sympatyczne 
wydarzenie. Mikołaj przyjeżdża do nas bardzo chętnie – zarówno oficjalnie, jak i incognito. 
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Czy istnieje wymiana młodzieży pomiędzy Finlandią a Polską? 
Aktualnie nad tym pracujemy. Ambasada włączyła się w nasze starania, choć mamy z tym 
przejściowe trudności. Finlandia jest bowiem krajem bardzo gospodarnym i oszczędnym, 
nie mając zbyt wielu zasobów surowcowych. Gdy tylko ostatnio zanotowano spadek PKB, 
zostały wprowadzone potężne ograniczenia finansowe, dlatego wszelkie działania wydatko-
we zostały okrojone, m.in. koszty Ambasady. Natomiast odbyliśmy ostatnio spotkanie dy-
plomatyczne i myślę, że od przyszłego roku rozpoczniemy już działania związane z wymianą 
nauczycieli, uczniów czy studentów. Następna rzecz, którą chciałbym zrealizować przed 
upływem kadencji samorządowej to projekt „Miast Partnerskich”. Myślę o Tampere. Poza 
wielkością (zamieszkuje je 180 tys. mieszkańców) jest to miasto podobne do Białegostoku. 
Jest tak samo odległe od stolicy, ma bardzo dużo ośrodków naukowych, uczelni, młodzieży. 
Ma doskonale zagospodarowaną przestrzeń obszarów zieleni. 

 

Co daje umowa partnerska? 
Daje możliwości finansowania. Pieniądze ministerialne stwarzają m.in. możliwość wymiany 
– polska młodzież będzie mogła wyjeżdżać, Finowie będą przyjeżdżać do nas. Poza tym 
umożliwia to aplikowanie o wspólne projekty. Oczywiście efektywność takiej umowy part-
nerskiej zależy od aktywności obu stron. 
 

Czy Polacy uczą się języka fińskiego? 
W Polsce w środowisku akademickim mamy tylko dwie placówki, które uczą języka fińskie-
go. Są to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poznaniu. Jest to tak trudny język, że 
mało osób podejmuje ten wysiłek. Naukę fińskiego należałoby traktować raczej hobby-
stycznie. Ponad 90% Finów mówi w języku angielskim, zatem bariera komunikacyjna jest 
łatwa do przełamania i nie trzeba koniecznie uczyć się fińskiego, by się z nimi porozumie-
wać. Sam staram się pojedyncze słowa poznawać. Robię to przede wszystkim po to, by 
wzbudzić uśmiech choćby na twarzy Świętego Mikołaja. Hyvää huomenta (dzień dobry) 
i kiitos (dziękuję) to są moje ulubione słowa (uśmiech). Natomiast Mikołaj świetnie mówi 
w języku polskim, jak zresztą w wielu innych. 
 

Jak to się stało, że Konsulat Finlandii powstał w Białymstoku? I kiedy został Pan Konsu-
lem? 
To była decyzja premierów Finlandii i Polski z początku 2012 r., kiedy to postanowili zacie-
śnić wzajemną współpracę. Pojawił się pomysł, by obok trzech istniejących konsulatów 
(w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie) powołać kolejne cztery, by otworzyć w ten sposób nowe 
drogi rozwoju i współpracy. Wśród nich pojawiła się propozycja Białegostoku jako jednej 
z siedzib konsularnych. Wynikało to zapewne również z pewnego „zamieszania”, jakie po-
wstało wokół realizacji kilku projektów polsko-fińskich w naszym mieście. Z nimi wiązały się 
m.in. wizyty studyjne do Finlandii, w których uczestniczyli Prezydent Białegostoku, Marsza-
łek Województwa, czy inne autorytety miasta i regionu. Ekscelencja Ambasador przyjechał, 
poprosił o kandydatury. Zgłoszono trzy osoby i ambasador podjął decyzję. Potem po swo-
istym „prześwietleniu” mojej osoby decyzję zaakceptowali Ministrowie Spraw Zagranicz-
nych Polski i Finlandii, a 10 lipca 2013 r. zostałem konsulem. 

 

Co ceni sobie Pan w Finach? 
Niesamowitą otwartość. Oni są po prostu dobrzy i bardzo uczciwi, stąd jeżeli się wzbudzi 
w nich zaufanie, to wszystko staje się łatwe. Bardzo podoba mi się także ich dbałość o to, 
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co nas otacza – o środowisko. Ponadto jest tam ponad 5 mln obywateli, a ponad 2 mln 
saun, czyli jedna sauna przypada średnio na dwie osoby. Większość z nich zlokalizowana 
jest w małych drewnianych domkach nad jeziorami. Te wszystkie sauny są zawsze czyste, 
zaopatrzone w drewno i jeżeli ktoś przypłynie z jeziora, może wejść do sauny. Po wyjściu 
pozostawia po sobie idealny porządek, uzupełnione drewno i to jest naturalne. To jest cha-
rakter człowieka północy. Finowie zostali do tego zmuszeni położeniem geograficznym. 
Inna rzecz jaka mi się w nich podoba to gospodarność, przedsiębiorczość i innowacyjność. 
No i jeszcze czytelnictwo. Proszę sobie wyobrazić, że książka jest tam nadal ulubionym pre-
zentem na różne okazje! 

 

Co chciałby Pan przenieść z podwórka fińskiego na grunt polski? 
Racjonalne myślenie. Czasami może nawet Finowie nieco przesadzają w tym aspekcie, ale 
gdybyśmy przynajmniej część ich perspektywicznego myślenia przenieśli do naszych prak-
tyk, działalibyśmy sprawniej, dlatego będę kontynuował gospodarczą współpracę z Finami. 
Prawdopodobnie uda mi się zorganizować dodatkowe środki na realizację misji gospodar-
czej do Finlandii. Myślę, że jestem tam w stanie znaleźć odpowiednich partnerów do roz-
mów i zachęcić ich do przyjazdu do Białegostoku. Rozmawiałem też na temat ściągnięcia 
Finów na kolejną Oktawę Kultur. Im bardziej miasto będzie umiędzynarodowione 
w różnych aspektach, tym większe będzie miało szanse na rozwój, będzie traktowane po-
ważnie i przez inwestorów i przez inne środowiska. Obecne w mieście Konsulaty można 
zaangażować bardzo efektywnie w pracę na rzecz regionu i nie wolno tego przegapić. Nale-
ży wykorzystywać nawet takie drobiazgi jak przyjazd Świętego Mikołaja. 

 
Monika Szarejko 
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Dlaczego „dziennikarz ma lepiej niż przeciętny człowiek” – 
wywiad z Andrzejem Poczobutem 

Jak zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem? 
Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie w Grodnie. Rozpoczęłam je w roku 1994. 
Białoruś była wówczas państwem w pełni demokratycznym. W trakcie, kiedy te studia od-
bywałem, nastąpiły przemiany, zmieniono konstytucję. Zawód prawnika przestał istnieć 
w normalnym tego słowa znaczeniu. Po ukończeniu studiów, zacząłem szukać sobie zaję-
cia… Zdałem sobie sprawę, że w systemie, który powstał, nie widziałem dla siebie możliwo-
ści w działalności prawniczej. Trochę przez przypadek, trochę przez zainteresowania (bo 
dziennikarstwo daje gwarancję, że jest się zawsze tam, gdzie coś się dzieje, poznaje się 
ciekawych ludzi) rozpocząłem pracę w gazecie „Głos z nad Niemna”. To było moje pierwsze 
doświadczenie dziennikarskie. Potem pracowałem w różnych tytułach, również w gazetach 
białoruskich. Obecnie od 2006 r. jestem korespondentem „Gazety Wyborczej” na Białorusi. 
 

Czy łatwo być polskim dziennikarzem na Białorusi? 
Generalnie nie jest łatwo być dziennikarzem na Białorusi. Bycie polskim dziennikarzem 
oczywiście dodatkowo utrudnia pracę. Dlaczego? Dlatego, że przez szereg lat Polska była 
postrzegana przez władze białoruskie jako zagrożenie. Najważniejszym wrogiem ideologicz-
nym (od wielu lat atakowany w mediach) są Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu znajdu-
je się Polska, która przez białoruską propagandę postrzegana jest jako narzędzie amerykań-
skich interesów politycznych. Niewątpliwie więc rzutuje to na stosunek władz białoruskich 
do polskich dziennikarzy i Polaków. 
 

Otrzymywał Pan liczne nagrody i wyróżnienia. Jest pan znanym dziennikarzem na Biało-
rusi. Czy ta sława pomaga czy przeszkadza w wykonywaniu zawodu? 
To zależy. W jednym wypadku może pomóc, np. jeżeli rozmawiam z ludźmi, to oni nie mają 
wątpliwości w temacie tego kim jestem i co sobą reprezentuję. W innej sytuacji będzie to 
przeszkodą, dlatego że niektórzy mogą bać się rozmawiać z kimś, ze względu na jego kon-
trowersyjne w świetle białoruskiej polityki poglądy. Wyrazistość biografii może być prze-
szkodą. Jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi i sytuacje konfliktowe, to niewątpliwie bycie roz-
poznawalnym ułatwia sprawę. W przypadku kontaktu z władzami zaś utrudnia. Wszystko 
zależy od konkretnego wypadku. Raz jest na plus, raz – minus. 

Andrzej Poczobut – dziennikarz, publicysta i bloger związany 
z Grodnem, działacz Zarządu Głównego Związku Polaków na Bia-
łorusi. Postać medialna, kilkukrotnie oskarżana o zniewagę wła-
dzy państwowej w prasie oraz w wypowiedziach, w roku 2012 
aresztowany i postawiony przed sądem. Jak to jest być dziennika-
rzem polskiego pochodzenia na Białorusi – opowiada w dzisiej-
szym wywiadzie. 
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Był Pan wielokrotnie zatrzymywany z powodu wypowiedzi bądź publikacji. Jak wygląda 
sytuacja zatrzymania dziennikarza? 
Dziennikarz ma lepiej niż przeciętny człowiek, dlatego że władze zdają sobie sprawę, że 
opinia publiczna nie przejdzie obojętnie wokół tej sprawy, będzie rozgłos – a gdy się pracu-
je w zagranicznej gazecie, będzie rozgłos również za granicą. Dlatego w przypadku dzienni-
karza polskiego jest to znacznie korzystniejsza sytuacja niż w przypadku zwykłego człowie-
ka. Jeżeli zatrzymana zostaje osoba, która nie jest znana, osoba co do której władza ma 
wątpliwości, czy opinia publiczna (czy to w Białorusi, czy za granicą) będzie się przejmować 
o jego los, to wtedy jest najtrudniej… Zaangażowanie mediów znacznie ułatwia sprawę. 
 

Czy w związku z zatrzymaniami miewał Pan chwile zwątpienia i chęć rezygnacji z zawodu? 
Prawnikiem, mimo wykształcenia, absolutnie nie mógłbym zostać, dlatego, że największym 
pracodawcą na Białorusi jest państwo. Jeżeli ktoś ma konflikt z władzą, de facto ma konflikt 
z państwem. Aleksander Łukaszenko uważa, że państwo to jest on. To państwo ogranicza 
ludziom jakiekolwiek możliwości, a podjęcie pracy w urzędzie państwowym staje się nie-
możliwe. 

Każdy ma okresy zwątpienia i poszukiwania czegoś innego. Ja wolałem po prostu 
szukać nowych tematów. Tych, o których jeszcze nie miałem przyjemności pisać. Już od 
dłuższego czasu zajmuję się nie tylko o Białorusią, ale również obszarami postradzieckim. 
Obecnie piszę o krajach Azji Środkowej, o Kaukazie, o Mołdawii. Praktycznie (poza Ukrainą 
i Rosją) w ciągu ostatnich kilku lat odwiedziłem cały obszar byłych państw sowieckich. To 
było ciekawe doświadczenie, pozwalało wynieść się trochę ponad spojrzenie na Białoruś, 
zyskać ogląd sytuacji w całym regionie. To bardzo pożyteczne i korzystne z punktu widzenia 
rozwoju zawodowego. 

 
Monika Szarejko 
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O Tatarach na Podlasiu i w przestrzeni polskiej 
opowiada Artur Konopacki 

Jest Pan nie tylko znawcą historii regionu, zajmującym się mniejszością tatarską w Polsce, 
ale sam Pan jest Tatarem. Jaka jest historia tej ludności na ziemiach Podlasia? 
Oczywiście Tatarzy pojawiają się na ziemiach szeroko rozumianej Rzeczpospolitej w XIV 
wieku. Natomiast Tatarzy, którzy mieszkają na terenach dzisiejszego województwa podla-
skiego pojawiają się za sprawą Jana III Sobieskiego i jego działań osadniczych z roku 1679. 
Zatem można przyjąć, że od ponad 300 lat ciągle i nieprzerwanie społeczność tatarska na 
Podlasiu mieszka i funkcjonuje. 
 

Tatarzy są dość specyficzną grupą etniczną w Polsce, o której wcale się tak dużo nie sły-
szy. Co wyróżnia ich spośród innych mniejszości i jak wpływa to na ich tożsamość? 
Przede wszystkim Tatarzy są faktycznie bardzo specyficzną grupą etniczną. W zasadzie, to 
drugą najmniejszą grupą etniczną w Polsce, dlatego że Karaimi są najmniejszą. Natomiast 
co ich wyróżnia? Przede wszystkim religia, wokół której się skupiają i budują swoją tożsa-
mość. Tatarzy mają, że tak powiem, wielowymiarowy charakter swojej tożsamości. Na przy-
kład, jeżeli się zapyta Tatara, czy jest Tatarem, to on może zarówno odpowiedzieć, że jest 
Tatarem i że jest Polakiem, czy też Polakiem tatarskiego pochodzenia. Tak jak wspomnia-
łem, najważniejszym elementem kultury tatarskiej jest religia. Gdyby nie ona, to najpraw-
dopodobniej społeczność by się rozpłynęła. Ale z drugiej strony musimy spojrzeć na to, że 
dzisiaj islam nie dookreśla tylko i wyłącznie Tatarów, bo na terenie Rzeczpospolitej żyje 
duża społeczność muzułmańska, która z Tatarami nie ma nic wspólnego. Lata dziewięćdzie-
siąte XX wieku powodują zacieranie się tej granicy. Ci Tatarzy definiują się poprzez budowa-
nie swojego etnosu, swojej tożsamości odnosząc się do przeszłości historycznej, ważnych 
postaci, udziału w ważnych bitwach. I co jest bardzo ciekawe i dość specyficzne, Tatarzy 
zatracili swój język bardzo szybko, już pod koniec XVII wieku. Nie był on im potrzebny 
w bezpośrednim komunikowaniu się, natomiast pewne elementy charakterystyczne języka 
i piśmiennictwa pozostały w kontekście religijnym, ponieważ aby zapisywać księgi religijne, 
należało używać języka arabskiego. Stąd też Tatarzy zaczynają zapisywać tłumaczenia Świę-
tych Ksiąg również literami arabskimi, ale już w warstwie tekstowej białoruskiej, polskiej… 
I to jest także charakterystyczne dla tej grupy. 
 

Dr Artur Konopacki: prezes Podlaskiego Oddziału Związku Tata-
rów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sekretarz Rady Wspólnej Katoli-
ków i Muzułmanów, Tatar i gość dzisiejszej rozmowy. 
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Można więc powiedzieć, że Tatarzy stanowią stały element Podlasia? 
Tak. Tatarzy są tutaj stałym, naturalnym elementem, funkcjonującym od setek lat, wrośnię-
ci w ten wielokulturowy krajobraz ze swoimi meczetami, mizarami, czyli cmentarzami. 
Trwają tutaj dokładnie już od ponad 350 lat: w Bohonikach, Kruszynianach, Malawiczach, 
Łużanach, w tym pasie od Sokółki do Krynek. 
 

Jest Pan również w Zarządzie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. 
Tak, mam przyjemność być Sekretarzem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Przez 
ponad dwie kadencje byłem też Współprzewodniczącym. To bardzo ciekawa inicjatywa, 
która jest przede wszystkim skierowana na dialog. Dialog międzyreligijny, który jest nam 
potrzebny, żeby się nawzajem rozumieć i myślę że Rada stara się to efektywnie realizować, 
w różnej formule. Dzięki staraniom Rady i wsparciu Episkopatu Polski istnieje coś takiego 
jak islam w kościele katolickim. 26 stycznia co roku odbywa się uroczystość „Dzień Islamu 
w Kościele katolickim”, w trakcie którego prezentuje się kulminacje różnych działań związa-
nych właśnie z dialogiem. Ja myślę, że takie działania w ostatnim czasie bardzo dużego 
napięcia międzyreligijnego, związanego z wojną w Syrii, wydarzeniami we Francji… Odgry-
wa pewną ważną rolę przekazywania stanowiska muzułmanów. Oczywiście wszyscy wie-
dzą, że to, co się wydarzyło na przykład we Francji, potępili wszyscy wielcy tego świata 
muzułmańskiego. Każdy normalny człowiek ma świadomość, że to co robią ci ludzie nie jest 
związane z islamem i tylko szkodzi tej religii i jej wizerunkowi. Warto wspomnieć o liście 
„Jednakowe słowo dla was i dla nas” uczonych i zwierzchników muzułmańskich do przy-
wódców chrześcijaństwa, który można odnaleźć chociażby na stronie czasopisma „Więź”. 
Warto więc o tym mówić i taka jest też nasza rola. Mam nadzieję, że chociaż w jakiejś mini-
malnej mierze działania Rady przyczyniają się do tego, że muzułmanie nie będą postrzegani 
tylko i wyłącznie przez pryzmat ataków terrorystycznych, bo jak powtórzę – wszyscy nor-
malni i zdrowi muzułmanie odcinają się od tego. Niestety margines zawsze jest bardziej 
eksponowany, szczególnie ten fundamentalistyczny. 
 

Czy mimo to, mniejszość tatarska spotyka się z jakimi nieporozumieniami, czy nieprzy-
jemnościami w związku z bieżącymi wydarzeniami w Europie? 
Mniejszość tatarska, która mieszka w Polsce z takimi nieporozumieniami się raczej nie spo-
tyka. Natomiast jest pewien problem z Tatarami, którzy w ramach ucieczki przed wojną na 
Ukrainie przebywają tutaj jako uchodźcy. Jak pamiętamy rząd polski starał się ich wspoma-
gać i obiecywał pomoc, a oni tutaj przyjechali i nagle okazuje się, że niestety nie ma dla nich 
miejsca w Polsce, nie dostają zgody na pobyt, muszę wyjeżdżać z powrotem na Ukrainę, 
gdzie ich życie znowu znajduje się w niebezpieczeństwie… W tym kontekście można mówić 
o zagrożeniu dla Tatarów, natomiast sami Tatarzy tutaj nie czują się zagrożeni. Nawet wy-
padki wandalizmu które gdzieś tam były,  zniszczenie meczetu w Kruszynianach, czy znisz-
czenie nagrobków… To są tylko zwykłe akty wandalizmu. W każdym społeczeństwie trafi się 
grupa idiotów, która robi coś głupiego. Także, nie trzeba tutaj generalizować, że jest coś 
źle, bo społeczeństwo ma jakiś tam problem. Tak ja na to patrzę i mam nadzieję, że w ten 
sposób można tą sprawę skomentować. 

 
Monika Szarejko 
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Edyta Maksymowicz o „kamyku rzucanym do wody” 

Jak doszło do powstania „Wilnoteki”? 
W 1997 r. wspólnie z dwoma kolegami powołaliśmy polski ośrodek telewizyjny na Litwie. 
Telewizja litewska zaproponowała nam robienie programu polskiego w telewizji litewskiej. 
W związku z czym pojawił się wymóg by to sformalizować. Później wyjechaliśmy na staże 
do Polski i zaczęliśmy pracę jako korespondencji telewizji polskiej. Okazało się w pewnym 
momencie, że mamy tak dużo materiałów, wiedzy i informacji, którą należałoby przekazać 
ludziom, że wychodziło to poza ramy telewizji. Dzisiaj mamy Internet, gdzie telewizja jest 
wszechobecna – informacja w nim zostaje. Jeszcze w latach 90., gdy robiło się materiał 
w telewizji polskiej, po transmisji wszystko „znikało”. Było nam bardzo szkoda, że ludzie nie 
mogą obejrzeć stworzonych przez nas realizacji. Niektórzy pytali: „gdzie można to obej-
rzeć?”. Niestety nie było można było tego zrobić, bo to co stworzyliśmy „poszło w świat” 
i „zniknęło”. Pojawił się Internet i uznaliśmy, że wejdziemy z naszymi materiałami. Na Li-
twie nie było wówczas jeszcze żadnego wirtualnego medium i nikt wtedy o tym nie myślał. 
Uznaliśmy, że jest potrzeba, że Internet się rozwija i stwarza szansę… Po pierwsze dostrze-
żono potrzebę szerszego informowania Polaków na Litwie o tym co się dzieje, dokumento-
wania ich działalności. Istniała też potrzeba informowania o życiu Polaków na Litwie 
w świecie. „Wilnoteki” działa globalnie, obejmuje zasięgiem cały świat, aż po Stany Zjedno-
czone, Wielką Brytanię… Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Internet daje tę możli-
wość, że jeżeli nie obejrzymy czegoś z rana to zrobimy to po południu, a jeżeli nie uda się 
po południu, to obejrzę wieczorem. Byliśmy pierwszym portalem multimedialnym! To były 
zaczątki, a dzisiaj uważamy, że jesteśmy taką telewizją internetową. 

 

Jaka sfera funkcjonowania „Wilnoteki” jest najważniejsza: kulturalna, polityczna, infor-
macyjna…? 
Wydaje mi się, że wszystko jest ważne. Zakładając „Wilnotekę”, wiedzieliśmy, że będzie to 
wilnocentryczne, taki kamyk rzucany do wody. Rzucamy kamyk i pierwsze koło (najbliższe) 
jest o Polakach na Litwie dla Polaków na Litwie. Te drugie – o Polakach dla Litwinów. Trze-
cie koło jest o Polakach w Polsce i na całym świecie. Staramy się, aby wszystko co dotyczy 
Polaków, Polski, stosunków polsko-litewskich, znalazło się na portalu. 

Naszym założeniem nie jest wdawanie się w spory, stawanie po jednej stronie, czy po 
drugiej… Wiemy, że dzisiaj pojawiły się różne stronnictwa i opcje. Próbujmy naświetlać 
wszystko to, co dzieje się na Litwie. 

W niniejszym wywiadzie na temat idei „Wilnoteki” wypowiada 
się jej założycielka Edyta Maksymowicz – dziennikarz i korespon-
dent TVP na Litwie. 
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Jakie są plany „Wilnoteki” na najbliższy czas? 
Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby się utrzymać. Dzisiaj tych projektów interneto-
wych jest bardzo dużo. Polacy na Litwie są stosunkowo mało liczącą się społecznością jeśli 
chodzi o reklamodawców. Jest ich zdecydowanie za mało. Utrzymanie się jedynie z reklam 
jest niemożliwe, dlatego przede wszystkim chcemy się utrzymać, a to jest dla nas wymaga-
jące zadanie. A następnie, opowiadać o Polakach na Litwie. 

Widzimy, że mamy w Polsce tematy kresowe. Dzisiaj źle jest tam ta kwestia kojarzo-
na. Generalnie o Polakach na Litwie, o Polakach za granicą… mówi się coraz mniej. Tworzy 
się pewna przepaść i zależy nam bardzo na tym, by tę przepaść minimalizować, żeby upo-
wszechniać wiedzę, informację o Polakach, o ich działalności. To jest bardzo prężna spo-
łeczność, chyba najbardziej prężna na terenie byłego Związku Radzieckiego. Chcielibyśmy, 
by o tym mówiono. Żebyśmy funkcjonowali w Internecie. 

 

Na ile to jest działanie twórców portalu, a na ile inicjatywa obywatelska, oddolna? I na ile 
społeczeństwo – zwłaszcza polskie – pomaga „Wilnotece”? 
Nie ma Litwie dziennikarstwa obywatelskiego, ono dopiero „raczkuje”. My próbujemy je 
rozkręcać. Realizujemy bardzo dużo projektów ze szkołami: uczniowie nam przysyłają zdję-
cia, piszą artykuły, prowadzimy dla nich szkołę multimedialną… Uczniowie przychodzą, żeby 
się czegoś nauczyć i w ten sposób rozwijamy udział obywatelski. Jeżeli nie ma interakcji 
z użytkownikiem, z naszym czytelnikiem czy widzem, jest to sztuczne i nienaturalne. Więc 
ta relacja musi być! Zależy nam, by „wciągać” młodzież. Stawiamy na młodzież szkolną 
i akademicką. 

Pochwalę się, że odnotowaliśmy ogromny sukces podczas „Kabaretonu studniówko-
wego”, w którym brała udział młodzież. Przygotowali oni wspaniałe pokazy, przy czym 
wspaniale się bawili. Wynika to poniekąd z tradycji, ponieważ na Litwie „studniówka” jest 
wielkim wydarzeniem. Nie są to studniówki jedynie dla maturzystów, są to również spotka-
nia absolwentów, przy czym maturzyści muszą przygotować widowisko, które zainteresuje 
widzów. Działania te mają na celu to, by studniówki nie były jednorazowym wydarzeniem, 
a występy artystyczne, przygotowywane przez młodzież, nie znikały. Dlatego wpadliśmy na 
pomysł, by przygotować festiwal, by ci młodzi ludzie mogli zaprezentować swoją twórczość. 
Na Litwie nie ma żadnych kabaretów, a szkoda… Więc mamy nadzieję, i już widać tego za-
czątki, że „coś może się z tego wykluć”. Dlatego bardzo się cieszymy. Uważamy to za nasz 
mały sukces w promowaniu twórczości uczniowskiej i studenckiej. Takich inicjatyw chcieli-
byśmy więcej. 

 
Monika Szarejko 
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„Dyrektor bez nauczyciela jest nic nie warty”  
– wywiad z Haliną Smulko, dyrektorem Szkoły na Łotwie 

Pani dyrektor, chciałabym spytać o wrażenia z konferencji. Jakie pierwsze przemyślenia 
się pojawiły? Bo właściwie rzecz ujmując, wygląda na to, że obecnie szkoła łotewska naj-
lepiej prezentuje się na tle innych szkół wschodnich w kontekście nauczania polonijnego? 
No powiem szczerze, że słuchając o obecnym stanie oświaty w krajach, z których pochodzą 
pozostali prelegenci, ciarki mi przechodziły po plecach, dlatego że kiedyś też, tak jak mówi-
łam na konferencji, sama byłam w tej sytuacji, kiedy nie można było uczyć się po polsku. 
Jeśli w domu rozmawiało się po polsku, to w szkole zapraszano na apelu do wystąpienia do 
przodu i wytykano palcami. Mówiono: „ty to chodzisz do kościoła”, „ty jesteś (w języku 
rosyjskim jest taki wyraz) „odstaly”, bo rozmawiasz w języku polskim”. 

Czy jesteśmy w dobrej sytuacji? Trudno powiedzieć, bo ciągle czuwamy nad tą sytu-
acją. Nie tylko my – szkoły, ale też mówiąc o ambasadzie, mówimy – Rząd Polski, dlatego że 
ambasada jest taką placówką, która czuwa i która trzyma dobry kontakt. Oczywiście ochro-
na polskości, języka, tradycji oraz swobodny dostęp do korzystania z polskiej oświaty jest to 
ogromna praca: nauczyciela, dzieci, rodziców. Natomiast skoro jest możliwość, by w zgo-
dzie coś budować, integrować się, dać młodzieży szansę, połączyć tradycję z nowoczesno-
ścią, to musimy szukać opcji, by to umożliwić. 

 

Co w takim razie zainspirowało Panią do zajmowania się nauczaniem języka polskiego 
w tych paradoksalnie trudnych dla niego czasach? 
Byłam pierwszym studentem polonistyki na pierwszym roku otwartym na Uniwersytecie 
w Daugavpils. Z tego miejsca należy podziękować wszystkim tym, którzy odpowiedzialni 
byli za początki tego przedsięwzięcia. Tym, którzy nie lękali się podjąć decyzji o otwarciu 
kierunku, nie lękali się o to, skąd weźmiemy tych nauczycieli i tego jak to w ogóle będzie 
funkcjonować. Godna pochwały jest odwaga tych wszystkich osób, które tak naprawdę 
skoczyły na głęboką wodę, nie mając pewności, czy wszystko się uda. 

Moje drogi skrzyżowały się ze studiami polonistycznymi w dużej mierze przez słowa 
mojej matki. Początkowo planowałam studia historyczne. Nawet w tym kierunku przez rok 
chodziłam na przygotowawczy kurs z historii i zdawałam egzamin eksternistycznie. W tam-
tym momencie było 4 kandydatów na jedno miejsce. Wtedy mama powiedziała: „Dziecko, 
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złóż swoje dokumenty na język polski”. Swojej decyzji nie pożałowałam nigdy i mam na-
dzieję, że nie będę żałować nigdy, ponieważ jestem szczęśliwa, że nie tylko moje dzieci 
mówią po polsku. Mówiąc o moich dzieciach nie mam na myśli tylko swojego syna i córki, 
ale również dzieci w mojej szkole, które mają szansę uczyć się po polsku. 

 

Jaki jest w takim razie przepis na dobrą szkołę polonijną? Bo pani placówka działa pręż-
nie, uczestniczycie jako szkoła w wielu projektach. W trakcie konferencji padło też takie 
stwierdzenie, że nauczyciel powinien być „animatorem kultury”… 
Animatorem kultury, ale także animatorem serca, który widzi potrzeby ucznia i nie nazywa 
go leniwym, tylko motywuje, pokazuje sens, wychodzi mu naprzeciw. Myśląc o szkole nie 
można również zapominać o potrzebach nauczyciela. Bardzo chcemy wspierać całe grono 
pedagogiczne, zarówno naszych pracowników, jak i nauczycieli, którzy przyjeżdżają do nas 
z Polski, z projektów, żeby również mogli poczuć, że ich praca jest doceniania. Staramy się 
zawsze pamiętać o podziękowaniach, dlatego organizujemy czasem wyjazdy do Polski, nie 
tylko takie szkoleniowe, ale również takie, które pomogą nauczycielom podnieść głowę 
i zauważyć, co się zmienia dookoła. Jadąc na wycieczkę szkolną często myśli takiego nauczy-
ciela koncentrują się wokół tego, czy w grupie są wszyscy uczniowie, czy nikt się nie zgubił, 
podąża się w stresie za każdym punktem programu i często nie jest się w stanie zatrzymać 
się na chwilę, rozejrzeć dookoła i pomyśleć sobie, że przecież: „Boże, świat jest piękny! 
Warto robić, warto żyć! Mam pomysł, idę dalej”. No i oczywiście jest jeszcze sprawa rodzi-
ców. Warto jest jako nauczyciel wysłuchiwać opinii rodziców uczniów, podsuwać własne 
pomysły oraz wspólnie myśleć nad tym, co można jeszcze zaoferować uczniom, co można 
zmodyfikować. No i co na ten temat myślą sami uczniowie, i jak zapatruje się na to Kurato-
rium Oświaty. 

 

Czyli żeby mieć dobrą szkołę należy przede wszystkim mieć dobrego dyrektora, który 
wszystkim zarządza? 
Powiem tak, dyrektor bez nauczyciela jest nic nie warty. Ważne jest to, żeby nauczyciele 
mieli odwagę przyjść i powiedzieć „ja chcę, słuchaj, mam taki a taki pomysł, chcę działać 
w taki sposób”. To jest niesamowite szczęście dla dyrektora, mieć tak zmobilizowaną, ak-
tywną i kreatywną kadrę, która jest w stanie poprowadzić uczniów. 

 

Czyli przyszłość polskich szkół w dużej mierze zależy również od projektów ministerial-
nych, prawda? 
To prawda. Mamy też więc nadzieję, że projekt „Rodzina polonijna” zagości również i u nas 
na Łotwie, dlatego że do tej pory mieliśmy dużo działań, ale nie mieliśmy tego pierwiastka 
rodziny. Wymiana uczniowska to niesamowita możliwość na doświadczenie tej polskości. 

Na konferencji wspomniano, że „obecni rodzice to tzw. pokolenie sowieckie”, moje 
pokolenie, nie mówiące po polsku dlatego, że się boi, bo się wstydzi. Te osoby mają zasób 
słownictwa, ale brak im odwagi do tego, by mówić. Jeden z uczniów biorący udział w wy-
mianie uczniowskiej powiedział mi, że w jej ramach „proszę pani, ja musiałem sobie wszyst-
ko po polsku przypomnieć!”. Myślę, że projekty realizowane w Polsce, w których uczestni-
czą uczniowie, to niesamowicie naturalne, ciepłe i wiążące doświadczenie, łączące rodziny 
między państwami. 

 
Karolina Szymborska, Anna Alimowska 
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MODNY BIAŁYSTOK bramą na Wschód? 

Skąd wzięła się idea działań fashion week? 
Idea powstała właściwie już 10 lat temu, kiedy grupa entuzjastów postanowiła założyć Sto-
warzyszenie na rzecz Muzeum Mody i tekstyliów „ITE” w Białymstoku. Z czego to wynikało? 
Z tego, że Białystok ma świetne tradycje włókiennicze. Począwszy od XIX wieku było to 
centrum, gdzie ta myśl związana z modą, może nie bezpośrednio, ale poprzez fabryki i pro-
dukcję tkanin funkcjonowała. Białystok był takim zapleczem, jeśli chodzi o produkcję, nie 
tylko tutaj w guberni białostockiej za czasów zaborów. Produkty te wędrowały nie tylko do 
Imperium Rosyjskiego, ale na daleki Wschód i na Zachód, tkaniny eksportowane były 
w różne miejsca. Natomiast po II wojnie światowej Białystok w tym ogólnym wizerunku 
miał być takim zapleczem produkcyjnym, stąd wybudowano tu fabryki włókiennicze na 
bazie dziewiętnastowiecznej, ale z wielkim rozmachem. Były to między innymi Fasty, które 
zatrudniały ponad 5000 osób. Tkaniny były eksportowane zarówno do Związku Radzieckie-
go, jak i do krajów Demoludów, czy krajów Zachodu. Bawełny z Fast były cenione za to, że 
były dobrej jakości mimo, że wtedy przemysł nie miał tak dobrego wzornictwa. Natomiast 
ta myśl designerska tak naprawdę w Białymstoku zaczęła funkcjonować od Boleszackiej, 
która stąd pochodzi. To jest bardzo ciekawa postać, nie tyle historyczna, co jako przedsta-
wicielka świata sztuki. Boleszacka zajmowała grafiką, malarstwem, ale także projektowa-
niem. Po wojnie pracowała w największych domach mody, które funkcjonowały w Polsce, 
czyli Telimenna, Moda Polska, Kora. Ta myśl zaczęła już zarysowywać się bardzo wyraźnie. 
Białystok w latach 50., 60. był takim miastem trochę na pograniczu miejskości i wiejskości, 
gdzie pojawił się duży napływ z okolicznych rejonów wsi. Białystok dopiero zaczynał nabie-
rać takiego sznytu miasta. De facto w latach 90. Po raz pierwszy w Białymstoku pojawili się 
projektanci mody. To była m.in. Edyta Wojtas. Wtedy i ja zacząłem swoją działalność, tak 
jak i Ewa Rutkowska, z tego co pamiętam. Ta myśl o modzie zaczęła pączkować. 

Obecnie w Białymstoku funkcjonuje 10 pracowni projektantów mody, którzy zawodo-
wo się tym zajmują. Ta praca m.in. stowarzyszenia i moja osobista, żeby Białystok zaczął 
funkcjonować na mapie modowej Polski i nie tylko, zaczyna przynosić profity. Projektanci 

Wojciech Bokłago de Bof – projektant mody, wiceprezes Stowa-
rzyszenia na rzecz Muzeum Mody i Tekstyliów ITE, pomysłodawca 
i współorganizator Fashionable East w Białymstoku. Na swoim 
koncie ma 18 kolekcji, prezentowane m.in. w Warszawie, Gdań-
sku, Białymstoku, Grodnie, Paryżu, czy też Amsterdamie oraz kil-
kumiesięczny staż haute couture u Fransa Molenaara, nadworne-
go projektanta królowej holenderskiej Beatrycze i staż w Nowym 

Jorku w pracowni Parvitza Yontombiana. Dziś ten międzynarodowy ekspert w dziedzinie 
projektowania mody i członek jury w konkursach dla młodych projektantów opowie nam 
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pokazują swoje kolekcje w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, wyjeżdżają za grani-
cę, są prezentowane kolekcje na Tygodniach mody we Lwowie, Kijowie, w Paryżu, w Ode-
ssie. 

 

Czy mamy jakieś nazwiska rozpoznawalne, nasze białostockie marki? 
Tak, jest kilka takich rozpoznawalnych nazwisk. To jest Barbara Piekut „MO.YA Fashion”, 
Bartosz Malewicz „Malewicz Fashion”, Aneta Popławska, która ostatnio prezentowała swo-
ją kolekcję na Sopot Fashion Day, Agnieszka Oleńska, która ma swoją bardzo fajną linię, 
taką współczesną, jeansową. To m.in. te nazwiska, funkcjonują tak w świecie mody na po-
ważnie. Oprócz projektantów to również cały entourage domu mody: modelki, wizażyści, 
fotograficy/fotografowie, którzy funkcjonują w tym świecie mody. Oni też zaczynają odno-
sić sukcesy, od początków w latach 90. Taką sztandarową postacią związaną z Białymsto-
kiem była Agnieszka Maciąg, która w tamtym czasie była najbardziej rozpoznawalną model-
ką w Polsce. Kilka z nich pracuje w międzynarodowych agencjach, uczestniczą w najwięk-
szych pokazach mody, na fashion weekach w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu. Cieszy nas 
ten fakt, że przyjeżdżają na wydarzenia modowe, które odbywają się tu w Białymstoku. Od 
4-5 lat organizowaliśmy takie wydarzenie pod nazwą Fashionable East – Fashon Week Bia-
łystok i zadaniem tego wydarzenia była promocja białostoczan, projektantów mody, mode-
lek, wizażystów, fryzjerów i możliwość zaistnienia w gronie ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. Stąd uczestnictwo gwiazd modowych w tych wydarzeniach Mariusza Przybylskiego, 
Macieja Zienia, Michała Starosta, czy Nataszy Pawluczenko. Są to nazwiska już bardzo roz-
poznawalne, ale poza tym współpracujemy też z uczelniami, które kształcą młodych projek-
tantów takich placówek jak ASP w Łodzi, Wyższa Szkoła Kostiumologii i Projektowania 
Ubiorów w Warszawie, w Krakowie jest szkoła projektowania itd. Te nasze kontakty nie 
tylko odnoszą się do tych już uznanych projektantów, ale do uczelni które kształcą. 
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Czy to się przekłada na wygląd białostockiej ulicy? 
Absolutnie tak. Po pierwsze w Białymstoku funkcjonuje obecnie kilkunastu blogerów mo-
dowych, a wcześniej – jeszcze chociażby 5 lat temu – w ogóle nie słyszeliśmy o blogerach 
modowych z naszego miasta, czy regionu. Teraz okazuje się, że tacy blogerzy są i też tworzą 
opiniotwórczą markę Białegostoku. Jeśli chodzi o miejsce tworzenia, myślę że białostocza-
nie poprzez to promowanie mody, zaczęli odważniej się ubierać, szukać też własnego stylu. 
Każdy stara się odnaleźć w modzie własną osobowość. To mnie bardzo cieszy. Oczywiście 
może nie wygląda to tak jak w Nowym Jorku, Paryżu, czy też w innych wielkich aglomera-
cjach, ale Białystok ma swój zmysł modowy i ja to widzę. Wracając z wydarzeń modowych 
i porównując mieszkańców danego miasta np. Odessy, Lwowa czy Belgradu, mogę powie-
dzieć, że wcale nie jest źle. Naprawdę widzę, że białostoczanie coraz częściej przywiązują 
wagę do wyglądu, swojego wizerunku. Porównując jak to wyglądało to 30 lat temu, a jak 
jest teraz, widać ogromny dystans, powiedziałbym mierzony w latach świetlnych świetlny. 
 

Byłeś współautorem książki o Modnym Białymstoku, tym Białymstoku przedwojennym. 
Czy można mówić o tym, że białostoczanie mają swój styl? I czy są w ogóle jakieś akcenty 
stylu białostockiego w modzie?  
Może nie możemy powiedzieć, że mamy jakiś główny nurt w ubiorze, ale niemniej jednak 
w doborze strojów występuje taka nieco wschodnia nuta, powiązana z położeniem geogra-
ficznym i koneksjami tutejszych mieszkańców. Sporo tutaj osób pochodzi przecież ze 
Wschodu, podobnie wiele osób z Kresów znalazło się tutaj po II wojnie światowej. I ja wi-
działbym taką inspirowaną elegancję na co dzień. 

W miastach bardzo współczesnych, zachodnich, czy nawet Warszawy, ten ubiór już 
zatraca swój charakter i swoją funkcję. Tam przywiązuje się uwagę tylko do ubioru bizneso-
wego, który ma spełniać rolę uniformu w pracy. Tutaj w Białymstoku widzę tę pośrednią 
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modę, np. widzę jak widzę białostoczanki czy białostoczan w garniturach rano, to później 
po południu zmieniają ten ubiór. Dostrzegam, że to nie jest tak, że jak idziemy do pracy to 
już trzymamy się tego garnituru. Nie wiem jak to robią, ale potrafią zdążyć i zmienić swój 
strój na bardziej casualowy. 

Bardzo cieszy mnie fakt, że też sporo pań w Białymstoku nosi sukienki, co w innych 
miastach bywa już rzadkością z racji pracy i wygody. Raczej na ulicach pojawiają się unifor-
my w sensie żakiet, spodnie, ewentualnie spódnica… Myślę, że ludzie w ogóle cieszą się 
swoim wyglądem i ubiorem. 

 

Myślę, że wynika to w dużej mierze z tego, że jest obecnie więcej miejsc, w których ubra-
nia można kupić, w tym znaleźć coś naprawdę oryginalnego nie wyjeżdżając nawet 
z Białegostoku. 
Przede wszystkim działają tu też pracownie, w których znajdują się ubrania kreowane przez 
projektantów, co wpływa na ich indywidualny charakter. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz 
zaznaczyć. Bardzo skupiliśmy się na modzie wschodniej. Ta moda ze Wschodu, oficjalnie 
z Krajów Partnerstwa Wschodniego, ma moim zdaniem nieodkryty potencjał wynikający 
z takiego wschodniego ducha. Na czym to polega? Projektanci wschodni skupiają się przede 
wszystkim na tworzeniu i kreacji, a nie na wersji „do sprzedania”. Ten konsumpcjonizm 
jeszcze nie przeważył szali nad artyzmem, co w kolekcjach zachodnich już nastąpiło. Moda 
staje się użytkowa, służy temu, by kreować produkty, które się sprzedadzą, a to wygeneruje 
zyski. Za to ten duch, fantazja artystyczna zostaje u nielicznych. Tych, których na to stać. 
Wschodni projektanci mają jeszcze ten entuzjazm w stosunku do tworzenia mody. Ja 
w kontekście spotkania polskich projektantów ze Wschodu chcę ten entuzjazm pokazać, że 
nie zawsze powinniśmy koncentrować się na tym, żeby kolekcja „się sprzedała”. Oczywiście 
nie jest to nic złego w kontekście rozwoju swojej marki, projektant powinien żyć z tego, 
niemniej jednak powinni też doceniać wartość artystyczną. Zaczynając swoją działalność 
w świecie mody należy się wyszaleć artystycznie, pokazać, że mamy coś do powiedzenia 
w tej kwestii. Widzę projektanta, który zaczyna i od razu projektuje T-shirty czy dresy, które 
się sprzedają dość dobrze, no to trochę mi go szkoda. Talent, który pewnie drzemie w tym 
projektancie, zostanie przygaszony prozą życia. 
 

A które kraje, z tych jak powiedziałeś, krajów Partnerstwa Wschodniego, najbardziej 
przykuwają twoją uwagę? 
Bardzo mi się podoba moda ukraińska, bo ma w sobie ten nurt nawiązujący do swojej tra-
dycji ludowej, bo de facto skupia się na tym. W kontekście wzornictwa ludowego przekła-
danego na współczesność bardzo podoba mi sie moda Gruzji, która może nie wykorzystuje 
tak koloru jak projektanci ukraińscy, ale poprzez fakturę, formę naprawdę tworzą rzeczy 
wyjątkowe. Tam projektant wykonuje rzeczy od butów po sukienki, garnitury, płaszcze. 
Właściwie jest bardzo samodzielny i to mi się szalenie podoba. Gruzini uwielbiają kolor 
czarny, wszystkie kolekcje są w kolorze czerni, szarości. Konstrukcyjnie wygląda to super. 
 

A co zobaczymy podczas Wschodu Kultury? 
Podczas Wschodu Kultury zobaczymy inny wymiar mody. Pokazane zostaną 3, właściwie 
4 różne szkoły, m.in. szkoła ukraińską z Odessy i ze Lwowa. Szkoła odeska charakteryzuje 
się współczesnym profilem, bliskim modzie zachodniej, jednak posiadającą tego wcześniej 
wspomnianego wschodniego ducha, który manifestuje się w postaci ręcznie malowanych 
tkanin, czy strojów tkanych w łączeniu ze skórą. Szkoła lwowska posiada motywy kultury 
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ukraińskiej, ale też bardzo kosztowne dodatki, na przykład jedwab. Te prace są związane 
z nurtem haute couture, są bardziej dedykowane na bale, premiery, większe wyjścia. To 
taka moda, powiedziałbym, bardzo okazjonalna, wysublimowana. Moda białostocka repre-
zentowana będzie przez Barbarę Piekut I tutaj zobaczymy pełnowymiarową kolekcję prze-
znaczoną na większe wyjścia. Myślę, że różnica w haute cotuture będzie zasadnicza 
w kolekcji lwowskiej i białostockiej, bo widać inne szkoły w kostekście koloru, konstrukcji, 
tworzenia… Ta białostocka będzie bogata, ale zachowująca elegancję, pewne poczucie 
smaku. 
 

Czy będą akcenty mody męskiej? 
Tak, w szkole odeskiej. Natomiast czwarta kolekcja będzie wydarzeniem performatywnym. 
Będzie połączeniem mediów z ogólnym wizerunkiem, który ma skłonić do refleksji nad tym, 
czym naprawdę jest moda. Czy moda to sztuka, czy może forma użytkowa? 
 

A czy Białystok może być bramą na Wschód? Dlatego, że my używamy takiego określenia 
ogólnego. Bramą na wschód w tematyce designu? 
Absolutnie. Zadaniem i stowarzyszenia, i moim było to, żeby Białystok był takim miejscem 
do prezentowania wschodomody Zachodu. Wymiana myśli między wschodem a zachodem, 
jeśli chodzi o twórczość designerską, ale poza tym Białystok jest też doskonałym miejscem 
do nawiązywania kontaktów między projektantami, jak i do tworzenia kolekcji, w odróżnie-
niu od np. Warszawy. Odchodzi się teraz od dużych kosmopolitycznych ośrodków, które 
z racji zacierania się indywidualnych różnic, a projektanci wpadają w tygiel uniformizacji. 
Natomiast Białystok daje im taką szansę do zachowania oraz pokazania swojej indywidual-
ności. Inne miasta również próbują organizować takie wydarzenia. Są to m.in. Sopot, Kra-
ków, Kielce, czy Radom, no ale nam akurat się udało jako jedynemu miastu w Polsce zapro-
ponować wydarzenie międzynarodowe dla projektantów zarówno z zachodu jak i ze 
wschodu. 

 

Czyli możemy powiedzieć, że projektanci mody wiedzą, że na mapie Europy jest Modny 
Białystok? 
Absolutnie tak, ponieważ będąc nawet w Odessie, znawcy mody i dziennikarze we Lwowie 
mówili, że słyszeli o wydarzeniu w Białymstoku i pytali mnie, czy w Polsce organizowane są 
jeszcze jakieś inne eventy tego typu (śmiech). Tak, oczywiście że są, ale chyba wizyty pro-
jektantów i organizatorów, z którymi współpracujemy wydarzeń modowych i na Ukrainie, 
i na Białorusi, czy w Gruzji, spowodowało, że Białystok zaczął funkcjonować w takiej pozy-
tywnej opinii o wydarzeniach modowych, jako miejsce gdzie się dzieją dobre rzeczy. 

 

Czyli nie dość, że się u nas dobrze mieszka, to jeszcze nieźle można się ubrać lub przyjam-
niej otrzeć się o tych, którzy dobrze się ubierają. 
Jako przykład można podać ostatnie Fashionable East, na którym byli wschodni oraz za-
chodni projektanci, jak i również przedstawiciele Europy Południowej, z Bałkanów. Okazało 
się, że oglądalność pokazu na facebooku przekroczyła 100 000 wyświetleń, przez co zaczęli-
śmy dostawać różne zapytania z Paryża, z Londynu, Australii, USA, także zasięg naszego 
wydarzenia nagle w jednym roku, w kontraście do poprzednich czterech lat działalności, 
ogromnie się poszerzył. Dzięki temu mamy nawet, co rzadko się zdarza, propozycję od or-
ganizatorów włączenia do sieci międzynarodowej. Oczywiście to wymaga nakładów finan-
sowych, do których musimy się przygotować. Zobowiązuje nas to do wykonywania 
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i zabezpieczenia  działań związanych z promocją na arenie międzynarodowej, do wypełnie-
nia zobowiązań wobec projektantów, do spełnienia pewnych warunków w kontekście ilości 
pokazów, dni odbywających się fashion weeków itp., tak więc jest to ogromne przedsię-
wzięcie. Niemniej jednak z naszym małym budżetem znają nas w Kijowie, we Lwowie, 
w Odessie, w Belgradzie i był u nas nawet projektant z Malezji, tak więc możemy powie-
dzieć, że także w Malezji. 

 

Czy mamy konkurencję na Wschodzie? 
Obecnie nie. Były próby organizacji takiego wydarzenia w stolicy, niemniej jednak spełzły 
na niczym, dlatego też cieszę się, że na naszym gruncie mogło się to odbyć. 

Będąc w Odessie spotkałem główną organizatorkę ukraińskiego fashion weeku, która 
jest postacią znaną i szanowaną nie tylko na Ukrainie, ale również w Europie, no i od razu 
kiedy tylko dowiedziała się, że jesteśmy organizatorami z Białegostoku, podeszła do nas 
i wyraziła chęć przyjechania do nas i zobaczenia jak to wygląda na naszym gruncie. Zaraz za 
nią pojawiły się media. Zaczęto przeprowadzać wywiady dla telewizji, pytać o więcej. 

 
Anna Kietlińska, Anna Alimowska 
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Konferencja „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”,  
Białystok, 24 listopada 2017 r. 

Polacy mieszkający za granicą w mniejszym lub większym stopniu asymilują się z kulturą 
kraju swojego zamieszkania, jednak przy tym nie zapominają o swoim pochodzeniu. 
W przypadku Polaków mieszkających w krajach wschodnich starają się również, zwłasz-
cza po rozpadzie ZSRR, walczyć o możliwość edukacji w języku narodowym i przetrwanie 
języka polskiego jako języka ojczystego. Prawo do tych działań zapewniają współczesne 
umowy i traktaty polityczne (Białoruś) oraz dyrektywy związane z przystąpieniem Polski, 
Litwy i Łotwy do Unii Europejskiej. W związku z tym, że chcieliśmy przybliżyć współczesny 
stan szkolnictwa polskiego w wyżej wymienionych krajach, postanowiliśmy poruszyć 
temat edukacji na Wschodzie przed szerszym gronem odbiorców. Właśnie dlatego zorga-
nizowaliśmy w listopadzie tego roku konferencję, która poruszyła zagadnienie polskiej 
oświaty na Wschodzie. Zaprosiliśmy na nią Polaków aktywnie działających na rzecz edu-
kacji w tychże krajach. 
 
24 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Białymstoku odbyła 
się konferencja pod tytułem „Stan polskiej oświaty na Wschodzie” zorganizowana przez 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku. Temat naszej konferencji 
dotyczył nauczania języka polskiego w krajach wschodnich – Litwie, Łotwie oraz Białorusi. 
Naszymi gośćmi byli: Anżelika Orechwo – przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB i dyrektor 
Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie, Józef Kwiatkowski – prezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, radny Samorządu miasta Wilna, 
Teresa Kryszyń – nauczyciel języka polskiego i wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na 
Białorusi, Halina Smulko – Dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego 
w Daugavpils na Łotwie i członek Związku Polaków na Łotwie „Promień”, p.o. przewodni-
czącego Asocjacji Dyrektorów Szkół Polskich na Łotwie, Irena Czerniak – redaktor czasopi-
sma metodycznego „Słowo Ojczyste” Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna na 
Białorusi, nauczyciel języka polskiego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej w Grod-
nie Polskiej Macierzy Szkolnej i Członek Rady Programowej Zjednoczenia Społecznego Pol-
ska Macierz Szkolna, Alina Jaroszewicz – założycielka i dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej 
im. I. Domeyki w Brześciu i prezes oddziału brzeskiego obwodowego Związku Polaków na 
Białorusi, Edyta Klimaszewska – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Bezdanach oraz Waldemarem Klimaszewskim – dyrektor Centrum Wielofunk-
cyjnego: Szkoły Podstawowej w Mościszkach. Nasi goście dzielili się osobistymi doświadcze-
niami w nauczaniu języka polskiego oraz poruszali różne problemy, z którymi muszą mie-
rzyć się na co dzień, pracując w placówkach oświatowych na Wschodzie. 
 
Oświata w świetle prawa 
W krajach wschodnich istnieją takie struktury jak chociażby Polska Macierz Szkolna z od-
działami w różnych miejscowościach. Macierz Szkolna jest organizacją kulturalno-
oświatową mającą na celu krzewienie polskiej myśli historycznej, swobodę dostępu do 
nauczania języka polskiego oraz nauczania w języku polskim, a także ochronę i finansowa-
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nie polskich placówek oświatowych na terenie danego kraju. Polska Macierz Szkolna 
w Grodnie jest strukturą legalną w świetle prawa białoruskiego, niemniej jednak nie ozna-
cza to, że polskie szkoły na Białorusi mogą liczyć na pełną swobodę w zakresie swoich dzia-
łań. Tak o sytuacji prawnej mówi Anżelika Orechwo: „Od 20 lat jestem zaangażowana 
w polskie działania edukacyjne na Białorusi i prowadzę Szkołę Społeczną przy Związku Pola-
ków. Obserwując to, co dzieje się od tych 20 lat, niestety muszę powiedzieć, że wracamy do 
tego, od czego zaczynaliśmy na początku lat 90. W tamtym okresie zaczynaliśmy od chodze-
nia po domach, zachęcając rodziców do posyłania dzieci do polskich szkół. Na chwilę obec-
ną rodzice są bardziej świadomi i chcą oddawać dzieci do takich placówek, sami piszą poda-
nia w tej sprawie, niemniej jednak w przeciwieństwie do lat 90., kiedy to łatwiej było zapi-
sać takie dziecko na nauczanie, trudniej namówić rodziców. Obecnie problem stanowi fakt, 
że mimo chęci rodziców, ci nie zawsze decydują się na posłanie dziecka do szkoły polskiej. 
Z różnych powodów rodzice są zastraszani i próbuje się ich odwieść od posyłania dzieci na 
nauczanie języka polskiego. Obserwuje się ponadto sztuczne ograniczanie liczby klas pierw-
szych w szkołach z polskim językiem nauczania. Na przykład w szkole polskiej w Grodnie 
powołano w tym roku tylko dwie klasy pierwsze, w związku z tym nie każda osoba chętna 
ma możliwość uczęszczania na zajęcia. W roku szkolnym 2016/2017 odrzucono wnioski 12 
osób, które chciały podjąć naukę w polskiej szkole. Rok wcześniej było to 9 osób. Zapowia-
da się więc, że sytuacja w kolejnym roku szkolnym ulegnie jeszcze większej komplikacji, 
chociażby ze względu na próby zawężania liczby przyjmowanych uczniów”. 
 
Problemy finansowe 
Prowadzenie działalności narodowościowej w zakresie nauczania stanowi spore wyzwanie 
poza granicami własnego kraju. Jednym z licznych problemów, z którymi muszą mierzyć się 
Polacy za granicą jest chociażby trudna sytuacja finansowa, na którą składa się nie tylko 
wypłacanie pensji nauczycielom. 

„Według nieoficjalnych statystyk na Białorusi mieszka około 500 tysięcy osób polskie-
go pochodzenia, w tym wśród nich 13 tysięcy dzieci pobiera naukę w systemie społecznym. 
Musimy również dodać, że liczba uczniów pobierających naukę w takim systemie oraz 
w systemie szkół parafialnych w Białorusi w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. 

Szkoły społeczne mają to do siebie, że często, jeśli funkcjonują przy polskich organiza-
cjach, mają stosunkowo dobre warunki  lokalowe, nie mają ograniczeń administracyjnych, 
za to mają swobodę programową oraz swobodę wychowania i nauczania dzieci. Zazwyczaj 
sytuacja wygląda jednak tak, że pomieszczenia na te działania musimy wynajmować sami 
i wtedy należy liczyć się z kosztami takimi jak: opłata czynszu, mediów, opłata wynagrodzeń 
dla nauczycieli, co stanowi dodatkowy ciężar dla beneficjentów. Kosztami tymi obciążani są 
rodzice oraz organizacje polonijne, które wspierane są finansowo  przez państwo polskie” – 
mówi Teresa Kryszyń. 
 
Rusyfikacja w szkołach na Białorusi 
Innym zagadnieniem wartym poruszenia w kontekście oświaty polskiej na Białorusi, jest 
odczuwalna przez działaczy polskich niechęć  władz lokalnych do nauczania w języku pol-
skim i wspieranie edukacji w języku rosyjskim. O jednym z przykładów prób rusyfikacji szko-
ły polskiej w Grodnie opowiada Anżelika Orechwo: 
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„W 2012 roku spotkaliśmy się z pierwszą próbą wprowadzania klas składających się 
z uczniów rosyjskich do szkół polskich, zainicjowaną przez władze białoruskie. Proponowa-
no nauczanie w języku polskim, ale też dodanie dwóch klas rosyjskojęzycznych, rzekomo ze 
względu na duże osiedle, na którym nie ma możliwości zorganizowania nauki w innej pla-
cówce. Po wybudowaniu nowej szkoły, klasy te miałyby przejść do szkoły rosyjskiej. W tam-
tej chwili Związek Polaków oraz rodzice uczniów bardzo zaangażowali się w zbieranie zapi-
sów Polaków do tych dwóch klas. Wtedy władze wycofały się z tego pomysłu i, co ciekawe, 
do tej pory wspominana szkoła na tym osiedlu nie powstała”. 

Problemem, z którym borykają się nauczyciele uczący języka polskiego, jest również 
dostęp do materiałów edukacyjnych w języku polskim oraz sam status języka we współcze-
snej Białorusi. Język polski jest bowiem coraz częściej traktowany przez dzieci i młodzież 
uczącą się języka swoich przodków jako język obcy, w związku z tym nauczanie go wiąże się 
z pewnymi niedogodnościami. Uczniowie muszą uczyć się języka po godzinach lekcyjnych 
oraz w weekendy, co nie stanowi czynnika zachęcającego do podejmowania nauki. Ponadto 
rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci uczyły się polskiego, często stoją przed dylematem, czy 
zapisać dziecko na język polski i angielski, czy może wybrać w zamian inny przedmiot, po-
nieważ istnieją pewne regulacje, które ograniczają liczbę zajęć dodatkowych. W przypadku 
kiedy można wybrać tylko dwa przedmioty, wybór nie zawsze dla rodziców jest oczywisty. 
 
Rys historyczny placówek polskich na Wschodzie 
Obecny stan oświaty polskiej w krajach wschodnich nie jest determinowany jedynie przez 
współczesne czynniki, jakimi są sytuacja gospodarcza i polityczna danego kraju czy też zaso-
by finansowe Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wspierania polskości w krajach zagranicz-
nych. Należy mieć również na uwadze to, że nie aż tak dawne wydarzenia historyczne de-
terminują kształt współczesnego systemu edukacji. Rozwój szkolnictwa polskiego na Litwie, 
Łotwie i Białorusi mógł mieć miejsce dopiero po roku 1989, po zmianach ustrojowych 
w Polsce, a zdecydowanie przyspieszył po rozpadzie ZSRR, kiedy mniejszość polska otrzy-
mała odpowiednie do tego narzędzia polityczne. 

„W okresie powojennym społeczeństwo polskie przystąpiło do odbudowywania 
szkolnictwa polskiego na Litwie. Już w 1947 roku były 220 szkoły, a w nich 250 457 uczniów, 
co stanowi 7% uczniów w całym kraju. Można uznać to za wielki sukces, bowiem, utrzymu-
jąc ten stan, moglibyśmy rozwinąć wiele prężnie działających polskich placówek edukacyj-
nych w kraju. Niemniej jednak okres sowiecki przyczynił się znacznie do zmniejszania liczby 
szkół polskich na Litwie. W 1988 roku mamy już 91 z 220 szkół oraz 190 255 uczniów za-
miast wspomnianych wcześniej 250 tysięcy. Wpływ na ten stan rzeczy miały między innymi 
fakt toczenia się I i II wojny światowej, ale też emigracja Polaków do Rzeczypospolitej, która 
siłą rzeczy była niczym innym jak deportacją, zastosowaną przez ówczesne władze. W taki 
oto sposób zaczęła kurczyć się do niedawna tak prężnie działająca oświata polska na tere-
nach litewskich” mówi Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”. 

Dlaczego tak ważna jest nauka języka polskiego? Nauczanie języka ojczystego oraz 
ogólnie nauczanie w języku polskim w krajach Wschodu jest narzędziem polityki państwa 
polskiego wobec Polaków mieszkających na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej i stanowi 
element dbałości o polskie dziedzictwo na Wschodzie. Język jest jednym z najbardziej pod-
stawowych elementów budowania własnej tożsamości, a bez silnego poczucia tożsamości 
polskość na ziemiach wschodnich zaniknie. Bez poczucia tożsamości nie ma chęci do dzia-
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łań, nie ma ich realizacji, nie ma potrzeby przekazywania swojego dziedzictwa kolejnym 
pokoleniom oraz dbałości o ślady historyczne wskazujące na dorobek Polaków na ziemiach 
Wschodu. 
 
Polskość na obczyźnie – szanse i nadzieje 
Mimo nierzadko trudnych warunków nauczania polskiego poza Polską, trud ten niewątpli-
wie się opłaca. O tym, że bohaterem jest ten, który zostaje, by walczyć w dobrej sprawie, 
mówi Halina Smulko, dyrektor polskiego Gimnazjum w Daugavpils na Łotwie: 

„Dzięki umowie polsko-łotewskiej między uczelniami uczeń ma prawo wyboru – może 
studiować albo na Łotwie, albo w Polsce. Wcześniej w latach 90. bardzo dużo dzieci wyjeż-
dżało na studia do Polski oraz do pracy. Ostatnio wyjeżdżają rzadziej, za to odnajdują się 
tutaj, na Łotwie, co dla mnie jako dyrektorki i jako matki, jest niesamowicie ważne, ponie-
waż wyjechać to nie sztuka. Sztuka to zostać i tę potrzebującą polskość tu pozostawić oraz 
ją pielęgnować. Jak tego dokonać? Musimy bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu społecz-
nym. Polskich szkół na Łotwie w porównaniu do pozostałych placówek jest niewiele, ale 
poprzez ich aktywność – wszędzie ich pełno. Ponadto taką pozytywną aktywnością może 
być fakt wysokiego poziomu nauczania w polskich szkołach. U podstaw sukcesu naszej 
szkoły w rankingach leży nauczanie języka polskiego już od najmłodszych lat. To ważne, by 
dać dzieciom możliwość posiadania gruntownej wiedzy i dostępu do wysokiego poziomu 
nauczania, a także wzbudzać w nich sens i chęć nauki. Polskie szkoły na Łotwie plasują się 
bardzo wysoko w rankingu szkół nie tylko łotewskich, ale również rosyjskich czy też pozo-
stałych rankingach wśród szkół mniejszościowych. A wszystko to, nie byłoby możliwe, gdy-
by nie dobrze zorganizowana kadra nauczycieli, której przyświeca wspólny cel – krzewienie 
polskiej myśli humanistycznej, zachowanie tożsamości narodowej i wiara w to, że wraz 
z naszymi dziećmi ta polskość nie zginie”. 
 
Refleksje na temat stanu polskiej oświaty na Wschodzie na podstawie wypowiedzi prele-
gentów biorących udział w konferencji zebrała Anna Alimowska 
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„Solidarność” w Białymstoku 

Marek Kietliński 

Jak wyglądała historia ruchów solidarnościowych w Polsce, które ukształtowały sytuację 
strajków na terenie Białegostoku? Jaka była reakcja środowisk dziennikarskich oraz histo-
ria powstania „Biuletynu Informacyjnego”? Odpowiedź na te pytania znajdują się w po-
niższym artykule. 
 
Początki białostockiej „Solidarności” 
Lato 1980 r. przyniosło wzrost ceny niektórych gatunków mięsa i wyrobów mięsnych. Pod-
wyżka objęła również stołówki i bufety zakładowe, które dla ogromnej rzeszy pracowników 
były nie tylko miejscem spożywania posiłków, ale też robienia zakupów do domu. Skutkiem 
tych wydarzeń były strajki robotników, które na początku wybuchły w Mielcu, Poznaniu 
i Tarnobrzegu, później w Ursusie i Tczewie, a następnie objęły całą Polskę. Szczególnie in-
tensywnie strajkowano na Lubelszczyźnie, gdzie protest stał się powszechny. Pracę prze-
rwały zakłady produkcyjne, komunikacja miejska i lokalna, transport zaopatrzeniowy 
i stołówki szpitalne, dworzec kolejowy w Lublinie został zablokowany przy użyciu 70 loko-
motyw (trasa ważna, tranzytowa łącząca Niemiecką Republikę Demokratyczną ze Związ-
kiem Sowieckim). W tym czasie w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Lublinie złożono ponad 200 postulatów (prawie połowa z nich dotyczyła 
podwyżek płac, ale żądano także demokratycznych wyborów do rad zakładowych, związ-
ków zawodowych, nawet instytucji partyjnych. Następnego dnia podpisano porozumienie 
z kolejarzami, wygasały inne strajki. 

 
Strajki lipcowe 
Sukces strajków lipcowych w Lublinie stał się ważnym sygnałem dla Wybrzeża. 7 sierpnia 
1980 r. dyrekcja Stoczni Gdańskiej zwolniła dyscyplinarnie z pracy Annę Walentynowicz, 
członka Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 14 sierpnia 
w Gdańsku pojawiło się kilka tysięcy ulotek z apelem w jej obronie, w ramach protestu  
Stocznia Gdańska im. Lenina przerwała swoją pracę. Powstał również Komitet Strajkowy, 
którego podstawowym postulatem było przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz i Le-
cha Wałęsy, jak również wzniesienie pomnika poświęconego ofiarom grudnia 1970 roku 
i uzyskanie gwarancji nierepresjonowania za strajk. Jakie były żądania? Domagano się pod-
wyżki w wysokości 2 tys. zł oraz zasiłków rodzinnych jak pracowników Milicji Obywatelskiej. 
Na czele Komitetu stanął Lech Wałęsa. 

15 sierpnia 1980 r. strajk rozszerzył się na inne stocznie, porty i komunikację miejską 
w Trójmieście. Została zablokowana łączność Wybrzeża z resztą kraju. 16 sierpnia 1980 r. 
dyrekcja Stoczni wyraziła zgodę na kompromis w sprawach płacowych, część załogi zażąda-
ła jednak kontynuowania strajku w imię solidarności z innymi zakładami pracy Wybrzeża, 
z którymi władze nie podjęły rozmów. W nocy z 16 na 17 sierpnia w Stoczni ogłoszono 

PUBLIKACJE HISTORYCZNE 



33 

strajk solidarnościowy. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), w którym zna-
lazło się 156 zakładów. W pierwszym i najważniejszym z nich domagano się zgody władz na 
utworzenie niezależnych związków zawodowych. Ponadto żądano prawa do strajku, gwarancji 
bezpieczeństwa dla strajkujących i osób wspomagających strajk, wolności słowa, druku i publika-
cji, udostępnienia środków masowego przekazu przedstawicielom wszystkich wyznań. Innymi 
żądaniami było: przywrócenie do pracy i na uczelnie wyższe osób wyrzuconych w ramach repre-
sji za uczestnictwo w wydarzeniach 1970 i 1976 r., uwolnienie więźniów politycznych, zaprzesta-
nie represji za przekonania, opublikowanie w środkach masowego przekazu o powstaniu MKS 
oraz podanie do publicznej wiadomości treści 21 postulatów. 

 
Związki „stare” i „nowe” 
Porozumienie w Gdańsku zawarte zostało 31 sierpnia 1980 r. Informację o tym wydarzeniu 
ogłoszono w ogólnopolskiej i regionalnej prasie, ale nie od razu było oczywiste, czy ustale-
nia obowiązują na terenie całego kraju. W niektórych województwach, w tym również 
w województwie białostockim, przedstawiciele władz twierdzili, że na ich terenie nie ma 
potrzeby tworzenia nowych i niezależnych związków zawodowych. Była to jedna z przyczyn 
dalszych strajków – w pierwszej połowie września protestowało wiele zakładów pracy 
w województwie białostockim. Sytuację wyjaśniło dopiero porozumienie zawarte w Hucie 
Katowice (11 września), w którym potwierdzono, że niezależne samorządne związki zawo-
dowe będą powstawać wszędzie tam, gdzie pracownicy będą sobie tego życzyli. Władze 
partyjno-państwowe próbowały osłabić nowo powstające związki, poprzez występowanie 
oficjalnych organizacji związkowych z rządowej Centralnej Rady Związków Zawodowych 
i wzmacnianie działających dotąd związków branżowych, które określały się jako niezależ-
nej i samorządne. Powstała sytuacja, w której trudno było się zorientować, jaki związek jest 
„stary”, a jaki „nowy”. Te i inne poczynania już we wrześniu umocniły świadomość wśród 
robotników, że tylko solidarne działanie pozwoli zbudować i obronić niezależność związku. 

 
Postulaty strajkujących 
Wiadomości o strajkach zaczęły docierać i do Białegostoku, chociaż w województwie biało-
stockim nie zanotowano strajków w tym czasie. Społeczeństwo zachowywało się biernie, 
chociaż pojawiały się ulotki informujące o wydarzeniach w innych regionach kraju. Docho-
dziło do napięć i ostrych dyskusji wśród załóg największych zakładów pracy. W Fabryce 
Przyrządów i Uchwytów robotnicy uważali, że zapowiadane przez kierownictwo zakładu 
podwyżki były krzywdzące dla najmniej zarabiających. Krążyły plotki o strajkach w Ursusie, 
w Gdańsku, Szczecinie i Lublinie. 

Informacje o wydarzeniach w kraju rozpowszechniali kierowcy Państwowej Komuni-
kacji Samochodowej obsługujący trasy dalekobieżne. W Białostockich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Fasty” krytycznie oceniono podwyżki cen na mięso, wiązano jednak spore 
nadzieje z zapowiadanymi podwyżkami płac. W Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” 
w Czarnej Białostockiej wśród załogi powszechna była opinia, że podwyżka uposażeń jest 
w szczególności dla osób słabo zarabiających za niska. W Zakładach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Łapach rozdrażnienie załogi spowodowały pustki w sklepach, w których za-
brakło żyletek, szamponu, proszku do prania i innych środków czystości. Polacy chwalili 
działania robotników w Lublinie za to, że nie wyszli na ulice, ale wywarli presję na rząd po-
przez masowe strajki, dzięki którym dostali podwyżkę płac. 
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28 sierpnia 1980 w „Uchwytach Precyzyjnych CT” załoga licząca 385 osób proklamo-
wała strajk. Utworzono Komitet Strajkowy, na czele którego stanął Wiesław Lenio. Po prze-
rwie śniadaniowej w starym zakładzie „Uchwytów” przy ulicy Łąkowej cała załoga licząca 
1048 osób w ramach solidarności z Oddziałem „CT” nie przystąpiła do pracy. Strajkujący 
wysunęli 42 postulaty, w których zażądali ogłoszenia w środkach masowego przekazu, że 
solidaryzują się z postulatami robotników z Wybrzeża, żądali zapewnienia nietykalności 
delegatów przedstawiających wnioski i postulaty załogi. Postulowali także o zwiększenie 
zaopatrzenia w sklepach w mięso i artykuły pierwszej potrzeby, zniesienie cen komercyj-
nych na artykuły spożywcze, zniesienie przywilejów członków partii w podziale dóbr socjal-
nych, wprowadzenie emerytur od 60. roku życia dla mężczyzn i 55. roku życia dla kobiet. 
Wnioskowali również o ujednolicenie zasiłków rodzinnych wszystkich grup społecznych, 
zlikwidowanie żłobków i przedłużenie urlopów macierzyńskich, a także podwyżek płac. 
Wniesiono również o odwołanie dyrektora Jerzego Kosmy. Ostatni postulat robotników 
zrealizowano bardzo szybko. Nowym dyrektorem został Grzegorz Szutkiewicz – długoletni 
pracownik „Uchwytów”. Z postulatów politycznych na uwagę zasługiwały m.in. zgoda ze 
strony władz na tworzenie wolnych związków zawodowych, wprowadzenie do programu 
TV mszy świętej, zrównania rangi województwa białostockiego pod względem zaopatrzenia 
i zarobków do Polski Centralnej i Śląska, niewyciąganie konsekwencji służbowych w stosun-
ku do tych, którzy zechcą wystąpić z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Gdy na Wybrzeżu robotnicy świętowali zwycięstwo, przez województwo białostockie 
i sam Białystok zaczęła przelewać się spóźniona fala strajków. 2 września 1980 r. zastrajko-
wała załoga w Hajnowskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Do pracy nie 
przystąpiło 13 pracowników, czyli cała zmiana transportu wewnętrznego. Strajkujący zażą-
dali podwyżki wynagrodzenia. Załoga żądała podwyżki płac o jedną grupę zaszeregowania, 
prowadzenia bieżącej naprawy wózków akumulatorowych, zmiany na stanowisku brygadzi-
sty. Dyrektor zobowiązał się spełnić żądania i załoga przystąpiła do pracy. 

 
Strajk „Fastów” 
4 września 1980 r. w Białymstoku do strajku przystąpiła załoga jednego z największych 
zakładów pracy, tj. Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fasty”, gdzie pracę 
przerwało 2 tys. zatrudnionych. Strajkujący zorganizowali pilnującą porządku milicję robot-
niczą, poparli postulaty wysunięte przez komitety strajkowe Śląska i Wybrzeża. Strajkująca 
załoga postulowała także o traktowanie Białostocczyzny przez rząd na równi z innymi regio-
nami kraju pod względem płac, cen, zaopatrzenia i inwestycyjnym, nauczania religii w szko-
łach podstawowych oraz wyrównania zasiłków rodzinnych do poziomu funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa i MO. Żądano również zapewnienia bezpieczeństwa członkom Komi-
tetu Strajkowego oraz osobom wspomagającym i niewyciągania żadnych konsekwencji po 
zakończeniu strajku. Strajkowały także Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych 
„Unitra-Biazet”, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, Zakłady Przemysłu Sklejek, 
Przedsiębiorstwo Obsługi i Elektryfikacji Rolnictwa „Eltor” w Starosielcach, Białostockich 
Zakłady Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” Oddział w Sokółce. Prze-
rwała pracę licząca 1957 pracowników załoga Białostockich Zakładów Przemysłu Wełniane-
go im. Sierżana. W następnych dnia strajkowały kolejne zakłady pracy Białostocczyzny. 
Strajki na Białostocczyźnie wybuchały spontanicznie. Istotną rolę w ich organizowaniu ode-
grali młodzi robotnicy. W strajkach aktywny udział wzięli także członkowie partii, którzy 
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utożsamiali się z postulatami strajkujących załóg. We wrześniu 1980 r. głównym motywem 
strajków było uzyskanie od administracji państwowej konkretnych gwarancji, że porozu-
mienia w Gdańsku będą dotyczyć wszystkich pracowników, w tym także z zakładów z tere-
nu województwa białostockiego. 

Strajki charakteryzowały się różnorodnym przebiegiem. Trwały od kilku godzin, do 
kilku dni. W większości przypadków powoływano komitety strajkowe, które brały na siebie 
odpowiedzialność za porządek, zabezpieczały maszyny, urządzenia i majątek zakładu pracy. 
Starano się minimalizować straty spowodowane przestojem produkcji. Prawie wszystkie 
załogi podjęły zobowiązania, że nadrobią straty wynikłe w trakcie strajków. W okresie od 
sierpnia do listopada 1980 r. załogi zgłosiły w województwie białostockim około 4,9 tys. 
wniosków i postulatów, o różnym charakterze, skierowanych pod adresem władz central-
nych, wojewódzkich oraz adresem kierownictwa zakładów pracy. Do władz terenowych 
skierowano ponad 900 wniosków i postulatów, do władz centralnych około 1,5 tys., a dy-
rektorzy zakładów pracy przyjęli do załatwienia ponad 2,4 tys. wniosków. 

 
Reakcja dziennikarzy 
Środowisko dziennikarskie w Białymstoku żywo zareagowało na wydarzenia w kraju i regio-
nie. Dziennikarze starali się w miarę szybko przekazywać czytelnikom informacje ze straj-
ków, co wzbudzało niezadowolenie kierownictwa niektórych zakładów pracy. 9 września 
1980 r. odbyło się w Białymstoku nadzwyczajne zebranie dziennikarzy reprezentujących 
mass media z województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Dziennikarze posta-
nowili obiektywnie i szybko informować czytelników o sytuacji strajkowej bez względu na 
czynione utrudnienia i postawę decydentów z Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Trzeba przyznać, iż udało się zrealizować te postulaty. 

Dziennikarze „Gazety Współczesnej” wspierali działaczy „Solidarności”, wielu z nich 
wstąpiło w jej szeregi. Na łamach „Gazety Współczesnej” pojawiały się teksty, w których 
pisano o nadużyciach i arogancji władzy. Funkcjonariusze Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Białymstoku, mając w pamięci słowa Albina Siwaka, który na IV Plenum Komitetu Cen-
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ostro krytykował Jana Sochę – naczelnego 
redaktora „Gazety Współczesnej” (odwołany został z funkcji w listopadzie 1981 r.), po 
wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadziły czystkę w „Gazecie Współczesnej”. 

Dziennikarze pracujący w „Kontrastach”, które w tym czasie bez wątpienia były jed-
nym z ciekawszych białostockich czasopism i w opinii ówczesnych czytelników miały opinię 
„legitymacji inteligenta” z dużą sympatią odnosili się do „Solidarności” i włączyli się w nurt 
przemian. Wstępowali też w jej szeregi, a ci, którzy byli w PZPR, składali partyjne legityma-
cje. Z początkiem 1981 r. zmienił się także redaktor naczelny pisma. Ustąpił Dionizy Sidor-
ski, który związany był z KW PZPR. Jego miejsce zajął Zbigniew Bauer, który zatrudnił no-
wych dziennikarzy. W czasopiśmie pojawiła się rubryka pt. „Temat miesiąca”, w której ko-
mentowano najważniejsze wydarzenia w kraju. Ukazywały się teksty krytykujące socjalizm 
i pokazywano powstawanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, nie tylko 
w województwie białostockim, ale także i w innych regionach Polski. 

 
Pierwszy Międzyzakładowy Komitet Założycielski 
W początkowym okresie strajków przedstawiciele komitetów strajkowych poszczególnych 
zakładów pracy nie utrzymywali wzajemnych kontaktów. Nie podejmowano również prób 
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tworzenia szerszego porozumienia w postaci Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych. 
Brakowało w Białymstoku przodującego zakładu pracy, który koordynowałby akcje prote-
stacyjne. Strajkujący byli przy tym pozbawieni fachowej pomocy prawnej, co wiązało się 
z brakiem zaangażowania się po stronie protestujących radców prawnych w zakładach 
pracy, białostockich adwokatów czy też nauczycieli akademickich zatrudnionych na Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 

12 września 1980 r. powstał pierwszy Międzyzakładowy Komitet Założycielski, obej-
mując dwa zakłady ze Starosielc (dzielnica Białegostoku): Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 
Rolnictwa w Wodę „Wodrol”, gdzie organizacji związkowej szefował Bernard Bujwicki 
i Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa „Eltor” z Michałem Pietkiewiczem na czele. Na 
przewodniczącego MKZ wybrano Michała Pietkiewicza. Komisja Zakładowa „Solidarności” 
w „Uchwytach” przy Szosie Północno-Obwodowej, tzw. CETY nawiązała konspiracyjny kon-
takt z sąsiednim Białostockim Zakładem Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Na 
czele nowego związku stanął Feliks Gołębiewski. Wzajemne podejrzenia i nieufność nie 
pozwoliły rozwinąć szerszej współpracy pomiędzy zakładami, szukano więc nowych kontak-
tów, co zaowocowało nawiązaniem współpracy przedstawicieli „Uchwytów” z Michałem 
Pietkiewiczem i Bernardem Bujwickim. Pod koniec września w „Uchwytach” przy ulicy Łą-
kowej powstał Komitet Założycielski „Solidarności” ze Stanisławem Kornyszko na czele 
(zapisy ewidencyjne, które znajdują się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Białymstoku wskazują, iż był on tajnym współpracownikiem SB ps. „Tomek”). Na 
terenie Białegostoku do MKZ – u zgłosili się przedstawiciele z Fabryki Urządzeń Grzewczych 
„Biawar” oraz Centrali Paliw Naftowych. Ich akces był wynikiem kampanii ulotkowej oraz 
z wolna rozchodzącej się informacji szeptanej, a także kontaktów Michała Pietkiewicza 
z przedstawicielami zakładów pracy. 

 
Wizyta Lajdorfa w Warszawie 
Tego samego dnia, 12 września 1980 r. w Warszawie przy ulicy Bednarskiej, w punkcie in-
formacyjnym nowych związków zawodowych pojawił się Edmund Lajdorf – przewodniczący 
Komisji Zakładowej w Budowlanej Spółdzielni Pracy, aby rozmawiać z Jarosławem Kaczyń-
skim o sytuacji w Białymstoku. Ten zadeklarował pomoc przy tworzeniu struktur nowych 
związków. Przybywając na wykłady do Białegostoku, gdzie był adiunktem na Wydziale Ad-
ministracyjno-Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Jarosław 
Kaczyński przywoził materiały szkoleniowe i informacyjne. Na prośbę prof. Andrzeja Stel-
machowskiego, który pełnił funkcję dziekana Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego 
Filii UW w Białymstoku, a w czasie strajków sierpniowych na Wybrzeżu był jednym z eks-
pertów nowych związków zawodowych, udzielał pomocy prawnej białostockiemu MKZ. 
BZPT „Unitra-Biazet” z Feliksem Gołębiewskim na czele stworzył wokół siebie nową, konku-
rencyjną wobec istniejącego MKZ grupę zakładów (Białostockie Zakłady Graficzne, Politech-
nika, Spółdzielnia Remontowo-Budowlana. 

 
Rejestracja związku ogólnokrajowego 
17 września 1980 r. w Gdańsku spotkało się 30 delegatów MKZ i Międzyzakładowych Komi-
tetów Robotniczych z całego kraju. Białystok reprezentowali: Michał Pietkiewicz i Bernard 
Bujwicki. W czasie spotkania postanowiono ujednolicić statuty i wspólnie zarejestrować 
jeden związek ogólnokrajowy. Zamierzano też utworzyć Komisję Porozumiewawczą, o któ-
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rą postulowała uchwała MKZ-u w Gdańsku i podjęto decyzję, że nowy związek będzie orga-
nizacją działającą w oparciu o silne, autonomiczne struktury regionalne. Odrzucono typową 
dla związku zawodowego konstrukcję branżową. Dokonano rejestracji MKZ. 

Wieści o tym szybko rozniosły się po Białymstoku. Część działaczy nie zgodziła się 
jednak na takie rozwiązanie i zakwestionowała decyzję Wałęsy. Przedstawiciele z „Unitry-
Biazet”, Białostockich Zakładów Graficznych, Politechniki Białostockiej i Spółdzielni Remon-
towo-Budowlanej podjęli się organizacji drugiego Międzyzakładowego Komitetu Założyciel-
skiego, który planował współpracę ze strukturami związkowymi w Warszawie. 

 
Zjednoczenie MKZ w Białymstoku 
6 października 1980 r. przedstawiciele obu MKZ-ów spotkali się w Gdańsku, gdzie Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza nakazała ich rozwiązanie i powołanie jednego zjednoczonego 
MKZ-u. Tak też się stało. Bernard Bujwicki, reprezentujący „Wodrol”, Jan Wołowski 
z „Uchwytów”, Tadeusz Waśniewski z Politechniki Białostockiej, Hubert Kaczyński reprezen-
tujący Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Feliks Gołębiewski – lider 
z „Unitry-Biazet” uchwalili rozwiązanie istniejącego Międzyzakładowego Komitetu Założy-
cielskiego i zobowiązali się, że do 10 października 1980 r. w Białymstoku powołany zostanie 
MKZ reprezentowany przez przedstawicieli wszystkich zakładów pracy w Białymstoku, 
w których działała „Solidarność”. Tego samego dnia grupa działaczy w składzie: Edmund 
Lajdorf (Budowlanej Spółdzielni Pracy), Alina Łubko (Budowlana Spółdzielnia Pracy), Ewa 
Cywińska (Muzeum Okręgowe, oddział w Tykocinie), Teresa Aponowicz (BZGraf), Marek 
Maliszewski („Instal”), Lucjan Dembowski („Instal”), Tadeusz Gąsowski (Rolnicze Zrzeszenie 
Spółdzielni Produkcyjnych), Stanisław Gościniak („Unitra-Biazet”), Stanisław Przestrzelski 
(BZGraf) rozpoczęła akcję informowania ludzi o potrzebie zwołania zebrania, na którym 
miałby powstać zjednoczony MKZ w Białymstoku. 

7 października 1980 r. odbyło się spotkanie, na które przybyło ponad 200 osób. Wy-
wiązała się na nim dyskusja o potrzebie powołania jednego regionalnego MKZ, podczas 
której doszło do kłótni i sporów. Zebrani nie mogli dojść do porozumienia, który zakład 
odegrał największą rolę w czasie wrześniowych strajków i w związku z tym powinien prze-
jąć rolę lidera. Wiele też czasu poświęcono na omówienie niejasnych spraw związanych 
z procedurą zakładania nowych, niezależnych związków zawodowych. Otwartą kwestią 
było to, do jakiej centrali związkowej ma wchodzić białostocki MKZ (wskazywano przy tym 
na Gdańsk i Warszawę). Na sali byli też zwolennicy utworzenia samodzielnej organizacji 
pod nazwą „Podlasie”. Miała ona obejmować obszar województw białostockiego, suwal-
skiego i łomżyńskiego (takie rozwiązanie lansował m.in. Jarosław Kaczyński). Pod koniec 
dyskusji Ewa Cywińska zaapelowała o wypracowanie kompromisu. Spotkanie zakończono 
jednak bez podejmowania ważnych decyzji. 

12 października 1980 r. przedstawiciele obu grup spotkali się w sali białostockiego 
PAX i pomimo wcześniejszych ustaleń w atmosferze wzajemnej nieufności i podejrzeń 
(zakaz nagrywania wystąpień) powołali tzw. „triumwirat”, składający się z trzech na rów-
nych prawach przewodniczących, co było ewenementem w skali Polski. Zostali nimi: Jerzy 
Prajzner z „Unitra-Biazetu, Stanisław Przestrzelski z BZGraf oraz Jan Wołowski z „Uchwy-
tów”. S. Marczuk odmówił wejścia do Prezydium, a na proponowane miejsce zgłosił Bernar-
da Bujwickiego. Propozycję przyjęto i Marczuk z Bujwickim opuścili obradującą salę, aby 
jako delegaci nowego zjednoczonego MKZ nocnym pociągiem udać się do Gdańska na po-
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siedzenie KKP wyznaczone na 13 października 1980 r. Tam rozmawiali z Lechem Wałęsą, 
Marianem Jurczykiem i Władysławem Siłą-Nowickim. MKZ wreszcie się ukonstytuował. 
Zrzeszał w swych szeregach związkowców z 21 zakładów pracy, reprezentujących 4,6 tys. 
członków, tzn. pracowników, którzy wystąpili z poprzednich branżowych związków zawo-
dowych. Ponadto przyjęto warunkowo przedstawicieli 12 zakładów, w których nie złożono 
jeszcze deklaracji o wystąpieniu ze starych związków. 

Przy organizowaniu MKZ najbardziej aktywni byli przedstawiciele dużych zakładów 
pracy („Uchwyty” – 1410 członków, BZPT „Unitra-Biazet” – 900 członków, ZNTK w Łapach – 
około 1800 członków). Spośród przedstawicieli nauki i kultury na zebraniu założycielskim 
znaleźli się pracownicy Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Mu-
zeum Okręgowego, Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki. Zebraniu przewodni-
czył Jerzy Zegarski z Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Opakowań „Pakpol”. Wybrano 
prezydium MKZ w składzie: Michał Pietkiewicz – „Eltor”, Bernard Bujwicki – „Wodrol”, Ed-
mund Lajdorf – BSB, Stanisław Kornyszko – „Uchwyty”, Stanisław Gościniak – „Unitra-
Biazet”, Zdzisław Ciniewicz – Białostockie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego, 
Zbigniew Puchalski – „Pakpol”, Feliks Gołębiewski – „Unitra-Biazet”, Jerzy Zegarski – 
„Pakpol”. Funkcję rzecznika prasowego powierzono Leszkowi Jakubowi Sławińskiemu. MKZ 
przegłosował także, aby Bernard Bujwicki nadal reprezentował go w Krajowej Komisji Poro-
zumiewawczej. Tak ukształtowany MKZ, z pewnymi zmianami, dotrwał do statutowych 
wyborów w czerwcu 1981 r. 

 
Pierwszy „Biuletyn Informacyjny” 
16 listopada 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” w Białymstoku. Redagowało go kolegium w składzie: Bernard Bujwicki, Jerzy Ja-
miołkowski, Aldona Pogorzelska. Redaktorem naczelnym i organizatorem pisma został Le-
szek Sławiński. W trakcie ukazywania się „Biuletynu” w latach 1980–1981 następowały 
zmiany na stanowisku redaktora naczelnego. Po Leszku Sławińskim schedę przejął Tadeusz 
Masłowiecki, a po nim Krzysztof Burek, który pełnił tę funkcję do końca działalności legalnej 
„Biuletynu”. Zmieniały się także na stanowisku sekretarza redakcji. Po Aldonie Pogorzel-
skiej przyszedł Krzysztof Sawicki, który swą funkcję pełnił do numeru 49. Redaktorami 
„Biuletynu” byli: Bernard Bujwicki, Jerzy Jamiołkowski, Robert Tomczak, Jerzy Zegarski, 
Roman Koper, Teresa Leszczyńska, Zofia Lewicka – Pezowicz, Dariusz Boguski oraz Konrad 
Kruszewski. 

NSZZ „Solidarność” posiadał osobowość prawną. W jego statucie znalazł się zapis, że 
„Biuletyn” został przeznaczony dla komisji zakładowych „Solidarności” jako materiał organi-
zacyjno-informacyjny. Pozwalało to obejść cenzurę, gdyż stosownie do § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 lutego 1975 r. „Biuletyny Informacyjne” będą-
ce drukami przeznaczonymi do użytku wewnętrznego nie podlegały kontroli organów 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Potwierdził to Jan Jantas – dyrektor 
białostockiej delegatury GUKPP i W. „Solidarność” mogła wydawać niezależne pismo. 
Z Redakcją „Biuletynu” współpracowali członkowie i sympatycy „Solidarności”, białostoccy 
studenci, młodzi dziennikarze pracujący w „Gazecie Współczesnej, czy „Kontrastach”. 

W ciągu kilku pierwszych tygodni „Biuletyn” osiągnął nakład 5 tysięcy egzemplarzy. 
Początkowo był drukowany na powielaczu w Urzędzie Wojewódzkim, a następnie w Zakła-
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„Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Region Białystok” 1981 nr 53 wydrukowany  
w grudniu 1981 r. został częściowo skonfiskowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 

Druk „Biuletynu” z powodzeniem kontynuowano w podziemiu. 
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dzie Poligraficznym w Bielsku Podlaskim. Na mocy porozumienia z wojewodą, członkom 
NSZZ „Solidarność” udało się uzyskać zgodę na druk tegoż pisma w Białostockich Zakładach 
Graficznych. „Biuletyn” składany był przez drukarzy pracujących na etatach i drukowany na 
profesjonalnych maszynach drukarskich, w związku z tym „Biuletyn” zaczął się ukazywać 
w formacie A4, w ilości czterech kolumn tygodniowo. Był to ewenement w skali kraju, gdyż 
nieocenzurowane i niezależne od władz pismo opozycyjne było drukowane w państwowej 
drukarni. W innych regionach pisma związkowe drukowano na powielaczach i prostych 
maszynach drukarskich. 

 
Finansowanie „Biuletynu” 
Pierwsze numery „Biuletynu” sfinansował MKZ NSZZ „Solidarność”. Potem pismo utrzymy-
wało się za zarobione pieniądze. Jeden numer kosztował wtedy 10 złotych (tym samym 
czasie dziennik „Gazeta Współczesna” kosztowała 2 złote). „Biuletyn” był wydawany raz 
w tygodniu. Zdarzało się jednak, że niektóre numery był wznawiane. W najlepszym okresie 
nakład dochodził do kilkunastu tysięcy egzemplarzy i nie było praktycznie żadnych zwrotów 
w trakcie jego kolportażu. 

Dystrybucja czasopisma nie nastręczała kłopotów. Do redakcji zgłaszali się delegaci 
komisji zakładowych, członkowie i sympatycy Związku, którzy pobierali określoną ilość 
„Biuletynów”. Następnie rozprowadzali pismo wśród załóg zakładów pracy i wszystkich 
zainteresowanych. Następnie rozprowadzali pismo wśród załóg zakładów pracy i wszyst-
kich zainteresowanych. 

Nakład „Biuletynu” błyskawicznie rozchodził się wśród społeczeństwa, ponieważ lu-
dzie byli spragnieni wolnego słowa pisanego, odnoszącego się do różnych przemilczanych 
spraw, a w szczególności tzw. białych plam z najnowszej historii Polski. Nareszcie można 
było dotrzeć do poezji, tekstów publicystycznych czy historycznych, w które nie ingerowała 
cenzura. 
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Bitwa o Białystok 1920 r. 

Marek Kietliński 

W lipcu 1920 r. w zwycięskim pochodzie Armii Czerwonej ku zachodowi, ostatnią poważ-
ną naturalną przeszkodę stanowiły rzeki Bug i Narew. Na tej linii Wódz Naczelny Józef 
Piłsudski zamierzał położyć kres długotrwałemu odwrotowi. Niepoślednią rolę w tym 
przedsięwzięciu miały odegrać twierdza w Osowcu i miasto Białystok. Skoncentrowane 
w Białymstoku siły polskie osłaniały kierunek Grodno-Warszawa, podczas gdy z okolic 
Brześcia poszłoby decydujące przeciwnatarcie sił polskich. 
 
Plany Naczelnego Wodza nie zostały zrealizowane, gdyż najpierw padł Brześć, a później 
Osowiec (twierdza zamykająca jedno z nielicznych przejść przez pasmo bagien nadbie-
brzańskich). Osowiec zdobyła kawaleria bolszewicka (III Korpus dowodzony przez Gaja 
Bżyszkiana) w wyniku błędu generała Jana Romera, który przygotowywał się do obrony 
Białegostoku i tu ściągnął większość sił militarnych. Decyzja generała wkrótce się zemściła. 
Bolszewicka kawaleria zaczęła oskrzydlać siły skoncentrowane w Białymstoku i groźba wyj-
ścia oddziałów rosyjskich na tyły wojsk polskich spowodowała ewakuację Białegostoku 
w nocy z 27 na 28 lipca. 

 
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny 
W dniu zajęcia Białegostoku przez wojska bolszewickie do Wilna przyjechali Julian Mar-
chlewski i Feliks Dzierżyński. Tam zakończyli pracę nad manifestem Tymczasowego Komite-
tu Rewolucyjnego Polski. Przez sieć „Czerezwyczajki” poinformowali Lenina o zredagowaniu 
manifestu. J. Marchlewski dotarł do Białegostoku nocą z 1 na 2 sierpnia. Następnego dnia 
przybyli F. Dzierżyński i Feliks Kon, a Edward Próchniak dopiero 5 sierpnia. Nowi czerwoni 
dygnitarze zajęli na siedzibę Pałac Branickich. Na swoją działalność otrzymali ponad 2 mi-
liardy rubli. 

Program TKRP poparła niewielka część społeczeństwa Białegostoku. Wśród popierają-
cych znalazła się Komunistyczna Partia Robotniczej Polski. W sierpniu rozwiązała się Polska 
Partia Socjalistyczna, a jej niektórzy działacze wstąpili w szeregi KPRP i współpracowali 
z komunistami z Rosji, także niektóre środowiska żydowskie zdecydowały się na współpracę 
z komunistami (szczególnie członkowie Bundu i Poalej Syjonu). Większość robotników wro-
go odniosła się do inicjatyw „Polaków” służących komunistycznej Rosji. Chłopi nie wierzyli, 
iż komuniści dotrzymają obietnicy o nietykalności ziemi chłopskiej pochodzącej ze skonfi-
skowanych majątków. 

4 sierpnia 1920 r. głównodowodzący Armią Czerwoną Siergiej Kamieniew wydał roz-
kaz o formowaniu Polskiej Armii Czerwonej. Miała to być formacja ochotnicza. 15 sierpnia 
dowódca frontu zachodniego Michaił Tuchaczewski i Józef Unszlicht podpisali rozkaz 
o formowaniu Pierwszej Polskiej Armii Ochotniczej. W szeregi Białostockiego Pułku Strzel-
ców zgłosiło się tylko 70 ochotników. Dzierżyński przerażony tak miernymi wynikami rekru-
tacji zwrócił się do Lwa Trockiego o przysłanie do Białegostoku specjalnego batalionu 
„Czeki”. Na szczęście oddział ten nie zdążył dotrzeć do miasta. 
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Bitwa o Warszawę 
Wczesnym rankiem 15 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się wielka bitwa o Warszawę. Na polskie 
pozycje obronne natarło 6 radzieckich dywizji. Ciężkie i krwawe boje toczyły się o Radzy-
min, bohatersko walczyli Polacy pod Osowem, gdzie śmierć poniósł ksiądz Ignacy Skorupka. 
Gdy trwały walki o Warszawę, dowództwo polskie wyprowadziło uderzenie z północy siłami 
5 armii generała Władysława Sikorskiego. Znad Wieprza 16 sierpnia o świcie uderzył Na-
czelny Wódz Józef Piłsudski siłami Grupy Manewrowej. Nastąpił przełom wojny polsko-
bolszewickiej. Rosjanie zmuszeni zostali do panicznego odwrotu, podczas którego Lenin 
próbował ratować sytuację poprzez pozyskanie polskich chłopów do współpracy z Armią 
Czerwoną. Karolowi Radkowi, który udawał się do Białegostoku nakazał rozgromić polskich 
obszarników i kułaków, a ich ziemie przydzielić chłopom. 

 
Bolszewicy na Białostocczyźnie 
W Białymstoku nie obyło się również bez aktów terroru ze strony bolszewików, którzy za-
mordowali 15 obywateli polskich: Karola Berenta – wywiadowcę Policji Państwowej, Mie-
czysława Falkowskiego – właściciela majątku Renszczyzna, Icko Firera, I. Garbowskiego, 
Józefa Karpowicza, księdza Ryszarda Knobelsdorfa z Oszmiany, Zachariasza Olejnika – star-
szego przodownika Policji Państwowej, I. Oponowicza, Hieronima i Feliksa Ostrowskich – 
ziemian spod Łomży, A. Podolskiego – Tatara z pochodzenia, oraz dwóch nieznanych z na-
zwiska oficerów polskich. W kilka dni przed zbiorową egzekucją władze bolszewickie zamor-
dowały Bolesława Jarosławskiego, członka Związku Zawodowego Robotników Włókniarzy 
„Praca”. Już pod odzyskaniu wolności w Białymstoku odbył się uroczysty pogrzeb pomordo-
wanych. Białostoczanie uczcili pamięć ofiar bolszewickiego terroru postawieniem pomnika, 
który obecnie znajduje się przy Szosie Północno-Obwodowej. 

Wojska polskie, rozwijając kontrofensywę już 21 sierpnia opanowały Bielsk Podlaski. 
Dowództwo polskie, zdając sobie sprawę z ważności militarnej Białegostoku (tędy wiódł 
szlak wycofujących się oddziałów Armii Czerwonej), postanowiło jak najszybciej zdobyć 
miasto. Zadanie to miały wykonać oddziały 1 pułku piechoty legionów, przy pomocy 5 puł-
ku legionów, który był w odwodzie. Całością operacji dowodził pułkownik Edmund Knoll-
Kownacki. Siły polskie nie przekraczały 2 tys. bagnetów. Rosjanie, także doceniając znacze-
nie militarne miasta, silnie je obsadzili. Siły bolszewickie liczyły kilka pułków piechoty, dywi-
zjon artylerii. Oddziały te miał wspomagać pociąg pancerny. 

21 sierpnia 1 Dywizja Piechoty przedostała się przez Narew pod Rybołami i znalazła 
się pod Białymstokiem, odcinając tym samym drogę odwrotu 16 radzieckiej armii strzel-
ców. Rankiem 22 sierpnia 1 pułk legionów dowodzony przez pułkownika Stefana Dąb-
Biernackiego zaatakował Białystok rozbijając 164 brygadę strzelców i wziął do niewoli po-
nad 2 tys. jeńców. Straty polskie były małe, ale bolesne. Zginął doświadczony oficer pułku, 
porucznik Michał Soja. Pułk nie cieszył się jednak długo z odniesionego zwycięstwa. Przed 
południem pojawiły się pod miastem główne siły sowieckie (3 i 16 armia), próbujące roz-
paczliwie przebić się na wschód. Bolszewicy zaatakowali Białystok. Miasta broniła nieliczna 
załoga, wzmocniona przez cywilnych ochotników (przeważnie uczniów szkół średnich). 

Silny atak wojsk bolszewickich poszedł od strony Starosielc. Zdobycie dworca kolejo-
wego uniemożliwiłoby połączenie oddziałów polskich z Łapami. Ciężkie walki toczyły się 
o również o Bażantarnię. Po południu żołnierze rosyjscy przerwali linie obrony oddziałów 
polskich i ulicami Mazowiecką i Suraską i poczęli przeć do śródmieścia. Rosjan wspomagali 
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dywersanci, którzy z okien domów ostrzeliwali żołnierzy polskich. Na domiar złego do mia-
sta zaczęły wlewać się masy kawalerii bolszewickiej. Tak wzmocniony nieprzyjaciel wznowił 
zmasowane ataki na pozycje polskie. 

 
Odwrót Rosjan 
Na polu chwały zginął dowodzący oddziałami polskimi kapitan Józef Marski-Mariański. Żoł-
nierz polski wykończony całodziennymi walkami zaczął ulegać przeciwnikowi. Klęska zdała 
się być nieuchronną. Na szczęście pułkownik Knoll-Kownacki przysłał na odsiecz broniącym 
się oddziałom kompanię piechoty, wzmocnioną cywilnymi ochotnikami. Kompania z impe-
tem uderzyła na nieprzyjacielskie pozycje. Ten brawurowy atak zatrzymał natarcie bolsze-
wików. Sytuacja broniących się oddziałów polskich zaczęła się poprawiać. Do Białegostoku 
przybywały nowe siły polskie, a Rosjanie zaczęli odwrót w stronę Grodna. 1 Pułk Legionów 
Piechoty odniósł ponowne zwycięstwo, ale okupił je znacznymi stratami. Zginęło 36 żołnie-
rzy, 156 było rannych. Polegli spoczęli na cmentarzu wojskowym w Zwierzyńcu. Zwłoki 
kapitana Mariańskiego pogrzebano w rodzinnym Radomiu. 

Pomnik poświęcony tym wydarzeniom znajduje się przy ulicy Zwycięstwa. 

Fotografia: Legioniści I batalionu w trakcje porannego natarcia na Białystok w wykonaniu  
oddziałów 1. PP Leg. w dniu 22 VIII 1920 r., Gajewski M. (2016) Najdzielniejszy z dzielnych.  

Mjr Józef Bronisław Marjański (1892–1920), Białystok, s. 107. 



44 

Dlaczego Białystok nie został przyłączony  
do odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej  

w listopadzie 1918 r.? 

Marek Kietliński 

11 listopada 1918 r. w Rethondes koło Compiegne podpisany został traktat rozejmowy 
pomiędzy Francją a Niemcami, które zgodziły się na niezwłoczne opuszczenie okupowa-
nych terytoriów Francji, Belgii, Luksemburga, Alzacji, Lotaryngii oraz terytoriów byłego 
cesarstwa rosyjskiego, w tym także Królestwa Polskiego. Koniec I wojny światowej spo-
wodował, że państwo polskie po 123 letniej niewoli odzyskiwało swój byt niepodległy. 
Poczęły tworzyć się ośrodki władzy państwowej. Najstarszym zaczątkiem władz polskich 
była Rada Regencyjna. Skompromitowała się jednak uległością wobec władz niemieckich. 

 
Rolę centralnego organu władzy próbował odgrywać Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej, 
powołany w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie, na czele którego stanął Ignacy Da-
szyński. 10 listopada 1918 r. z twierdzy magdeburskiej do Warszawy powrócił Józef Piłsud-
ski, by następnego dnia stanąć na czele wojska. Rada Regencyjna przekazała władzę nad 
podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się 
z Warszawy, a część z nich została rozbrojona. Dzień później, tj. 12 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu. 

 
Soldatenrat 
11 listopada 1918 r. garnizon niemiecki w Białymstoku wypowiedział posłuszeństwo ofice-
rom i utworzył Radę Żołnierską tzw. Soldatenrat. W Białymstoku od 1917 r. istniał Central-
ny Komitet Narodowy na Obwód Ziemi Białostockiej, na czele którego stali ksiądz Nawrocki 
i aptekarz Feliks Filipowicz. Kapitan Józef Tarasewicz i Stanisław Markiewicz ze Związku 
Wolnych Polaków zorganizowali Milicję Polską. Wiadomości o rzekomo maszerujących na 
Białystok polskich oddziałach zbrojnych, spowodowały, że Soldatenrat, na czele którego 
stanął Lewandowski (prawdopodobnie Polak z Wielkopolski służący w armii niemieckiej) 
zaproponował Komitetowi zawarcie umowy pokojowej. Zrealizowano ją w nocy z 11 na 12 
listopada, po zagwarantowaniu żołnierzom niemieckim bezpiecznego odjazdu. Także byli 
żołnierze I Korpusu Józefa Dowbora Muśnickiego, których kilkudziesięciu ukrywało się 
w Białymstoku, zorganizowali się w Samoobronie. 12 listopada Lewandowski, Marian De-
derko i kapitan Tylicki udali się do Warszawy, gdzie mieli odbyć rozmowy z władzami polski-
mi i Centralną Radą Żołnierską. Rozmawiano z pułkownikiem Henrykiem Minkiewiczem, 
komendantem miasta stołecznego Warszawy, przy przejmowaniu miasta od Niemców. 
Rada zatwierdziła podpisaną umowę, a pułkownik Minkiewicz obiecał wesprzeć białosto-
czan dwiema kompaniami Polskiej Siły Zbrojnej z Ostrowi Mazowieckiej. 

Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej i uczniowie szkół średnich pod kierownic-
twem nauczyciela Tuśkiewicza zaproponowali pomoc Samoobronie. Na czele Samoobrony 
stanęli oficerowie polscy. 12 listopada Samoobrona rozpoczęła działania. Uczniowie pod 
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komendą Tuśkiewicza utworzyli oddział w sile 50 ludzi i objęli posterunki na dworcu, przy 
składach i ważniejszych gmachach Białegostoku. Niemcy nie podjęli przeciwdziałań. 

 
Rozwiązanie Rady Żołnierskiej 
13 listopada 1918 r. powróciła polska delegacja z Warszawy. Przywiozła ze stolicy wieści, że 
za parę godzin nadejdą posiłki w sile 700 bagnetów. Następnego dnia dowództwo niemiec-
kie przystąpiło do energicznych działań. Rozwiązało białostocką Radę Żołnierską, a na jej 
miejsce powołało inną, ale już spośród oficerów. Rada po otrzymaniu pomocy z Wilna 
i Grodna zerwała zawartą z Polakami umowę. Niemcy nie wpuścili do miasta dwóch kom-
panii kapitana Targońskiego, które przybyły z Ostrowi Mazowieckiej. Oddziały te cofnęły się 
do Łap. Samoobrona została rozbrojona, a Niemcy przejęli w Białymstoku pełnię władzy, 
pacyfikując okoliczne miejscowości. Dowództwo niemieckie całą swą energię skoncentro-
wało na utrzymaniu linii kolejowej wiodącej z Kowla przez Brześć-Białystok-Grajewo do 
Prus Wschodnich. Formacje ubezpieczające tę linię – III korpus rezerwowy i Inspekcję Eta-
pów „Bug” – podporządkowano 15 listopada Grupie Operacyjnej „Kijów”. Przez Białystok 
rozpoczęła odwrót z Ukrainy wielka armia niemiecka. Miasto było najważniejszą stacją 
przeładunkową. Zatrzymywały się tu pociągi z Brześcia, zaś jadące z północy i wschodu 
zmieniały kierunek jazdy. Przybyło wiele oddziałów wojskowych, często zdemoralizowa-
nych, dających się we znaki mieszkańcom Białegostoku. Dochodziło do bójek pijanych żoł-
nierzy, wojsko zaczęło okradać spokojnych obywateli. 

 
Ekspedycja na Białystok 
18 listopada 1918 r. podpisano w Łukowie polsko-niemieckie porozumienie o linii demarka-
cyjnej, która przebiegała przez miejscowości: Wisznice-Międzyrzec-Łosice-Mielnik-Siemiaty-
cze-Łapy. Białystok nadal pozostawał w okręgu administracyjnym Białystok-Grodno. Obej-
mował on obszar o powierzchni ponad 26 tys. kilometrów kwadratowych, zamieszkały był 
przez około 712 tys. mieszkańców. Niemcy nadal za wszelką cenę chcieli utrzymać linię 
kolejową z Kowla przez Brześć-Białystok-Grajewo do Prus Wschodnich. Władze niemieckie 
starały się izolować ludność okupowanych obszarów od nowo powstającego państwa pol-
skiego. Tymczasową granicę wschodnią odrodzonej Polski miały ubezpieczać: Dywizja Li-
tewsko-Białoruska generała Wacława Iwaszkiewicza i organizowana w Białej Podlaskiej 
Dywizja Podlaska generała Antoniego Lisowskiego. Ponadto polskie oddziały obserwowały 
odwrót wojsk niemieckich. 

Pod koniec listopada 1918 r. Komenda Naczelna Polskiej Organizacji Wojskowej wy-
słała z Łomży „ekspedycję na Białystok”. Oddział Kazimierza Wyszyńskiego dotarł do Jeżewa 
nad Narwią, gdzie w nocy z 23 na 24 listopada został zaatakowany przez Niemców, którzy 
przyjechali samochodami z Białegostoku. Atak odparto. Niemcy powtórzyli natarcie nad 
ranem, lecz i tym razem zostali odrzuceni. 27 listopada nadszedł rozkaz z Komendy Naczel-
nej POW wzbraniający wszelkich akcji zaczepnych wobec Niemców. Spowodowane było to 
podpisaniem przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego i Polską Organizację Wojskową 
porozumienia z Niemiecką Radą Żołnierską w Brześciu. Porozumienie to, oparte na wzajem-
nym kompromisie, miało doniosłe znaczenie. Przecięcie, czy też nawet tylko zagrożenie 
przez Polaków linii kolejowej Brześć-Białystok-Grajewo (Polacy zajęli Grajewo), wyprowa-
dziło dowództwo niemieckie z równowagi i skłoniło do forsowania koncepcji przejazdu 
wojsk niemieckich przez centralną Polskę. Szef sztabu Ober-Ostu generał Max Hoffman 
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wysłał depeszę do władz polskich z żądaniem oddania do jego dyspozycji linii kolejowej 
Grodno-Warszawa-Skalmierzyce oraz Brześć-Warszawa-Częstochowa. Niemcy żądali także 
obsadzenia linii kolejowych aż do chwili całkowitego ukończenia ewakuacji. Żądania te 
równały się prawie ponownej okupacji całego kraju. W tej sytuacji Józef Piłsudski zagwaran-
tował Niemcom nieskrępowany przejazd przez Białystok i Grajewo do Prus Wschodnich. 
Należy tu też podkreślić, że dowództwo niemieckie miało na wschodzie w swej dyspozycji 
około 59 dywizji. Niemcy w zamian zrezygnowali z przejazdu przez centralną Polskę. 

 
Wkroczenie Armii Czerwonej 
Tymczasem tereny opuszczane przez Niemców zajmowała Armia Czerwona, która już pod 
koniec listopada 1918 r. rozpoczęła marsz na zachód. Narastające rozprzężenie w niemiec-
kich oddziałach, których żołnierze woleli porozumiewać się z bolszewikami niż z nimi wal-
czyć, rozzuchwalało tych ostatnich. Niemcy przekazywali także uzbrojenie Rosjanom. Od-
działy bolszewickie do końca 1918 r. zajęły znaczne obszary Białorusi i Litwy. W dalszej 
perspektywie planowali opanowanie terenów aż do rzeki Bug. Józef Piłsudski zdawał sobie 
sprawę, że dojdzie do konfrontacji pomiędzy odrodzoną Polską, a Rosją rządzoną przez 
komunistów z Leninem na czele. Początkowo dowództwo niemieckie nie wyrażało zgody na 
przemarsz oddziałów polskich na Litwę i Białoruś przez okupowane prze siebie obszary. 
W związku z tym podjęto kolejne rozmowy, które toczyły się w Grodnie i Białymstoku na 
przełomie 1918 i 1919 r. Zakończone one zostały podpisaniem 5 lutego 1919 r. umowy 
w Białymstoku. Ze strony polskiej sygnowali ją dr Ludwik Kolankowski i kapitan Janusz Gą-
siorowski, mający pełnomocnictwo Leona Wasilewskiego – ministra spraw zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także obecni porucznik Helebrandt oraz Ignacy Mrozowski. Ze 
strony niemieckiej dr Manfred Bühlmann pełnomocnik rządu niemieckiego oraz obecni 
oficerowie pułkownik Mohs, porucznik Ruoff, porucznik Modler. Umowę podpisaną 
w dwóch egzemplarzach zredagowano po niemiecku i uregulowano w niej warunki odwro-
tu wojsk niemieckich. Umowa ustalała prowizoryczną niemiecko-polską linię demarkacyjną, 
która przebiegała na północ od Osowca i Grajewa. Powiat bielski został podzielony, ale 
powiaty augustowski i suwalski nadal pozostawały w rękach niemieckich. Niemcy umożliwi-
li oddziałom polskim przemarsz przeciwko Armii Czerwonej przez Białystok, Grodno, Woł-
kowysk. W pierwszym rzucie Polacy mogli wysłać 10 batalionów (po 800 ludzi każdy), dwa 
szwadrony kawalerii i 4 działa. Niemcy wyrazili również zgodę na to, żeby Naczelne Do-
wództwo Wojsk Polskich skorzystało do celów transportowych z linii kolejowych: Łapy-
Białystok-Grodno oraz Łomża-Bielsk-Wołkowysk. 

 
Tymczasowy Komitet Miejski 
Aby zapobiec ewentualnym potyczkom pomiędzy żołnierzami obu armii postanowiono 
powołać po dwóch polskich oficerów łącznikowych w Białymstoku (misję tę powierzono 
kapitanowi Januszowi Gąsiorowskiemu), Grodnie, Brześciu Litewskim i Wołkowysku. 
W Białymstoku, Grodnie i Brześciu Litewskim powołane zostały komisariaty rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Cztery wymienione powyżej miasta przechodziły pod zarząd polskich 
władz wojskowych i cywilnych. 

W tym czasie przybył do Białegostoku komisarz rządu polskiego Ignacy Mrozowski 
i zaakceptował utworzony jeszcze w czasie okupacji niemieckiej Tymczasowy Komitet Miej-
ski (składający się z 16 miejscowych obywateli, w tym 6 Polaków), na czele którego stanął 
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Józef Puchalski. Sytuacja TKM była jednak trudna. Niemcy wywieźli bowiem całe archiwum, 
pozostawiając także pustą kasę miejską. Ponadto pogłębiał się rozkład organizacyjny nie-
mieckich władz wojskowych, zdemoralizowane grupy żołnierzy włóczyły się po mieście, 
ożywiła się propaganda komunistyczna. Na murach Białegostoku pojawiały się polskie ode-
zwy wojskowe, mieszkańcy Białegostoku oczekiwali na przybycie żołnierzy polskich stacjo-
nujących w Łapach. Uregulowano w umowie przepisy ruchu pociągów pomiędzy stacjami: 
Łapy-Białystok-Sokółka-Grodno-Wołkowysk. W Białymstoku miała rozpocząć działalność 
polska wojskowa dyrekcja kolei litewskich. Między Białymstokiem a Łapami uruchomione 
zostało regularne połączenie kolejowe dla ludności cywilnej. Dopiero 19 lutego 1919 r. do 
Białegostoku wkroczyły oddziały polskie, ale to już zupełnie inna historia. 
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Marek Kietliński 

Kłamstwo katyńskie 

Zbrodnia katyńska przez lata była ukrywana przez Związek Radziecki. Masowe groby 
w Katyniu znaleziono dopiero w październiku 1941, efektem czego był rozpoczęty przez 
ZSRR w 1943 roku proces zatajania faktów, tzw. „kłamstwa katyńskiego”. A jak było na-
prawdę? 
 
Agresja Związku Sowieckiego na Polskę dokonana 17 września 1939 r. spowodowała chaos 
na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Ani władza administracyjna, ani dowódcy woj-
skowi nie mieli instrukcji jak na nią reagować. Naczelny Wódz Marszałek Edward Śmigły 
Rydz wydał rozkaz, by z oddziałami sowieckimi nie walczyć, tylko za wszelką cenę wycofać 
się do granicy węgierskiej i rumuńskiej. Informacja ta nie dotarła jednak do wszystkich jed-
nostek wojskowych. Niektóre z nich walczyły dzielnie z Armią Czerwoną. Do niewoli sowieckiej 
dostało się 250 tys. żołnierzy i około 10 tysięcy oficerów, żołnierze sowieccy zagarnęli też wielu 
policjantów, urzędników państwowych i innych przedstawicieli inteligencji polskiej. 

 
Polityka Stalina wobec Polaków 
Władze sowieckie złamały konwencję genewską przekazując jeńców do dyspozycji NKWD 
(Narodnyj Komisiariat Wnutriennych Dieł). Ławrientyj Beria ustanowił Zarząd NKWD do 
Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych. Zarząd miał przygotować obozy, w których 
mieli być przetrzymywani polscy oficerowie, żołnierzy, policjanci i urzędnicy. Obozy te mia-
ły mieścić się w Juchnowie, Kozielsku, Putywelu, Kozielszczyźnie, Starobielsku, Juży i Oran-
kach. Część szeregowych żołnierzy (pochodzących z zagrabionych wschodnich województw 
Rzeczpospolitej) zwolniono do domu, z pozostałych postanowiono uczynić darmową siłę 
roboczą i włączyć do GUŁagu (Zarząd Główny Obozów Pracy Przymusowej). Część jeńców 
przekazano władzom niemieckim. 

W lutym 1940 r. Józef Stalin zastanawiał się, co zrobić z polskimi oficerami, policjanta-
mi i urzędnikami państwowymi. Początkowo planował, aby jeńców skierować do GUŁagów 
na Syberii i Kamczatce, jednak na początku marca Beria na polecenie Stalina sporządził 
specjalną „Notatkę”, w której polskich jeńców scharakteryzował jako zaciekłych wrogów 
Związku Sowieckiego. Wrogów, którzy tylko czekają na okazję do ucieczki z obozu i włącze-
nia się do walki przeciwko Władzy, są przy tym odporni na sowiecką propagandę i nie roku-
ją nadziei na współpracę. Biuro Polityczne na wyraźne polecenie Stalina podjęło decyzję, że 
sprawy polskich jeńców należy rozpatrzyć w trybie doraźnym, bez ich przesłuchiwania. Tak, 
więc 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne specjalną uchwałą zamieszczoną w ściśle tajnym 
protokole zadecydowało o wymordowaniu Polaków osadzonych w obozach. Zbrodni miały 
dokonać specjalne grupy skompletowane z funkcjonariuszy NKWD. Na ich czele stanął Wa-
silij Błochin. 
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Listy jenieckie 
2 kwietnia 1940 r. podpisanych zostało pierwszych siedem list śmierci zawierających nazwi-
ska jeńców z obozu w Kozielsku. W następnych dniach pociągi śmierci wyjechały z obozów 
w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku. Jeńców ze Starobielska mordowano w Charkowie, 
z obozu w Kozielsku w Lesie Katyńskim (stacja kolejowa Gniezdowo), jeńców z Ostaszkowa 
w Twerze, a grzebano w pobliskiej wsi Miednoje. Zbiorowe mogiły polskich jeńców znajdują 
się także w podkijowskiej wsi Bykownia i w Kuropatach niedaleko Mińska. Na wiosnę 1940 r. 
NKWD zamordowała ponad 15 tys. jeńców wojennych, w tym polskich oficerów. 

W Katyniu zamordowani zostali także jeńcy związani z Białostocczyzną. Wśród zamor-
dowanych Białostocczan prawie trzydziestu było absolwentami uniwersytetów oraz uczelni 
technicznych. Najliczniejszą grupę zawodową – 29 osób – stanowili nauczyciele szkół po-
wszechnych i gimnazjalnych. W Katyniu zamordowano m. in.: Ferdynanda Mareckiego – 
kierownika szkoły w Supraślu, Józefa Jana Kubalę – kierownika szkoły w Wasilkowie, Stefa-
na Macieszę – kierownika szkoły w Izabelinie, czy Józefa Adamskiego – kierownika szkoły 
w Michałowie-Niezabudce. Z obozu w Kozielsku nie wróciło wielu innych urzędników pań-
stwowych pracujących w Białymstoku. Zginęli m. in. kpt. rez. Kazimierz Borwicz – pracow-
nik Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ppor. rez. Zygmunt Bartnicki – pracownik Urzę-
du Ziemskiego; ppor. rez. Anatol Bołbot, ppor. rez. Wacław Omeljan i ppor. rez. Jan 
Bruksztus z białostockiej Izby Skarbowej, ppor. rez. Genadiusz Gryniewicz i ppor. rez. Anto-
ni Kozłowski pracujący w Urzędzie Wojewódzkim oraz kpt. rez. Zygmunt Machnacz – na-
czelnik Wojewódzkiego Urzędu Skarbowego. 

 
Kim były ofiary? 
Sześć z zamordowanych osób posiadało wykształcenie medyczne. Poza nimi byli też: ppor. 
rez. dr Józef Chodorowski pochodzący z Knyszyna. Taki sam los spotkał jego starszego brata 
Bronisława – lekarza weterynarii. W Katyniu zginął wybitny okulista kpt. rez. Antoni Wie-
czorek, urodzony w Białymstoku. Wspomnieć należy jeszcze o kpt. rez. Henryku Grzegorzu 
Grodzieńskim, urodzonym w Białymstoku, kpt. rez. Antonim Łataczu, urodzonym w Bob-
rówce k. Białegostoku. 

Dziewięć osób wśród ofiar miało wyższe wykształcenie techniczne. Wśród inżynierów 
wymienić można ppor. rez. Józefa Połujana urodzonego w Grodnie, wybitnego specjalistę 
w zakresie budownictwa wodnego. Chemikiem był ppor. rez. Konstanty Stefan Łazarewicz 
pochodzący z Suwałk oraz Białostoczanin ppor. rez. Aleksander Wieczorek – absolwent 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Lyonie. Z kolei ppor. rez. Zygmunt 
Bujnowski pochodzący z Jasionówki ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki 
Warszawskiej. Największe osiągnięcia na polu nauki miał kpt. Edward Radliński, urodzony 
w Suwałkach. 

Zamordowani zostali też oficerowie 42 pułku piechoty, którzy dostali się do niewoli 
sowieckiej. W Katyniu zostali rozstrzelani: Porucznik Stanisław Uniśkiewicz, który walczył 
w obronie Łomży i Nowogród, po czym ranny powrócił do Białegostoku, gdzie w październi-
ku 1939 r. aresztowany był przez NKWD; porucznik Konstanty Klentak, który został ranny 
w czasie walk o Białystok ma Wysokim Stoczku, ewakuowany do Wołkowyska, gdzie dostał 
się do sowieckiej niewoli i ppor Adam Skalimowski, zmobilizowany do 42 pp, który niezna-
nych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Według publikacji wydanej przez 
Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Białymstoku z obszaru województwa białostockiego 
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zginęło 153 jeńców, przetrzymywanych w trzech sowieckich obozach. Spośród nich 51 ofi-
cerów miało zginąć w Lesie Katyńskim. 

 
Ukrywanie sprawy 
Władzom sowieckim doskonale udało się ukryć prawdę o dokonanej zbrodni. Po wznowie-
niu stosunków dyplomatycznych polsko-sowieckich w lipcu 1941 r. władze polskie wysyłały 
do Moskwy zapytania o jeńców. Odpowiadano, że los ich jest nieznany. Premierowi Włady-
sławowi Sikorskiemu wmawiano, że jeńcy mogli uciec do Mandżurii, jednak 13 kwietnia 
1943 r. Niemcy ogłosili odkrycie w Lesie Katyńskim mogił z ciałami oficerów zamordowa-
nych przez bolszewików, a Katyń stał się symbolem całej zbrodni. W reakcji na tę rewelację 
rząd ZSRS stwierdził, że zbrodnia na oficerach została popełniona przez Niemców w drugiej 
połowie 1941 r. i podtrzymywał kłamstwo katyńskie do 1990 r. Fałszywa „wersja wyda-
rzeń” została przyjęta przez polskich komunistów już w 1943 r. Po 1956 r. władze nakazały 
milczenie na temat Katynia (tzw. biała plama). Tylko w niektórych niskonakładowych publi-
kacjach i wewnętrznych biuletynach pisano, że zbrodni dokonali Niemcy. W 1975 r. władze 
nakazały cenzurze, aby ta nie dopuszczała do publikacji materiałów obarczających Związek 
Sowiecki odpowiedzialnością za mord w Katyniu. Zapisy te obowiązywały do 1989 r. 
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Wojciech Śleszyński 

Główne etapy kształtowania się stalinizmu w ZSRS  
w drugiej połowie lat 20. i w latach 30. XX wieku 

Ostatnie lata życia Włodzimierza Lenina w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych oznaczały 
walkę o schedę po odchodzącym niekwestionowanym przywódcy ruchu komunistyczne-
go w Rosji. Złożony śmiertelną chorobą W. Lenin, prawdopodobnie przeczuwając zbliżają-
cy się spór, pod koniec 1922 roku podyktował krótkie informacje (wytyczne) adresowane 
do mającego się zebrać w kwietniu 1923 roku XII Zjazdu partii. Wódz rewolucji paździer-
nikowej kreślił w nich cele, jakimi winna kierować się partia bolszewicka w nadchodzącej 
przyszłości. 
 
Fragment swoistego „testamentu” dotyczący osoby Józefa Stalina brzmiał następująco: 
Stalin jest zbyt brutalny i wada ta, która jest całkiem do zniesienia w naszym środowisku  
i w stosunkach miedzy nami komunistami, staje się nie do zniesienia na stanowisku sekreta-
rza generalnego. Wobec tego proponuję towarzyszom, by zastanowili się nad sposobem 
przeniesienia Stalina z tego stanowiska i wyznaczyli na to miejsce innego człowieka, który 
by pod wszystkimi względami się od tow. Stalina różnił jedną tylko zaletą, mianowicie – 
większą tolerancją, większą lojalnością, większą uprzejmością, bardziej uważnym stosun-
kiem do towarzyszy, mniej kapryśnym usposobieniem itd.1 

Powyższa informacja nie została jednak przekazana obradującym delegatom na XII 
Zjeździe partii z dwóch powodów. Lenin, posiadacz oryginału zamkniętego w zalakowanej 
kopercie, nie mógł wydać dyspozycji jej otwarcia, ponieważ w czasie trwania obrad zjazdu 
był sparaliżowany i utracił mowę. Nadieżda Krupska natomiast, będąca w posiadaniu kopii 
politycznego „testamentu” otrzymała wcześniej od Lenina dyspozycję, mówiącą, iż może ją 
otworzyć dopiero po zgonie wodza. Tak więc, w czasie obrad XII Zjazdu powstała sytuacja 
nieprzewidziana we wcześniejszych zaleceniach Lenina. 

 
Wyścig po władzę 
W dużej mierze dzięki opisanym powyżej perturbacjom, w dalszym ciągu do roli nowego 
wodza ruchu komunistycznego pretendowały cztery osoby: Józef Stalin, Lew Trocki, Grigorij 
Zinowjew i Lew Kamieniew. Wśród tej grupy ukształtowały się dwa bloki, pierwszy repre-
zentowany przez L. Trockiego oraz drugi (zdecydowanie silniejszy) przez Stalina, G. Zinowje-
wa i L. Kamieniewa. W czasie obraz XII Zjazdu RKP(b) (kwiecień 1923 roku) Stalin poparty 
przez swoich nowych sojuszników, ponownie został wybrany sekretarzem generalnym KC. 
Wyniki zjazdu oraz zmiany zachodzące na najwyższych szczeblach władzy przyczyniły się do 
powstania pod koniec 1923 roku oficjalnej opozycji na czele z L. Trockim, skierowanej prze-
ciwko tzw. „trójce” – Stalinowi, G. Zinowjewowi i L. Kamieniewowi. 

Decydujący etap walki pomiędzy tymi dwiema grupami rozegrał się pod koniec 1924 
roku (już po śmierci W. Lenina), gdy została opublikowana broszura L. Trockiego Nauki 
Października, mająca podważyć pozycję G. Zinowjewa i L. Kamieniewa – przeciwników wy-
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buchu rewolucji w październiku 1917 roku. Spotkała się jednak ona, wbrew oczekiwaniom 
L. Trockiego, ze zdecydowaną krytyką ze strony większości organizacji partyjnych zdomino-
wanych już w tym czasie przez stronnictwo Stalina. Żądano m.in. usunięcia L. Trockiego 
z eksponowanych stanowisk w partii. Zdołał on jednak zachować stanowisko w składzie Biura 
Politycznego, lecz w rzeczywistości stracił realną możliwość wpływania na bieg wydarzeń. 

 
Nowi sojusznicy 
Wzmocnienie autorytarnego sposobu rządzenia krajem przez Stalina, w połączeniu z pro-
wadzoną polityką personalną, doprowadziło, krótko po wyeliminowaniu z gry L. Trockiego, 
do zmian w układzie sił na szczytach władzy sowieckiej. Do niedawna zwalczających się 
nawzajem wrogów – L. Trockiego, G. Zinowjewa i L. Kamieniewa połączyła teraz chęć odsu-
nięcia od władzy sekretarza generalnego i jego nowego sojusznika Nikołaja Bucharina. Do 
zawiązania koalicji antystalinowskiej doszło na przełomie 1925 i 1926 roku. 

Sojusz dwóch, do niedawna zajadle zwalczających się stronnictw L. Trockiego i G. Zino-
wjewa, nie przekonał jednak większości członków Biura Politycznego i Komitetu Centralne-
go. Pozycja Stalina była już zbyt silna, aby mógł on utracić władzę. W tym okresie pełno-
prawnymi członkami biura zostali poplecznicy Stalina: Klimient Woroszyłow, Wiaczesław 
Mołotow i Michaił Kalinin. Stopniowo zaczęli oni zajmować najwyższe funkcje w państwie, 
np. Woroszyłow został pod koniec 1925 roku, po zagadkowej śmierci Michaiła Frunzego, 
Ludowym Komisarzem Spraw Wojskowych i Morskich. Protegowanym Stalina był również 
Gienrich Jagoda, który po śmierci (w lipcu 1926 roku) Feliksa Dzierżyńskiego, pełnił obo-
wiązki zastępcy Wiaczesława Mienżyńskiego – nowego szefa służb specjalnych ZSRS. Szyb-
ko wyrósł on jednak na osobę pierwszoplanową w GPU i już w ostatnim okresie pełnienia 
funkcji przez W. Mienżyńskiego (zmarł w 1934 roku) tak naprawdę zarządzał tą instytucją. 

Nowa opozycja, atakując Stalina, zarzucała mu budowanie socjalizmu w jednym pań-
stwie i rezygnację z dalszej ekspansji systemu komunistycznego. L. Trocki i G. Zinowjew 
uważali, iż rewolucja bolszewicka nie ma szans powodzenia jeżeli ograniczona zostanie 
wyłącznie do jednego kraju. Nadzieję na pełne zwycięstwo widziano jedynie w eksporcie 
idei komunistycznych do bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Do zasadniczej 
konfrontacji zwolenników i przeciwników Stalina doszło w czasie obchodów Rewolucji Paź-
dziernikowej w 1927 roku. L. Trocki, G. Zinowjew i L. Kamieniew zorganizowali w Moskwie 
konkurencyjną manifestację. W porównaniu jednak z uroczystościami rządowymi okazała 
się ona bardzo skromną i szybko została rozgoniona przez przeciwników. 14 listopada 1927 
roku Komitet Centralny, karząc organizatorów nielegalnej demonstracji wykluczył ze swoich 
szeregów L. Trockiego i G. Zinowjewa, a odbywający się w grudniu XV Zjazd WKP(b) zaapro-
bował wcześniejsze decyzje KC i jednocześnie postanowił usunąć z partii dalszych 75 działa-
czy opozycji, m.in. L. Kamieniewa, Jurija Piatakowa, Karola Radka, Christiana Rakowskiego. 

 
Wizja rozwoju gospodarczego wg Stalina 
Wydarzenia końca 1927 roku zapoczątkowały oficjalne aresztowania zmierzające do wyeli-
minowania z życia politycznego i społecznego osób związanych z opozycją wewnątrzpartyj-
ną. W 1929 roku Trocki pod wpływem rozgrywających się wydarzeń potajemnie opuścił 
ZSRS, a znaczna część jego dotychczasowych zwolenników zmuszona została do zdecydo-
wanego odżegnania się od jego teorii. 
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Po rozprawieniu się z opozycją lewicową uosobioną przez L. Trockiego i G. Zinowje-
wa, Stalin postanowił wyeliminować z gry dotychczasowego swojego sprzymierzeńca 
N. Bucharina – zwolennika dalszego funkcjonowania Nowej Ekonomicznej Polityki. Prywat-
ni posiadacze ziemi i drobni właściciele fabryk w opinii sekretarza generalnego byli główną 
przeszkodą na drodze do szybkiej modernizacji państwa. Chłopi bowiem, po wywiązaniu się 
ze świadczeń podatkowych, nie byli zazwyczaj zainteresowani dalszą wyprzedażą swoich 
płodów rolnych po niskich cenach skupu. W ten sposób powstający deficyt zboża stwarzał 
trudną sytuację w miastach i praktycznie uniemożliwiał eksport. Władze, chcąc w trybie 
administracyjnym rozwiązać zaistniały problem, kierowały na wieś liczne rzesze komuni-
stów, mających uświadamiać chłopom potrzebę wyzbywania się zapasów. Sam Stalin 15 
stycznia 1928 roku wyjechał z Moskwy i udał się na Syberię, gdzie osobiście doglądał skupu 
nadwyżek zboża. Odwiedził m. in. Nowosybirsk i Omsk. Doraźnie prowadzone akcje nie 
polepszały jednak sytuacji w miastach. Mieszkańcy wsi nie chcieli sprzedawać zboża i in-
nych płodów rolnych, gdyż w zamian nic nie mogli kupić. Kumulacja nadmiernych środków 
na wsi była niezgodna z wizją rozwoju gospodarczego głoszoną przez Stalina. Winą za ten 
stan rzeczy obarczał on NEP, a pośrednio także N. Bucharina jako zwolennika tego typu 
rozwiązania w gospodarce kraju. Stalin, nie chcąc czekać na powolne przechodzenie Kraju 
Rad z systemu kapitalistycznego do socjalistycznego, postanowił środkami administracyjny-
mi przyspieszyć ten proces. Nowy ustrój, jak sam twierdził, mógł w pełni wykrystalizować 
się jedynie na drodze zmian rewolucyjnych. 

Pierwszym zdecydowanym krokiem uderzającym w podstawy egzystencji dotychcza-
sowego systemu społeczno-gospodarczego (NEP-u), było wysunięte już jesienią 1927 roku 
hasło powszechnej kolektywizacji wsi, jako elementu wychodzącego naprzeciw nowym 
wyzwaniom stojącym przed państwem i jednocześnie skutecznej metodzie rozprawienia się 
ze średnimi gospodarstwami chłopskimi – nazywanymi w terminologii komunistycznej 
„kułackimi”. Podjęte przez gremia rządowe decyzje oznaczały rozpoczęcie oficjalnej, zakro-
jonej na szeroką skalę akcji zwalczania prywatnych gospodarstw rolnych. W wielu rejonach 
ZSRS oficjalnie wysunięto hasło „Kto nie idzie do kołchozu, ten jest wrogiem władzy sowiec-
kiej”. Chłopi, ulegając presji działaczy komunistycznych, często przed przystąpieniem do 
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kołchozu wyrzynali własną trzodę chlewną. Dochodziło również do wystąpień chłopskich, 
niejednokrotnie zrozpaczeni mieszkańcy wsi rzucali się na czołgi z widłami i cepami. 

 
Wielki głód na wioskach 
Pogarszająca się w błyskawicznym tempie sytuacja na wsi zmusiła kierownictwo partii do 
czasowego złagodzenia kursu. W marcu 1930 roku, po opublikowaniu artykułu Stalina Za-
wrót głowy od sukcesów, napięcie zaczęło opadać. Za nadużycia dokonane w czasie kolek-
tywizacji Stalin oskarżył władze lokalne. Ta metoda zrzucania winy na organy terenowe była 
chętnie stosowana w całej historii ZSRS. Wykonujący z pełną determinacją polecenia władz 
centralnych lokalni dygnitarze byli zdezorientowani, często nie do końca rozumieli nagłe 
zmiany zachodzące w polityce centrali. 

Krótkotrwała zmiana w polityce rządu nie oznaczała jednak wycofania się z planów 
kolektywizacji. Po chwilowej przerwie, najczęściej niezauważalnej w terenie, ponownie 
przystąpiono do zakładania komun wiejskich. Jednocześnie, chcąc poprawić sytuację żyw-
nościową, w miastach konfiskowano wszelkie nadwyżki znalezionej żywności, nie pozosta-
wiając chłopom nawet ziarna na zasiew. Kroki podejmowane przez władze sowieckie do-
prowadziły w latach 1932-1933 do straszliwej klęski głodu na wsi (szczególnie w południo-
wo–zachodnich rejonach ZSRS). Miliony chłopów w poszukiwaniu ratunku starały się opu-
ścić obszary objęte głodem, jednak najczęściej natrafiały na straże wojskowe odgradzające 
głodujące tereny od reszty kraju. Tym, którym udało się dostać do miasta, niewiele to po-
mogło, bowiem nie posiadając kartek żywnościowych, również tam skazani byli na powolną 
śmierć głodową. W większości miast Ukrainy każdy poranek zaczynał się od zbierania bezi-
miennych zwłok zmarłych chłopów. 

Oczywiście, zgodnie z wytycznymi władz centralnych, nikt poza samymi zainteresowa-
nymi, o klęsce głodu nie mógł nic wiedzieć, nigdy również oficjalnie gremia partyjne nie 
zajmowały się tą sprawą, uważając ją tym samym za nieistniejącą. Chcąc przeciwstawić się 
głosom oskarżenia napływającym z zagranicy, zapraszano komunizujących zachodnich pisa-
rzy na rekonesans po szczęśliwej wsi sowieckiej. Jednym z takich autorów, który na począt-
ku lat trzydziestych odbył podróż po ZSRS był Bernard Shaw. Po powrocie na Zachód pisał 
on, że pogłoski o głodzie panującym w ZSRS są zmyślone, a sam kraj rozwija się w błyska-
wicznym tempie. 

Wydarzenia lat 1932–1933 były swoistą lekcją nie pozostawiającą najmniejszych złu-
dzeń co do środków, jakie będzie stosować władza ludowa w celu rozprawienia się ze 
wszystkimi przeciwnikami nowego systemu. Do dzisiaj trudno jest jednoznacznie oszaco-
wać straty ludności. Podaje się zarówno liczbę 8 jak i 10 milionów. 

 
Niewolnicze budowanie potęgi 
Równolegle ze zmianami zachodzącymi na wsi sowieckiej budowano wielkie zakłady prze-
mysłowe, które zapewnić miały państwu błyskawiczny rozwój. Kosztem pracujących – mini-
malizacją inwestycji konsumpcyjnych – rozbudowano głównie przemysł ciężki, niezbędny 
do obrony i ekspansji systemu komunistycznego. Pragnąc zmaksymalizować wydajność 
robotników, propagowano wśród nich socjalistyczne współzawodnictwo pracy. Inicjatorem 
tej masowej w drugiej połowie lat trzydziestych akcji był górnik z Donbasu Aleksiej Stacha-
now, który 30 sierpnia 1935 roku w ciągu jednej zmiany zamiast 7 ton węgla, przewidzia-
nych planem produkcyjnym, wyrąbał 102 tony. Zapoczątkowana jego wyczynem akcja, 
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zwana od tej pory potocznie stachanowszczyzną, zamiast gratyfikacji pieniężnej miała inspi-
rować robotników sowieckich do wydajnej pracy. 

Wzrost norm odbywał się w czasie przeprowadzania w zakładach pracy zmian w ich 
zarządzaniu. Zrezygnowano z dotychczasowego kolektywnego kierownictwa (dyrektor, 
sekretarz partii, szef związków zawodowych), na rzecz jednoosobowej dyrekcji. 

Budowa przemysłu ciężkiego ZSRS opierała się nie tylko na wyzysku pracowników, ale 
także na zastosowaniu na szeroką skalę siły niewolniczej. Sowieckie służby bezpieczeństwa 
zbudowały olbrzymie imperium obozowe, w którym masowo skazywani więźniowie praco-
wali na rzecz państwa. Nieludzkie warunki wegetacji, praca ponad siły, chłód i niedożywie-
nie były przyczyną ogromnej śmiertelności wśród więźniów. Na Kołymie, w jednym z naj-
cięższych rejonów pracy przymusowej, cztery lata, w wyjątkowej sytuacji pięć, były górną 
granicą życia więźnia. 

Kosztem milionów istnień ludzkich i dzięki oszczędnościom w sferze inwestycji kon-
sumpcyjnych zdołano w stosunkowo krótkim czasie zbudować przemysł sowiecki. Co praw-
da sprawozdania z kolejnych pięciolatek były najczęściej zawyżane, to jednak osiągane 
efekty i tak wzbudzały podziw odwiedzających ZSRS. Tylko w latach 1928-1933 zdołano 
zbudować 1500 wielkich zakładów przemysłowych. Rozpoczęto wytarzanie potężnych tur-
bin i generatorów, wysokogatunkowej stali, kauczuku syntetycznego, azotu, itd. Zbudowa-
no tysiące kilometrów kolei i kanałów wodnych. Powstały nowe miasta i osiedla robotnicze. 
Wszystko to jednak odbywało się niewyobrażalnym kosztem mieszkańców Kraju Rad. 

 
Czujność klasowa 
Zmiany w gospodarce pociągały za sobą zaostrzenie walki ideowej. Zgodnie bowiem z mak-
symą Stalina głoszącą, że wraz z rozwojem socjalizmu wzmacnia się opór przeciwników 
klasowych, należało wzmocnić czujność ideową. Pierwszym symbolicznym procesem poli-
tycznym, będącym wzorem dla tysięcy następnych, była tzw. sprawa szachtyńska (od mia-
sta Szachty). W przygotowanym starannie procesie (lipiec 1928 roku), oskarżonymi byli 
inżynierowie i technicy z Zagłębia Donieckiego, którym zarzucano świadome „szkodnictwo” 
na rzecz państwa poprzez organizowanie wybuchów w kopalniach, celowych przestojów, 
zakupywanie za granicą niepotrzebnych przemysłowi maszyn itp. Dla reszty społeczeństwa 
odbywający się proces był sygnałem, że podobni wro-
gowie ustroju socjalistycznego mogą znajdować się 
wszędzie i tylko od odpowiedniej „czujności klasowej” 
zależy ich wykrycie. Idąc za przykładem władz central-
nych, organy terenowe zaczęły prowadzić swoje wła-
sne dochodzenia i procesy. Komitety partyjne, chcąc 
wykazać się inicjatywą, prześcigały się w wyłapywaniu 
wrogów klasowych. Sytuację niepewności i stan cią-
głego zagrożenia utrwalały władze centralne, serwu-
jące opinii publicznej jeden po drugim procesy poka-
zowe do niedawna jeszcze wysokich dygnitarzy par-
tyjnych. W myśl założeń propagandy sowieckiej, jeżeli 
zdrajcami kraju okazywały się osoby dotychczas sza-
nowane, to co musi dziać się na niższych szczeblach. 
Starano się za wszelką cenę rozpętać psychozę szpie-
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gomanii i niepewności. Toczącym się rozprawom sądowym towarzyszyła olbrzymia kampa-
nia propagandowa. Robotnicy i kołchoźnicy musieli uczestniczyć w wiecach potępiających 
kolejnych zdrajców narodu sowieckiego. Władza – organizator spektakli oskarżycielskich w 
czasie przygotowywania największych przedstawień, dbała przede wszystkim o zachowanie 
pozorów, mających stwarzać wrażenie przestrzegania ogólnie przyjętych w sądownictwie 
zasad. 

 
Czujne oko dyktatora 
Wydawać by się mogło, że wraz z umacnianiem się osobistej pozycji Stalina i funkcjonowa-
nia promowanego przez niego nowego systemu społeczno-gospodarczego, represje winny 
maleć. Jednak nic takiego nie nastąpiło, a aresztowania przybrały znacznie na sile po XVII 
Zjeździe WKP(b) (styczeń- luty 1934 roku), na którym część deputowanych, niechętnie usto-
sunkowana do polityki dotychczasowego sekretarza generalnego, postanowiła pozbawić go 
możliwości zasiadania w KC WKP(b). Stalin w trakcie tajnego głosowania wybierającego 
członków KC WKP(b), otrzymał najmniejszą liczbę głosów (zaś 270 delegatów było przeciw-
nych jego kandydaturze) spośród wszystkich biorących udział w elekcji, a sam wybór za-
wdzięczał jedynie faktowi, iż kandydatów było dokładnie tylu, ile miejsc. Największą popu-
larnością wśród zebranych cieszył się Siergiej Kirow, który otrzymał tylko trzy głosy przeciwne. 

Wyniki głosowania (rzeczywiste rezultaty zostały utajnione) przekonywały Stalina 
o słuszności wybranej drogi. Represji nie zaprzestano, a wręcz przeciwnie, przybrały one na 
sile. Sygnałem do nowych czystek w szeregach partii było przygotowane przez NKWD za-
bójstwo S. Kirowa – 1 grudnia 1934 roku. S. Kirow nie zdawał sobie sprawy, iż otrzymując 
najlepszy wynik w głosowaniu stał się w ten sposób największym wrogiem Stalina. Sekre-
tarz generalny nie mógł jednak, cieszącego się poparciem partii, S. Kirowa oskarżyć o zdra-
dę. Postanowił więc dokonać zamachu i winą obarczyć jego politycznych przeciwników – 
m.in. G. Zinowjewa i L. Kamieniewa. W czasie jednego posunięcia zdołał wyeliminować 
z gry zarówno S. Kirowa (dotychczasowego swojego sojusznika) jak i byłych wrogów poli-
tycznych. Kryminalny geniusz Stalina – pisał w swojej pracy Narodziny i upadek imperium 
Józef Smaga – polegał (…) na tym, iż jednych konkurentów niszczył rękami innych; Trocki 
został obalony przez Zinowiewa i Kamieniewa, ci z kolei przez Bucharina. Ostatni padł z ręki 
stalinowców, ale wśród nich musiała dokonać się ostra selekcja. Od 1929 roku w całkowicie 
już – w sensie politycznym – stalinowskiej ekipie byli jeszcze ludzie obciążeni złudzeniami 
ideologicznymi. Dostatecznie „po leninowsku” okrutni i bezwzględni wobec bezpartyjnych 
„mas”, lecz wierzący w ideały rewolucji, posiadający również własne zasługi, dlatego nie-
zbyt skłonni do płaszczenia się przed szefem partii. Jemu potrzebni byli jednak dyspozycyjni, 
podli, tchórzliwi i wyzbyci skrupułów sprawni organizatorzy i gracze polityczni o dialektycz-
nych umysłach i elastycznych duszach. Znalazł ich Stalin w osobach Mołotowa, Kaganowi-
cza, Mikojana, Wyszyńskiego, Berii, a nieco później – Żdanowa i Malenkow2. 

Zapoczątkowana nowa fala śledztw na szczytach władzy znalazła swoje odbicie 
w terenie. Zdecydowana większość ofiar nie zajmowała nigdy żadnych eksponowanych 
stanowisk, ani nie pretendowała do nich. Terror i prowadzone czystki były więc niejedno-
krotnie jedynie środkiem zapobiegawczym, pełniącym funkcję edukacyjną3. Skazywani byli 
urzędnicy państwowi, inżynierowie, ludzie nauki, ale także prości robotnicy i chłopi. Duże 
konsekwencje dla późniejszych losów ZSRS przyniosło wyeliminowanie z Armii Czerwonej 
większości sprawdzonych w boju oficerów. W latach trzydziestych aresztowano (…) trzech 
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spośród pięciu marszałków, 15 spośród 16 dowódców armii, wszystkich dowódców korpu-
sów, prawie wszystkich dowódców dywizji i brygad, około połowy dowódców pułków (…)4. 

Zwykłych, prostych obywateli sowieckich represjonowanych w latach trzydziestych, 
do dzisiaj nikt nie jest w stanie zliczyć. Prowadzona akcja represyjna z jednej strony miała 
złamać jakikolwiek opór przeciwko nowym porządkom, a z drugiej ukształtować człowieka 
sowieckiego, dlatego też równolegle ze zmianami zachodzącymi w polityce i gospodarce, 
starano się przekształcić wszystkie sfery życia obywateli. Nadrzędnym celem prowadzonych 
przez władze działań było rozbicie tradycyjnych struktur społecznych. Zarówno na poziomie 
jednostki jak i całych zbiorowości wykluczano działania spontaniczne, z założenia trudne do 
kontrolowania. Człowiek miał być przede wszystkim pojedynczym trybikiem w sprawnie 
funkcjonującym organizmie państwowym. 

 
Państwo wchodzące pod strzechy 
Związki rodzinne i więzy krwi przedstawiano jako przejawy minionej epoki burżuazyjnej. 
Wzorem dla dorastającego młodego sowieckiego pokolenia był Pawka Morozow, który 
zadenuncjował władzy własnego ojca jako wroga klasowego i zeznawał przeciwko niemu 
w czasie procesu sądowego. Człowiek wyzuty miał być z uczuć, winien był działać jedynie 
w myśl oficjalnie głoszonych ideałów. System sowiecki potrzebował nie ludzi myślących 
samodzielnie, indywidualnie, a zdyscyplinowanych wykonawców partyjno-rządowych za-
rządzeń. Pragnął zawładnąć myślami, uczuciami i wiarą obywateli. Stan ten chciano osią-
gnąć poprzez przeorganizowanie tradycyjnych społecznych form takich jak rodzina, religia, 
szkoła zgodnie z wytycznymi systemu sowieckiego. Wszystkie one poddane zostały całkowi-
tej kontroli państwa, które posiadało monopol wychowania obywateli. Stworzony przez 
komunistów system chciał całkowicie wyeliminować z codziennego życia wszystkie elemen-
ty nie pasujące do nowej rzeczywistości. Klasyczne formy religijne zastąpiono kultem osoby 
Stalina, a wartości przekazywane w szkole uczniom normowane były dla całego kraju od-
górnie. W procesie wychowania nowego obywatela dominowała koncepcja behawiory-
styczna, zakładającą dowolne modyfikowanie osobowością człowieka poprzez dobór odpo-
wiednich środków stymulujących. Stworzony przez rządzących świat miał przytłaczać jed-
nostkę i tym samym wpływać na formowanie się pożądanego wzorca osobowego. Z każ-
dym upływającym rokiem Związek Sowiecki w coraz większym stopniu oddalał się od świata 
realnego i funkcjonował w świecie mitów i fantazji. 

Stworzony przez Lenina i „udoskonalony” przez Stalina system całkowitego upań-
stwowienia człowieka, niezależnie jakiej grupy społecznej czy narodowości dotyczył, miał 
zawsze charakter uniwersalny. Z samego swojego założenia skierowany był on przeciwko 
człowiekowi i jego wszystkim aspektom życia. Tę zależność systemu sowieckiego trafnie 
wyłapał w swojej pracy Zagłada polskich Kresów Krzysztof Jasiewicz. Pisał on m.in.: Nigdzie 
indziej w pierwszej połowie XX wieku nie znacjonalizowano tak głęboko samego człowieka: 
zawładnięto, ściślej chciano zawładnąć, jego myślami, uczuciami, wiarą, wytworami pracy, 
jego tradycyjnym, naturalnym mikroświatem – rodziną, małżeństwem, strefami najbardziej 
intymnymi – miłością, przyjaźnią. System ten był aktywny właśnie w stosunku do poje-
dynczego człowieka, wdzierał się do jego wnętrza na wszelkie możliwe sposoby, zmuszał do 
permanentnego wyboru między złem i dobrem, nadając im zmienne znaczenie. Żądał on dla 
siebie pełnej akceptacji i oddania bez reszty (…)5. 
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Kres resztek wolności jednostki jaki nastąpił w latach trzydziestych, ścisłe skorelowa-
ny był ze zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi. Tworzenie wielkich zakła-
dów przemysłowych, prowadzona na olbrzymią skalę kolektywizacja wsi w naturalny spo-
sób wychodziła naprzeciw państwu jednoklasowemu, w którym rolę jednoczącą różne na-
cje odegrać miała kultura rosyjska. Władze sowieckie w rozważaniach teoretycznych pro-
wadzonych w latach trzydziestych uważały, iż wraz z rozwojem systemu socjalistycznego 
będą znikały nie tylko różnice klasowe, ale także narodowościowe. Sprzyjać temu miał pro-
ces wzmożonej sowietyzacji, który np. na poziomie języka przybierał formę rusyfikacji, co 
szczególnie widoczne było na przykładzie oświaty – we wszystkich typach szkół na całym 
obszarze ZSRS wprowadzono do nauczania obowiązkowego język rosyjski. 

 
„Przyjazny obraz współpracy robotników” 
Gwałtowny zwrot w polityce narodowościowej ZSRS, zapoczątkowany około roku 1934, 
dokonał się na przestrzeni 2-3 lat. Od połowy lat trzydziestych cały wysiłek władz sowiec-
kich na polu narodowościowym szedł w kierunku ukształtowania obywatela sowieckiego. 
Wśród społeczeństwa propagować zaczęto pojęcie „patriotyzmu sowieckiego”, które tak 
w swoich wystąpieniach precyzował główny propagator tej tezy – J. Stalin: W czasie kiedy 
społeczeństwo kapitalistyczne rozdarte jest przez nie dające się pogodzić sprzeczności mię-
dzy robotnikami i kapitalistami, między chłopami i obszarnikami, co prowadzi do niestałości 
jego sytuacji wewnętrznej – społeczeństwo socjalistyczne, wyzwolone spod jarzma wyzysku, 
nie zna takich sprzeczności, wolne jest od walki klasowej i przedstawia obraz przyjaznej 
współpracy robotników, chłopów i inteligencji. Na podstawie tej właśnie powszechności 
rozwinęły się takie siły dynamiczne, jak moralno-polityczna jedność radzieckiego społeczeń-
stwa, przyjaźń narodów ZSRR, patriotyzm radziecki6. 

Tworzenie jednego narodu sowieckiego wymagało eliminacji wszelkich różnic klaso-
wych i kulturowych. Oparcie się w budowaniu nowej administracji na kadrze rosyjskiej 
i rusyfikowanych mieszkańcach poszczególnych republik, dawało znacznie pewniejsze za-
plecze dla centralistycznej dyktatury niż byłyby nim elity narodowe, w naturalny sposób 
w większym stopniu podatne na wszelkiego rodzaju tendencje odśrodkowe. 

Koniec lat trzydziestych zaczynał przynosić oczekiwane przez władze sowieckie efek-
ty. Starsze pokolenie zastraszone prowadzoną polityką nie było skłonne do buntu, nato-
miast najmłodsze wychowane w myśl ideałów sowieckich i odcięte od informacji z ze-
wnątrz, nie znało innego sposobu życia. Rzeczywistość sowiecka stała się ich własnym, real-
nym światem. Coraz słabiej zauważano rozbieżność pomiędzy głoszonymi hasłami a rzeczy-
wistością. Sowiecki świat ze swoim totalnym przekazem coraz skuteczniej wypełniał wszyst-
kie sfery życia obywateli Związku Sowieckiego. 

1  R. Miedwiediew, Pod osąd historii. Geneza i następstwa stalinizmu, Warszawa 1990, s. 60. 
2  J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917–1991, Kraków 1992, s. 93. 
3  M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. I i II, Londyn 1987, t. I., , 

s. 211 
4  R. Miedwiediew, op. cit., s. 408. 
5  K. Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich 

Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941, Warszawa 1997, s. 24-25. 
6  „Wolna Praca” 14 V 1941, nr 57. 
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Wojciech Śleszyński 

Pakt Ribbentrop-Mołotow i sowiecka agresja 
we wrześniu 1939 roku 

Wydarzenia pierwszej połowy 1939 roku niechybnie zapowiadały zbliżającą się nową 
wojnę w Europie. Parły do niej głównie kraje faszystowskie – Niemcy i Włochy, wierząc 
przede wszystkim, że w jej wyniku zmianie ulegnie dotychczasowy układ sił na starym 
kontynencie. Politykę ekspansjonistyczną prezentował także Związek Socjalistycznych 
Republik Sowieckich (ZSRS), który, choć bazował na innych hasłach, miał również na swo-
ich sztandarach wypisany eksport własnej ideologii. 
 
Na przestrzeni lipca i pierwszej połowy sierpnia 1939 roku Związek Sowiecki równolegle 
prowadził rokowania wojskowe z Wielką Brytanią i Francją oraz wysyłał kolejne sygnały 
w stronę Niemiec, sondując możliwość normalizacji stosunków obustronnych. Hitler, ogra-
niczony uciekającym czasem (decyzją o ataku na Polskę została już podjęta), postanowił 
przyjąć warunki porozumienia oferowane przez stronę sowiecką i najpierw podpisać traktat 
handlowy, a dopiero następnie pakt o nieagresji. 18 sierpnia ambasador Niemiec w Mo-
skwie (Schulenberg) otrzymał przesłane telegraficznie przez Ribbentropa pełnomocnictwa 
do sfinalizowania układu handlowego, który podpisano już dnia następnego (19 sierpnia 
1939 roku). 

 
Porozumienie o nieagresji 
Szansę zawarcia brytyjsko-francusko-sowieckiego porozumienia wojskowego znacznie się 
pomniejszały, tym bardziej że Związek Sowiecki oficjalnie zaczął już faworyzować niemiecki 
kierunek polityki zagranicznej. Pertraktacje ostatecznie zawieszone zostały 21 sierpnia 1939 
roku, pod pretekstem kategorycznej odmowy przez Polskę zgody na przemarsz wojsk Armii 
Czerwonej przez swoje terytorium. Był to jednak wyłącznie wybieg dyplomatyczny, bowiem 
już dzień wcześniej (20 sierpień 1939 roku) Hitler pozytywnie zaopiniował wstępny tekst 
porozumienia o nieagresji wypracowany przez ambasadora Niemiec w Moskwie – Schulen-
berga i Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych – Mołotowa. 

Wydarzenia polityczne zaczynały nabierać coraz większego przyspieszenia. 22 sierp-
nia 1939 roku w Moskwie zjawił się Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Ribbentop 
i osobiście uzgadniał ostateczną wersję traktatu o nieagresji ze Stalinem. Ten świetnie 
orientował się w położeniu politycznym Hitlera, wiedział że Niemcy chcąc przeprowadzić 
jeszcze w tym roku inwazję na Polskę, będą musiały przystać na warunki oferowane im 
przez ZSRS. Dla obu sygnatariuszy traktat był posunięciem czysto taktycznym, umożliwiają-
cym realizację ich własnych planów militarnych. 

Wypracowany w rozmowach dwustronnych tekst porozumienia o nieagresji pomię-
dzy ZSRS a Niemcami podpisany został w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku przez Ribben-
tropa i Mołotowa w Moskwie. Składał się on z dwóch części, z pierwszej – oficjalnej, zawie-
rającej stwierdzenia o wyrzeczeniu się użycia siły w stosunkach obustronnych, jak i niepo-
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pieraniu działań państw trzecich, zamierzających naruszyć interesy jednej z układających 
się stron (układ ważny był przez 10 lat) oraz z części drugiej, tajnej, która tak naprawdę była 
tematem obrad obu zainteresowanych stron. Wyznaczała ona nienaruszalne strefy wpły-
wów Niemiec i ZSRS w Europie Wschodniej oraz gwarantowała swobodę działań obu 
państw w wyznaczonych przez traktat rejonach. Sprawy polskiej bezpośrednio dotyczył 
punkt drugi, który mówił, że: „W razie przeobrażeń terytorialnych i politycznych w okrę-
gach, należących do Państwa Polskiego, sfery wpływów Niemiec i ZSRR zostaną rozgrani-
czone w przybliżeniu wzdłuż linii rzek Narew, Wisła i San. Kwestie tego, czy pożądane jest 
w interesie obu Stron zachowanie niepodległego Państwa Polskiego oraz kwestia granic 
takiego państwa zostanie ostatecznie rozwiązana jedynie przez bieg przyszłych wydarzeń 
politycznych. W każdym wypadku obydwa Rządy rozwiążą sprawę w drodze przyjacielskiej 
zgody”. 

 
Porozumienie sowiecko-niemieckie 
Podpisane przez Niemcy i ZSRS tajne porozumienie jeszcze przez rozpoczęciem działań 
wojennych przeciwko Polsce ustalało podział łupów i gwarantowało obu stronom korzyści 
terytorialne. Powiązany porozumieniem militarnym z ZSRS, a jednocześnie niewierzący 
w możliwość interwencji zbrojnej Francji i Wielkiej Brytanii Hitler mógł rozpocząć 1 wrze-
śnia 1939 roku wojnę z Polską. 

Od początku prowadzenia działań militarnych przeciwko II Rzeczypospolitej, Niemcy 
naciskały na ZSRS, aby ten wkroczył na tereny zagwarantowane mu podpisanymi traktata-
mi. Pierwsza depesza zawierająca żądanie podjęcia działań militarnych wysłana została 
przez Ribbentropa do Moskwy już 3 września 1939 roku. Władze sowieckie jednak nie do 
końca były przekonane o celowości podejmowania natychmiastowych kroków wojennych, 
wolały poczekać na dalszy rozwój sytuacji na froncie polskim i na ewentualne ruchy armii 
brytyjskich i francuskich. Nie zaniedbywały jednak przygotowań militarnych. 1 września 
1939 roku zmieniono ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej, umożliwiając 
tym samym mobilizację większej liczby rezerwistów. 7 września wprowadzono stan pogoto-
wia bojowego w trzech okręgach wojskowych: Leningradzkim, Białoruskim i Kijowskim,  
a w czterech następnych ogłoszono podwyższony stan gotowości bojowej: Moskiewskim, 
Kalinińskim, Orłowskim i Charkowskim. W tym też okresie rozpoczęto koncentrowanie 
jednostek wojskowych wzdłuż granicy z Polską. 

 
Klęska militarna Polski 
Kolejne dyplomatyczne ponaglenia strony niemieckiej oraz szybkie zbliżanie się Wehrmach-
tu do linii demarkacyjnej wyznaczonej w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, 
zmuszały ZSRS do podjęcia działań militarnych. Sygnałem przygotowującym społeczeństwo 
sowieckie do mającej nastąpić inwazji na Polskę był artykuł zamieszczony 14 września 
w „Prawdzie”, zatytułowany „O przyczynach wewnętrznych klęski militarnej Polski”, wy-
mieniający jako główny powód klęski złą (zbrodniczą) politykę II Rzeczypospolitej w stosun-
ku do mniejszości narodowych. Zaprezentowany w „Prawdzie” kierunek argumentacji dzia-
łań Armii Czerwonej stał się trwałym wyznacznikiem polityki propagandowej ZSRS. Oczywi-
ście, przy zastosowaniu tego typu przesłania działań sowieckich zachodziła obawa, że stro-
na niemiecka może poczuć się zagrożona, dlatego też propagandowe znaczenie akcji mili-
tarnej w przeddzień rozpoczęcia agresji osobiście wyjaśniał ambasadorowi Niemiec w Berli-



61 

nie W. Mołotow. Schulenberg relacjonując w tajnym telegramie wysłanym do Berlina, treść 
rozmowy z Mołotowem, pisał: „(…) rząd radziecki zamierza motywować swoje działania 
w sposób następujący: państwo polskie rozpadło się i więcej nie istnieje, dlatego anulowa-
niu ulegają wszystkie zawarte z Polską porozumienia; mocarstwa trzecie mogą podjąć pró-
bę osiągnięcia pożytku z zaistniałego chaosu; Związek Radziecki uważa za swój obowiązek 
interweniować w celu ochrony swoich braci ukraińskich i białoruskich i umożliwienie spo-
kojnej pracy tej nieszczęśliwej ludności. Rząd radziecki zamierza opublikować utrzymany 
w tym duchu komunikat przez radio, w prasie itd., od razu po tym, gdy Armia Czerwona 
przekroczy granicę i jednocześnie oświadczyć to w oficjalnej nocie polskiemu ambasadoro-
wi tu [w Moskwie – WS] i wszystkim tutejszym misjom dyplomatycznym. Mołotow zgodził 
się z tym, że planowany przez radziecki pretekst zawiera nutę obrażającą uczucia Niemców, 
ale prosi, by, zważywszy na trudną dla rządu radzieckiego sytuację, nie pozwalać na to, aby 
takie drobiazgi stawały na naszej drodze. Rząd radziecki, niestety, nie dostrzegł jakiegoś 
innego pretekstu, gdyż dotychczas Związek Radziecki nie troszczył się o swoje mniejszości 
w Polsce i musiał w ten lub inny sposób usprawiedliwić wobec zagranicy swą obecną inge-
rencję”. 

 
Północny front wojsk sowieckich 
Granicę polską oddziały Armii Czerwonej przekroczyły 17 września 1939 roku o godz. 3:00 
(czasu polskiego). Frontem Białoruskim dowodził 42-letni komandarm II rangi Michaił Ko-
walow. Zgrupowanie oddziałów dowodzone przez Kowalowa składało się z: czterech armii, 
grupy konno-zmechanizowanej i samodzielnego korpusu strzeleckiego. Kierunki uderzeń 
północnego frontu wojsk sowieckich przedstawiały się następujące: kierunek Wilno – 
3 Armia, kierunek Grodno – Ostrołęka – 11 Armia, kierunek Nowogródek – Wołkowysk – 
Białystok – Warszawa – Grupa Konno – Zmechanizowana (w trzecim dniu agresji działania 
Grupy Konno-Zmechanizowanej i 11 Armii wsparła nie w pełni jeszcze sformowana 10 Ar-
mia), kierunek Kobryń – Brześć – 4 Armia. 

Działania militarne rozpoczęły specjalnie przygotowane do tego celu przygraniczne 
oddziały NKWD, świetnie orientujące się z rozmieszczeniu i uzbrojeniu strażnic polskich. 
Najczęściej zaskoczeni żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, pomimo zaciętej obrony, 
szybko ulegali przeważającym siłom wroga. Wyjątek mogą stanowić oddziały pułków KOP 
„Głębokie” i „Wilejka”, które wsparte przez miejscowych osadników, policjantów i mło-
dzież, nie dały się zaskoczyć i w większości przypadków zdołały wycofać się do granicy li-
tewskiej. Sytuację militarną stacjonujących na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej 
jednostek Wojska Polskiego komplikował dodatkowo niejednoznaczny rozkaz wodza na-
czelnego, zalecający unikanie walk z Sowietami i jak najszybsze wycofywanie się w stronę 
Rumunii i Węgier. Wkraczające na ziemie polskie oddziały Armii Czerwonej otrzymywały 
wsparcie logistyczne i militarne ze strony miejscowych komunistów, nierzadko specjalnie 
przerzucanych w tym celu przez NKWD. Do największych rozruchów antypaństwowych 
(antypolskich) na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej doszło 18 września 
1939 roku w Skidlu, gdzie miejscowi komuniści na wiadomość o przekroczeniu granicy 
przez wojska sowieckie, wystąpili zbrojnie przeciwko miejscowym władzom. Rewolta trwała 
tylko jeden dzień, a sytuację unormowało przybycie 19 września 1939 r. do Skidla ekspedy-
cji karnej z Grodna, która przywróciła (na krótko) rządy polskie. 
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Walki na Wschodzie 
W północno-wschodniej Polsce do najcięższych walk obronnych doszło w Grodnie, gdzie 
dwa pododdziały Ośrodków Zapasowych 19 i 29 Dywizji Piechoty, pluton działek przeciw-
lotniczych i miejscowa młodzież 20 i 21 września 1939 r. stawiały zacięty opór wkraczają-
cym od strony Białegostoku przez most na Niemnie, pancernym oddziałom Armii Czerwo-
nej. W walkach na moście i na ulicach miasta zdołano głównie przy pomocy butelek z ben-
zyną spalić kilka czołgów wroga. Oddziały polskie, pod naporem coraz liczniejszych jedno-
stek sowieckich, wycofały się ostatecznie z miasta w nocy z 21 na 22 września 1939 r. 
W walkach po stronie polskiej zginęło około 300 osób, natomiast straty Armii Czerwonej, 
według danych sowieckich, przedstawiały się następująco: „(...) 47 poległych, 156 rannych, 
4 czołgi i 1 samochód pancerny; uszkodzono 12 czołgów i 2 samochody pancerne”. 

Większość walk z oddziałami polskimi jednostki sowieckie zakończyły do 26 IX 1939 r. 
Po tej dacie likwidowano już tylko niewielkie grupki pozostałe na zapleczu Armii Czerwonej. 
Białostocczyzna w ostatniej fazie działań wojennych, została podzielona pomiędzy dwóch 
agresorów. Nacierające z zachodu wojska niemieckie, na wiadomość o włączeniu się do 
wojny ZSRS, zatrzymały się na linii Knyszyn – Białystok – Narew – Hajnówka – Brześć Litew-
ski. Kontakt dwóch obcych armii prowadzących niezależnie akcje militarne przeciwko armii 
polskiej, nastręczał wiele kłopotów związanych z logistyką i bezpieczeństwem. Ribbentrop 
już 15 września 1939 roku, jeszcze przed rozpoczęciem działań przez armię sowiecką, pro-
ponował władzom w Moskwie przeprowadzenie spotkania oficerów niemieckich i rosyj-
skich w Białymstoku w celu koordynacji obustronnych operacji wojennych. Do pierwszych 
kontaktów Armii Czerwonej z frontowymi oddziałami niemieckimi doszło 20 września 1939 
roku w rejonie Kuźnica – Gródek. W tym też dniu w Moskwie zapadły wstępne decyzje 
o ponownym przedyskutowaniu wcześniejszych ustaleń linii demarkacyjnej, wyznaczonej 
na rzekach Pisa – Narew – Wisła – San. Szczegóły porozumienia uzgodnić miał w Moskwie 
osobiście Ribbentrop. 

Niezależnie jednak od ostatecznych szczegółowych ustaleń linii demarkacyjnej, woj-
ska niemieckie i tak musiały opuścić część zajmowanych obszarów. Na Białostocczyźnie 
rozkaz nr 14 dowództwa 4 Armii Niemieckiej zarządzał wycofanie wojsk Wehrmachtu 
z Białegostoku do 22 września 1939 r. do godziny 14.00. Przebieg ewakuacji 20 września 
1939 r. w Białymstoku w Pałacu Branickich omawiali lokalni dowódcy Armii Czerwonej 
i Wehrmachtu. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem na cześć komisji sowieckiej 
wydanym w Hotelu Ritz. 

 
Przekazanie Białegostoku ZSRS 
Ostatni akt przekazania miasta w ręce sowieckie odbył się na dziedzińcu Pałacu Branickich. 
Jego przebieg tak opisywał M. Czajkowski naoczny świadek tamtych wydarzeń: „Kompanie 
honorowe obu obcych wojsk dzielił (a może lepiej byłoby powiedzieć łączył) wysoki maszt, 
na którym powiewała czerwona flaga z czarnym, o złamanych ramionach, krzyżem na bia-
łym polu. Orkiestra grała „Deutschland, Deutschland über Alles”. Obie kompanie sprezen-
towały broń i flaga ze swastyką zaczęła się opuszczać. Do masztu podszedł oficer sowiecki 
i założył inną, czerwoną flagę, z sierpem i młotem. Obie sojusznicze kompanie prezentowa-
ły broń, grano hymn Związku Sowieckiego. Kiedy zawisła flaga na szczycie masztu, podeszli 
do siebie oficerowie obu wojsk. Odsalutowali wyciągniętymi szablami, schowali je do po-
chew i podali sobie przyjaźnie ręce. Wreszcie poklepali się poufale... Za chwilę padły ko-
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mendy z obu stron, kompanie raz jeszcze sprezentowały broń. Po chwili odmaszerowali 
w swoich kierunkach, a czarne limuzyny zaczęły opuszczać dziedziniec. Za nimi w równych 
odstępach poruszały się motocykle z żołnierzami Wehrmachtu.”. 

Ostateczny tekst „układu o przyjaźni i granicach między ZSRS i Niemcami” opracowa-
ny został w Moskwie 27 i 28 września 1939 r. w czasie wizyty Ribbentropa. Akt podpisania 
nastąpił 29 września 1939 roku o godzinie 5.00 (rano), jednak dokument sygnowała data  
28 września 1939 r. W stosunku do postanowień zawartych w układzie o nieagresji  
z 23 sierpnia 1939 roku, Niemcy faszystowskie wyrzekały się swoich praw do Litwy, nato-
miast w zamian otrzymywały ziemie polskie położone pomiędzy Wisłą, Sanem a Bugiem. 
Obie strony zobowiązywały się ponadto do niepodejmowania w przyszłości sprawy polskiej, 
którą uważano za trwale rozwiązaną. 

Zakończenie działań militarnych i ostateczne ustalenie granicy demarkacyjnej pomię-
dzy sowiecką a niemiecką strefą okupacyjną, rozpoczęło kolejny etap w historii ziem pol-
skich. Każdy z okupantów zaczął wprowadzać własne zarządzenia i prawa. W strefie sowiec-
kiej, obok aresztowań prowadzonych przez funkcjonariuszy NKWD według wcześniej przy-
gotowanych list, działalność rozpoczęła olbrzymia machina polityczno-propagandowa. Wła-
dze sowieckie powoływały w terenie kolejne szczeble komitetów tymczasowych oraz przy-
gotowywały wybory do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej, mającego „prawnie” 
usankcjonować dokonaną agresję. 
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Wizyty Józefa Piłsudskiego w Białymstoku 

Marek Kietliński 

Józef Klemens Piłsudski – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, 
mąż stanu i…  honorowy obywatel miasta Białegostoku. Niniejszy artykuł porusza stosun-
ki łączące Marszałka z Białymstokiem, tego jak wyglądały jego wizyty i jak miasto żegnało 
Komendanta po jego odejściu w 1935 roku. 
 
Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie pod Wilnem. Pochodził z zamożnej 
rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Był 
polskim działaczem niepodległościowym, dowódcą wojskowym, politykiem, naczelnikiem 
państwa Polskiego w latach 1918–1922 i naczelnym wodzem Armii Polskiej, a także pierw-
szym marszałkiem Polski od 1920 r. Dwukrotnie piastował funkcję premiera Polski (1926–
1928 i 1930). Po przewrocie w maju 1926 r. rozpoczął okres zwany „sanacją” (od łacińskie-
go rzeczownika „sanatio” – uzdrawianie), tj. rządami zmierzającymi do poprawy sytuacji 
państwa. Poparcie społeczne i zręczna retoryka pozwoliły sprawować Piłsudskiemu władzę 
autorytarną, której nie był się w stanie sprzeciwić ani prezydent (mianowany zresztą przez 
Marszałka), ani sejm, którego uprawnienia ograniczył na mocy wprowadzonych 2 sierpnia 
1926 r. zmian w Konstytucji. W polityce zagranicznej Piłsudski dążył do utrzymania dobrych 
stosunków z ZSRR (pakt o nieagresji z roku 1932) i Niemcami (1934 r.). Obie umowy miały 
wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników i sąsiadów. Zmarł w Belwederze 12 
maja 1935 r. 

 
Związki Piłsudskiego z Białymstokiem 
Marszałek podczas swoich licznych podróży bywał również w Białymstoku. 1 czerwca 1919 r. 
naczelnik państwa w drodze do Grodna zatrzymał się na krótko na dworcu kolejowym, 
gdzie licznie witali go zebrani białostoczanie oraz przedstawiciele władz i organizacji spo-
łecznych. Naczelnik znał Białystok, gdyż pod koniec XIX wieku, jako działacz Polskiej Partii 
Socjalistycznej pod pseudonimem „Wiktor”, bywał tu kilka razy. Mieszkał wtedy w domu 
przy ul. Starobojarskiej, który był własnością Stanisława i Wiktorii Lenczewskich. Korzystał 
także z mieszkania dr Henryka Sarcewicza przy ulicy Niemieckiej (obecnie J. Kilińskiego). 
Kolportował „Robotnika”, którego redaktorem był od 1894 r. Czasopismo to wydawane 
było nielegalnie w Lipniszkach, a następnie w Wilnie. 

Po raz kolejny Józef Piłsudski pojawił się w Białymstoku 20 września 1919 r., gdy 
w towarzystwie kapitana Walerego Sławka wracał z inspekcji z frontu wschodniego. Naczel-
nik udał się do redakcji „Dziennika Białostockiego”. W tym czasie udało się zorganizować 
powitanie, podczas którego w imieniu zebranych przemówił Feliks Filipowicz. On był też 
inicjatorem nadania honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskie-
mu. 19 listopada 1919 r. wniosek w tej sprawie złożony przez grupę radnych został jedno-
głośnie przyjęty. 
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Następna wizyta przypadła na 21 sierpnia 1921 r. Komendanta powitano w pociągu 
na granicy województwa, później na dworcu kolejowym, a następnie przy kolejnych bra-
mach powitalnych. Naczelnik gościł też w domu prezydenta Białegostoku, uczestniczył 
w mszy św. polowej, wręczył sztandar 42. Pułkowi Piechoty, odebrał defiladę wojskową, 
wziął udział w obiedzie na 2 tysiące osób i obejrzał także mecz piłki nożnej. Wieczorem 
w siedzibie Rady Miejskiej zjadł kolację i wysłuchał licznych przemówień. Dostojnemu go-
ściowi wręczono dyplom potwierdzający honorowe obywatelstwo miasta Białegostoku oraz 
okolicznościowy album „Białystok ilustrowany. Zeszyt pamiątkowy” przygotowany przez 
Antoniego Lubkiewicza. 

W następnych latach Józef Piłsudski w Białymstoku bywał przejazdem, podróżując 
z Warszawy do Wilna. W trakcie postoju na dworcu kolejowym przyjmował przedstawicieli 
władz, odbywał krótkie konferencje. 20 kwietnia 1933 r. Marszałek przyjął w wagonie po-
dróżnym wojewodę białostockiego Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, z którym odbył 
dłuższą rozmowę. 

 
Po śmierci Marszałka 
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 68 lat. 
W kraju ogłoszono sześciotygodniową żałobę narodową. Wieści o śmierci Piłsudskiego do-
tarły do Białegostoku w nocy z 12 na 13 maja 1935 r., a poranne gazety poświęciły wiele 
miejsca temu wydarzeniu. „Echo białostockie” z tej okazji wydrukowało specjalny, okolicz-
nościowy dodatek. 

Wojewoda białostocki generał Stefan Pasławski nakazał odwołanie wszystkich wido-
wisk w kinach i teatrach. W całym województwie wywieszono biało-czerwone flagi, do 
których przypięto żałobne przepaski, obok wywieszono czarne flagi żałobne. W koszarach 
wojskowych flagi opuszczono do pół masztu. 14 maja 1935 r. wojewoda przyjmował kondo-
lencje w Urzędzie Wojewódzkim (Pałac Branickich). Następnie została wyłożona księga 
kondolencyjna, do której mogli się wpisywać mieszkańcy Białegostoku. Wieczorem zebrał 
się Komitet Obywatelski, któremu przewodniczył prezydent Seweryn Nowakowski, na któ-
rym omówiono przygotowanie uroczystości żałobnych w Białymstoku. Główne uroczystości 
odbyły się 17 maja 1935 r. 

 
Uczestnictwo mieszkańców w uroczystościach żałobnych 
Większość instytucji przerwała pracę, a białostoczanie licznie uczestniczyli w uroczysto-
ściach. W kościele farnym ustawiony został specjalny katafalk, stanęły przy nim poczty 
sztandarowe. W cerkwi św. Mikołaja w widocznym miejscu umieszczono portret Marszałka 
spowity kirem, w kościele ewangelickim zawisło jego popiersie przewiązane biało-czerwoną 
i czarną wstążką. Po uroczystych nabożeństwach rozległy się dzwony i zawyły syreny alar-
mowe. Potem odbyła się defilada przed popiersiem Piłsudskiego. Wieczorem przed Pała-
cem Branickich, który został udekorowany stylizowanymi orłami i inicjałami J.P. oraz przy 
których umieszczono popiersie Marszałka, wedle ówczesnej prasy zebrało się około 8 tysię-
cy osób. Na specjalnych masztach powiewały czarne żałobne flagi. Uroczystości rozpoczął 
„Marsz żałobny”, a zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego i „Pierwszej brygady”. 
Podczas uroczystości prezydent Białegostoku odczytał orędzie prezydenta Ignacego Mościc-
kiego, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wstrzymany został ruch uliczny 
i włączono syreny. W nocy 31 maja 1935 r. na białostocki dworzec wjechał pociąg, w któ-
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rym przewożono do Wilna srebrną urnę z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego – pierwsze-
go honorowego Obywatela Białegostoku. Urna była widoczna przez okno. Na dworcu zgro-
madziły się tłumy białostoczan, które oddały cześć Marszałkowi. Wojsko zaprezentowało 
broń. Delegat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej położył na stopniach 
wagonu bukiet tulipanów. 

Józef Piłsudski nierozerwalnie związany był z historią Białegostoku i to właśnie w tym 
mieście w dużej mierze pisała się ówczesna historia Polski. Pamięć o Marszałku wśród 
mieszkańców nie zaniknęła. Do dziś w dniach rocznic państwowych białostoczanie składają 
hołd pod pomnikiem Komendanta, który znajduje się w centrum miasta, na Rynku Ko-
ściuszki. 

Zdjęcia: Echo Białostockie 1935.05.13 R. 5 nr 13, dostępne w Internecie:  
Podlaska Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.biaman.pl/publication/12198  
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Wrzesień 1939 roku w Białymstoku 

Marek Kietliński 

Jakie zmiany zaszły na terenie Białegostoku we wrześniu 1939 roku? Dlaczego sytuacja 
w Polsce była napięta, jaką rolę w polityce Niemiec pełnił Białystok i jak wyglądały ruchy 
oporu dowiedzą się Państwo z poniższego artykułu dr Marka Kietlińskiego. 
 
Latem 1939 r. sytuacja w Polsce była napięta. Do kraju docierały niepokojące wieści 
z Niemiec, a białostocka prasa uderzała w alarmistyczne tony. W mieście rozpoczęły się 
ćwiczenia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, przy czym zaczęto też rozprowadzać 
maski ochronne. 25 sierpnia 1939 r. w całej Polsce padało hasło budowy schronów przeciw-
lotniczych i w tymże celu wyznaczono kilkadziesiąt punktów w mieście. Po ogłoszeniu apelu 
zgłosiło się początkowo około 800 chętnych do budowy osób, których z czasem przybywa-
ło. Do budowy umocnień wzywały różne organizacje polskie działające w mieście, aktywne 
było stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej i Stowarzyszenie Polaków Wyznania Prawosław-
nego. Wszystkich interesowało wspólne bezpieczeństwo. W tym czasie w Białymstoku po-
wstał Komitet Obywatelski na czele z wojewodą Henrykiem Ostaszewskim i prezydentem 
Sewerynem Nowakowskim, który miał się zająć zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkań-
com miasta. Składał się on z szeregu sekcji: propagandowej, techniczno-budowlanej i go-
spodarczej. Ksiądz dziekan Aleksander Chodyko odpowiadał za opiekę nad rodzinami, przy-
gotowywano się także do opieki nad żołnierzami. Przy białostockim magistracie działał 
Komitet Pogotowia Obywatelskiego, który prowadził przysposobienie mieszkańców do 
obrony kraju. Wszędzie widoczne były rozporządzenia Prezydenta Polski Ignacego Mościc-
kiego dotyczące m.in. poboru dla wojska rowerów, koni, czy samochodów. 

 
Atak Niemiec na Polskę 
1 września 1939 r. do mieszkańców Białegostoku dotarły informacje o ataku Niemiec na 
Polskę. Z ukazujących się w następnych dniach gazet można się było dowiedzieć o wprowa-
dzeniu przez polski rząd stanu wyjątkowego na obszarze całego państwa. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny na obszarze całego kraju. Nad mia-
stem pojawiły się niemieckie samoloty, które zaatakowały okolice dworca kolejowego oraz 
koszary. W pierwszych dniach wojny życie toczyło się w miarę normalnie: w kinach wyświe-
tlano filmy, wychodziła prasa, otwarte były sklepy. Nie przerwano nawet remontu Rynku 
Kościuszki. 

Wobec napływających informacji o zbliżających się wojskach niemieckich władze 
w Białymstoku postanowiły ewakuować część urzędów na wschodnie obszary II Rzeczypo-
spolitej. Na podstawie dokumentów znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego 
w Białymstoku, możemy odtworzyć losy białostoczan w tamtym dramatycznym czasie. 
Aleksander Wieczorek – inżynier chemik, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, przy-
dzielony został do Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a następnie ewakuowany wraz 
z całym Instytutem na Litwę. 17 września 1939 r. został zatrzymany przez władze sowieckie 
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w okolicach Wilna, przebywał w obozie jenieckim w Kozielsku – rozstrzelany wiosną 1940 r. 
(ostatni list z obozu przesłał 5 marca 1940 r.). 

Franciszek Rymaszewski funkcjonariusz II Komisariatu Policji Państwowej w Białym-
stoku wyznaczony został do konwojowania Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji Pań-
stwowej w Białymstoku. Pod koniec września 1939 r. na Polesiu dostał się do niewoli so-
wieckiej (prawdopodobnie taki sam los spotkał konwojowane akta), umieszczony w został 
obozie jenieckim w Ostaszkowie i następnie zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 
(ostatnią kartkę z obozu przesłał pierwszego lutego 1940 r.). 

 
Nieistotny w polityce Niemiec Białystok 
Białystok nie był brany pod uwagę jako znaczący punkt strategiczny we wrześniu 1939 r., 
władze polskie nie planowały organizacji obrony miasta. Było tu zaplecze aprowizacyjne 
i medyczne (przyjmowano licznych rannych) dla walczących na innych odcinkach frontu 
wojsk polskich. Oddziały wojskowe zostały skierowane na inne obszary Polski. 42. Pułk 
Piechoty, pod dowództwem ppłk. Wacława Malinowskiego, stoczył walki pod Ostrołęką, 
Myszyńcem, Nowogrodem i Andrzejewem. Podlaska Brygada Kawalerii pod dowództwem 
gen. bryg. Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego wchodziła w skład Samodzielnej Grupy Operacyj-
nej „Narew” gen. bryg. Czesława Młota-Fijałkowskiego. Ubezpieczała kierunek na Łomżę 
i Nowogród. Na Westerplatte walczyło 7 żołnierzy (obsługujących armatę 75 mm) 14 Dywi-
zjonu Artylerii Konnej pod dowództwem kapitana Eugeniusza Grabowskiego. W Białymsto-
ku pozostały jedynie niewielkie oddziały wojskowe mające charakter jednostek rezerwo-
wych. 

Niemcy również nie traktowali kierunku uderzeniowego na Białystok jako istotnego. 
Do zajęcia miasta wyznaczone zostały oddziały Brygady Fortecznej „Lotzen”, wydzielone 
z głównego trzonu uderzeniowego XIX Korpusu Pancernego gen. Guderiana. Zorganizowa-
na naprędce, przez ppłk. Zygmunta Szafranowskiego, obrona miasta polegać miała na za-
trzymaniu oddziałów niemieckich na przedpolach Białegostoku. Jednak po nawiązaniu kon-
taktu bojowego, do którego doszło 15 września w rejonie Wysokiego Stoczku i Marczuka 
i po kilkugodzinnych walkach, żołnierze polscy, uznając przewagę wroga, wycofali się na 
wschód, opuszczając miasto. Niemcy, znając jednak tajne ustalenia Paktu Ribentropp-
Mołotow z 23 sierpnia 1939 r., nie podejmowali istotnych kroków administracyjnych. Ocze-
kiwano na kolejne rozkazy i decyzje, w której strefie okupacyjnej, niemieckiej czy sowiec-
kiej, ostatecznie pozostanie Białystok. W ciągu kilku dni Niemcy rozstrzelali kilkunastu 
mieszkańców narodowości żydowskiej, a na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 zamordo-
wali kolejnych 8 osób, w tym harcerza Wacława Siedleckiego. 

 
Przekazanie miasta Sowietom 
22 września 1939 r. w Pałacu Branickich odbyło się spotkanie oficerów niemieckich z ofice-
rami sowieckimi i nastąpiło uroczyste przekazanie miasta Rosjanom. Na ulicy Lipowej minę-
ły się oddziały niemieckie i sowieckie. Jak miała pokazać najbliższa przyszłość, Białystok 
odegrał bardzo istotną rolę w sowieckich planach okupacyjnych. To tutaj zlokalizowana 
została najważniejsza administracja, władze sowieckie przeprowadziły wybory, a następnie 
obrady Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi. Jako miejsce obrad zgromadzenia 
wybrano świeżo oddany do użytku budynek teatru – Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskie-
go. Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi liczące 281 delegatów w dniach 28-30 paź-
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dziernika 1939 r. wystosowało do władz najwyższych Związku Sowieckiego „prośbę” 
o przyłączenie podbitych ziem do ZSRS. Białystok stał się częścią Białoruskiej Socjalistycznej 
Republiki Rad. Już od pierwszych dni swoich rządów władze sowieckie obowiązkowej reje-
stracji poddały zarówno osoby cywilne, jak i wojskowe. Rozpoczęły się ich aresztowania. 
Poniżej prezentuję listę niektórych osób sporządzoną na podstawie dokumentów przecho-
wywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku: 

 
Funkcjonariusze Policji Państwowej: 
Domański Kazimierz – posterunkowy; Gorelik Piotr – przodownik; Gregorczuk Aleksander; 
Hyzicki Edward; Joćko Michał; Kaczorowski Stanisław – przodownik; Kochaniak Ludwik – st. 
posterunkowy; Kondracki Stefan – st. posterunkowy; Olszewski Władysław – st. posterun-
kowy (III Komisariat w Białymstoku); Paciukiewicz Antoni – plutonowy; Piotrowicz Wacław 
– plutonowy; Pluta Wojciech – st. posterunkowy; Rymaszewski Franciszek – st. posterunko-
wy; Sabatowski Franciszek – przodownik; Staniszewski Edward; Tomczak Józef; Unger Wa-
cław – podkomisarz; Węgrzyński Władysław – przodownik; Witkowski Tadeusz – plutono-
wy; Wróbel Kazimierz – st. posterunkowy; Wtulich Jan – przodownik; Żołnierze Wojska 
Polskiego: Borys Władysław – lotnik 5 Pułku Lotniczego w Lidzie; Cieśla Edward; Gryniewicz 
Grenadiusz; Karakiewicz Henryk Zenon Seweryn – kpt. WP; Kubala Józef – oficer rez. WP; 
Machnacz Zygmunt – kpt. WP; Mańkowski Kazimierz; Marecki Ferdynand – por. rez. WP, 
nauczyciel; Maszko Władysław – ppor. rez. WP, mierniczy przysięgły; Muliński Antoni Igna-
cy – kpt. 42 pp w Białymstoku; Olszyński Roman – por. 42 pp w Białymstoku; Pawłowski 
Piotr – pchor. WP; Pietrzycki Mieczysław – 5 Pułk Lotniczy w Lidzie; Pietrzyk Marek – Kor-
pus Ochrony Pogranicza; Profic Stanisław Józef – mjr WP; Prystrom Leonard – ppor. WP; 
Salmonowicz Stefan – lekarz; Skalimowski Adam – ppor. Korpusu Ochrony Pogranicza; Su-
charski Czesław – oficer rez. WP, 42 pp w Białymstoku; Trzpis Jan – st. wach. Żandarmerii 
WP, jeden z obrońców Wilna; Wasiak Wacław – por. 42 pp w Białymstoku; Wieczorek Alek-
sander – Instytut Techniczny Uzbrojenia; Wykpisz Stanisław – ppor. rez. WP, 42 pp w Bia-
łymstoku, aplikant w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. 

 
Organizowanie oporu 
Do miasta napłynęła duża liczba uchodźców z zachodnich terenów państwa polskiego, 
głównie ludności żydowskiej. Dramatyczna była sytuacja lokalowa – nowi dygnitarze so-
wieccy, coraz liczniej przybywający do miasta, rekwirowali na swoje potrzeby pokoje, na-
wet całe mieszkania, nie licząc się z protestami dotychczasowych właścicieli. Uciekinierzy, 
którzy opuścili swoje domy w obawie przed represjami ze strony wojsk niemieckich, 
w Białymstoku pozbawieni zostali mieszkań i podstawowych środków do życia. Władze 
komunistyczne, próbując sobie poradzić z olbrzymią masą uciekinierów, postanowiły już 
w październiku znaczną ich liczbę wysiedlić do Związku Sowieckiego. Pomiędzy 25 a 30 
październikiem 1939 r., deportowano z Białegostoku tzw. bieżeńców, czyli najczęściej Ży-
dów. Zniesiono wszystkie święta państwowe i kościelne obowiązujące w II Rzeczypospoli-
tej, zarządzono przejście na moskiewską strefę czasową, co spowodowało przesunięcia 
czasu o dwie godziny. Zrównanie wartości złotówki i rubla w krótkim czasie przyczyniło się 
do ogołocenia sklepów ze wszelkich towarów, jednocześnie wprowadzono zakaz robienia 
zapasów spożywczych, traktując to jako podlegający karze przejaw spekulanctwa. Na ulega-
jącą ciągłemu pogorszeniu dramatyczną sytuację gospodarczą nakładały się coraz silniejsze 
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represje. Były też próby zorganizowania w Białymstoku ruchu oporu. W końcu września 
1939 r. przybył do Białegostoku ppłk Franciszek Ślączka – przedstawiciel gen. Józefa Olszyny
-Wilczyńskiego. Nie udało mu się zorganizować oddziału partyzanckiego. W mieście istniała 
konspiracja harcerska na czele której stał Gabriel Pietraszewski. Łącznikiem był Ryszard 
Kaczorowski (aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci, ocalał, był żołnierzem II 
Korpusu gen. Władysława Andersa, ostatnim prezydentem II RP na uchodźstwie). I tak wła-
śnie wyglądał burzliwy wrzesień 1939 roku na terenie miasta Białegostoku. 
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Wojciech Śleszyński 

22 października 1939 roku – „wybory”  
do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej 

W 1939 roku Białoruś Zachodnia doświadczyć mogła skuteczności działania aparatu stali-
nowskiego podczas wyborów do Zgromadzenia Ludowego. Wybory te w realiach pań-
stwa totalitarnego były jedynie demokratyczną drwiną opartą na zasadzie terroru. Głoso-
wanie poprzez przymus, gloryfikacja wyborów i fałszowanie wyników to jedne z kilku 
narzędzi ówczesnej władzy do osiągnięcia celu. 
 
Agresja Armii Czerwonej 17 września 1939 r. i powołanie w jej wyniku władz tymczasowych 
było zaledwie pierwszym krokiem zmierzającym do pełnej realizacji sowieckiego scenariu-
sza „prawnej” aneksji zajętych ziem polskich. Partyjni decydenci z Mińska wyznaczyli na  
4 października 1939 r. w Wołkowysku posiedzenie przewodniczących wszystkich zarządów 
tymczasowych miast Białorusi Zachodniej w celu przygotowania „wystąpie-nia” (władz 
tymczasowych) z oficjalną, oddolną inicjatywą zorganizowania wyborów, a następnie w ich 
wyniku zwołania Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej w Białymstoku. 

Tekst przygotowanej uprzednio odezwy Zarządu Tymczasowego Białegostoku zawie-
rający oficjalną (upublicznioną) propozycję zwołania Zgromadzenia ukazał się już 5 paź-
dziernika. Dzień później (6 października 1939 r.) ostatecznie ukonstytuował się także komi-
tet organizacyjny ds. wyborów. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Związku Sowieckim 
zawiązanie się komitetu musiało spotkać się z aprobatą, a nawet entuzjazmem mas pracu-
jących. W związku z tym, w celu „poparcia” inicjatywy Zarządu Tymczasowego Białegostoku 
„robotnice i robotnicy miasta Białegostoku” wystosowali do „pracujących Białorusi Zachod-
niej” list z ideą poparcia zwołania Zgromadzenia Ludowego. 

 
Początek kampanii wyborczej 
Dzień oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej, pomimo iż faktyczna agitacja trwała już 
od początku okupacji, wyznaczony został przez W. Gajsina (przewodniczącego komitetu 
organizacyjnego ds. wyborów) na 7 października 1939 r. Przed miejskimi i powiatowymi 
komitetami organizacyjnymi, powołanymi na obszarze byłych województw północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej (z wyjątkiem rejonu wileńskiego), stanęło zadanie przygoto-
wania w bardzo krótkim czasie całej procedury wyborczej. Prowadzonej kampanii wybor-
czej towarzyszył niesamowity szum informacyjny. Wszystkie miejscowości udekorowane 
zostały plakatami i hasłami o treści komunistycznej. Z zainstalowanych w największych 
miastach Białostocczyzny megafonów rozbrzmiewały okrzyki na część władzy sowieckiej, 
Armii Czerwonej i Stalina. Z samolotów zrzucano ulotki propagandowe szkalujące dokona-
nia II Rzeczypospolitej. 

Jednym z ważnych elementów trwających przygotowań do wyborów było ukazanie 
się na Białostocczyźnie pierwszych tytułów prasowych: „Wyzwolony Białystok” (w języku 
rosyjskim i polskim) i „Belostoker Sztern” (w jidysz) w Białymstoku, „Swobodnaja Biela-
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rus” (dominacja języka białoruskiego) w Grodnie, „Wolna Łomża” (język polski) w Łomży, 
„Awangard” (język rosyjski i polski) w Augustowie i „Nowe Życie” (język polski, rosyjski 
i białoruski) w Grajewie. Wydawane numery pełniły przede wszystkim rolę nośnika okrojo-
nych i staranie wyselekcjonowanych przez władze wiadomości. Za ich pomocą okupant 
starał się dotrzeć z komunistyczną propagandą do polskich obywateli. 

 
Agresja wyborcza 
Częstotliwość spotkań przedwyborczych (odbywających się 3-4 razy w tygodniu) nie tylko 
nużyła miejscową ludność, ale także przerażała swoją agresywnością i rozmachem podję-
tych przygotowań. Stosowany repertuar środków mobilizujących obywateli do uczestnicze-
nia w mityngach był mieszaniną zachęt i gróźb. Motywując do aktywnego udziału w kampa-
nii, wyborców kuszono przede wszystkim możliwością zrobienia zakupów, obietnicą lepiej 
płatnej pracy czy organizowaną zabawą taneczną. Wystosowywano również pisma z zapro-
szeniami i dołączonymi plakatami wyborczymi lub wysyłano agitatorów z wcześniej przygo-
towanymi listami w celu pisemnego potwierdzenia swojego przybycia na mityng. 

W celu sprawniejszego i skuteczniejszego oddziaływania na miejscową ludność, wła-
dze sowieckie podzieliły wsie, miejscowości i dzielnice na małe grupki agitacyjne. Tzw. 
okręgi agitacyjne obejmowały jedną ulicę lub kilka domów. W mniejszych miejscowościach 
i na wsiach ludność dzielono na dziesiątki (dziesięciu gospodarzy z rodzinami), na czele 
których stawiano tzw. dziesiętnika – osobę odpowiedzialną za regularne uczęszczanie na 
zebrania przypisanych mu osób. Zastosowany podział umożliwiał lepszą kontrolę frekwencji 
na organizowanych spotkaniach. 

 

Tradycyjne formy perswazji (wiec, zebranie, ulotka, plakat) uzupełniane były o nowe 
środki masowego przekazu: film, radio. Oszołomiona szumem informacyjnym i zmęczona 
częstotliwością spotkań miejscowa ludność, nie zawsze zdawała sobie sprawę z tego, jaki 
jest faktyczny cel prowadzonej kampanii. Nie do końca zresztą także sami agitatorzy, nie 
chcąc zrazić uczestników spotkań, precyzowali faktyczny cel farsy wyborczej. W swoich 
poczynaniach skupiali się przede wszystkim na pogłębianiu depresji, jaka ogarnęła znaczną 
część społeczeństwa polskiego po klęsce wrześniowej i likwidowaniu wiary w ewentualne 
przyszłe zwycięstwo. Metodami poniżającymi zarówno godność ludzką, jak i narodową 
starano się wytworzyć poczucie niższości wobec systemu sowieckiego. 
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Głosowanie poprzez przymus 
Wyznaczone na niedzielę 22 października 1939 r. wybory do Zgromadzenia Ludowego Bia-
łorusi Zachodniej w zamyśle pomysłodawców miały być przede wszystkim rodzajem festy-
nu potwierdzającym słuszność poczynań okupanta. Intensywnie trwająca kampania wybor-
cza zwieńczona winna była być masowym uczestnictwem ludności w akcie głosowania. 
W celu zwiększenia efektywności oddziaływania aparatu państwowego na obywateli 
w dniu wyborów zmobilizowano wszystkie dostępne na okupowanym obszarze siły sowiec-
kie. Wobec opornych obywateli stosowano przymus bezpośredni. Miejscowa ludność zobo-
wiązana została przez władze okupacyjne do dostarczenia w dniu wyborów wyznaczonej 
liczby furmanek w celu umożliwienia oddania głosu chorym i osobom starszym. 

Lokale wyborcze w niedzielę 22 października 1939 r. były otwarte od godziny 6.00 do 
24.00. Lokalni dygnitarze partyjni prześcigali się wzajemnie w lepszym i sprawniejszym 
przeprowadzeniu wyborów na podległym im terenie. Komisje wyborcze zobowiązane zo-
stały do odnotowywania (według specjalnie przygotowywanego wzoru) co dwie godziny 
frekwencji w lokalu wyborczym. Pozwalało to władzy nie tylko kontrolować przebieg głoso-
wania, ale jednocześnie działało mobilizująco na komisje w celu zwiększenia presji na opor-
nych wyborców. Skrupulatnie zapisywano wszelkie akty aprobaty demonstrowane i wypo-
wiadane przez wyborców pod adresem nowego ustroju. W oficjalnych dokumentach par-
tyjnych odnotowywano nawet „cuda”, np. „(...) 70-letnia staruszka, która od 4 lat nie wy-
chodziła z domu, nagle wraz w przyjściem Armii Czerwonej odzyskała siły i przyszła na spo-
tkanie [do lokalu – WS] i wyjaśniła: ‘Jeszcze niedawno tylko leżałam, a teraz przyszłam tu, 
aby podziękować Armii Czerwonej za wyzwolenie’”. 

 
Wybory jako „święto państwowe” 
Oficjalnie propagowana wersja przebiegu wyborów podkreślała podniosły charakter tego 
swoistego „święta narodowego (ludowego)”. Ulice były udekorowane hasłami propagando-
wymi, a z głośników rozmieszczonych w większych miastach płynęła muzyka marszowa. 
W czasie trwania mszy lub tuż po jej zakończeniu na placach przed kościołami organizowa-
no wiece i masówki poparcia dla poczynań nowej, komunistycznej władzy. Na łamach so-
wieckiej prasy lokalnej chętnie podkreślano odświętny nastrój towarzyszący aktowi głoso-
wania. 22 października w „Wolnej Łomży” ukazał się wiersz Czesława Rutkowskiego świet-
nie oddający nastrój, jaki próbowała wytworzyć władza przed i w czasie trwania wyborów: 
 

Wybory 
Nadchodzi dzień święta! – precz waśnie i spory! 

Wszyscy do urn swych – niech żyją wybory! 
Niech żyje Radziecka Białoruś Zachodnia, 

Niech żyje Socjalizm – Wolności Pochodnia! 
Wiwat lud pracy w braterstwie złączony, 

Deptany niewolą, bezprawnie krzywdzony! 
Niech żyje zwycięski dzień jutra radosny, 

Dzień wolnych i równych – słoneczny dzień wiosny. 
 

W podobnym tonie w dniach późniejszych na łamach „Wyzwolonego Białegostoku” 
relacjonowano przebieg wyborów w poszczególnych komisjach dzielnicowych: 
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„Niezapomniany dzień’ – Data 22-go października zapisze się złotymi zgłoskami 
w historii ludów Białorusi Zachodniej. Upłyną dziesięciolecia, upłyną stulecia, a lud z poko-
lenia na pokolenie opowiadać będzie o tym, jak w dniu tym naród wyzwolony, po raz 
pierwszy w swej historii swobodnie wybierał przedstawicieli ludowych”, „‘Wcześnie Obu-
dził się Białystok’ Nigdy jeszcze nie budził się Białystok tak wcześnie jak tego dnia. Ulica 
Fabryczna, gdzie mieszczą się 1-a i 2-a dzielnica wyborcza już o pół do szóstej ożyła i napeł-
niła się uroczystą radością. Ludzie się śpieszą. Oto wyprzedził nas robotnik fabryki skórzanej 
Bekera tow. Trebliński. Zadyszany mówi on: ‘Czy to możliwe, żebym nie był pierwszym’  
a w istocie był on już dwudziestym pierwszym. A na godzinę szóstą w sali 1-ej komisji wy-
borczej 5-ego okręgu zebrało się ponad 50 ludzi. Sami wyborcy ustalili kolejkę. Pierwszy 
otrzymuje biuletyn z kopertą tow. Goldkorn. Troskliwie bierze tę kartkę i idzie do kabiny. Po 
nim otrzymuje biuletyn uchodźca z Warszawy robotnik Herszek Chork”. 

Sam proces głosowania był dogodną okazją dla władz sowieckich do manipulowania 
i fałszowania wyników wyborów. Traktując powszechność wyborów w sposób typowo in-
strumentalny, dopuszczano wszelkie metody gwarantujące ostateczne powodzenie. W lo-
kalach wyborczych wbrew oficjalnie głoszonym hasłom nie przestrzegano zasady tajności. 
W części komisji karty do głosowania posiadały numery odpowiadające liczbie porządkowej 
na listach, na których zapisani byli wyborcy. 

 
Manipulacja głosami wyborców 
Pragnąc uzyskać jak najwyższą frekwencję wyborczą członkowie komisji objeżdżali z urnami 
domy wyborców, zmuszając ich w ten sposób do oddania głosu. Podobną technikę stoso-
wano również w stosunku do osób starszych i chorych. Niejednokrotnie zezwalano człon-
kom rodzin na wrzucenie karty w imieniu nieobecnej osoby. Wszystkie powyższe poczyna-
nia władz zmierzały z jednej strony do potwierdzenia w praktyce poparcia miejscowej lud-
ności dla zachodzących zmian, a z drugiej były namacalnym efektem oddziaływania agitato-
rów sowieckich. Nieprzypadkowo zatem komisje wyborcze oraz lokalna kadra partyjna 
zainteresowana była jak najlepszymi wynikami farsy wyborczej. 

Manipulacje zawyżające wyniki głosowania stosowano także w czasie liczenia głosów. 
W zależności od użytych metod w poszczególnych komisjach fałszowanie przybierało różne 
formy. Najchętniej przekreślone, nieważne kartki niszczono, w zamian zastępując je wcze-
śniej przygotowanymi czystymi; oddawano również głosy za osoby nieobecne w czasie 
głosowania. Wstępne fałszowanie wyników wyborów odbywało się już na poziomie liczenia 
głosów w komisjach, a kończyło się w czasie ogólnego opracowywania wyników na szczeblu 
wojewódzkim (obwodowym) i republikańskim. Oczywiście udowodnienie dzisiaj wszystkich 
metod stosowanych w trakcie zawyżania wyników jest niezwykle trudne lub wręcz niemoż-
liwe. Bez dostępu do wszystkich rodzajów materiałów wytworzonych przez struktury so-
wieckie (mam na myśli głównie dokumenty NKWD), nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć 
większości problemów. Wykorzystane w niniejszym opracowaniu źródła pochodzące z Wy-
działów Propagandy i Agitacji Komitetu Centralnego KP(b)B w Mińsku i Komitetu Obwodo-
wego KP(b)B w Białymstoku (przechowywane w archiwum w Grodnie), pozwalają jedynie 
szczątkowo naświetlić faktyczny przebieg wydarzeń. W trakcie swoich poszukiwań badaw-
czych natrafiłem tylko na jeden dokument jednoznacznie potwierdzający manipulowanie 
w trakcje trwania wyborów. Było to ręcznie wypełnione sprawozdanie, zawierające fre-
kwencję wyborczą z godziny 18.00 i 20.00. Według tych danych w Wołkowysku o godzinie 
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18.00 ponad 10.000 osób więcej oddało swój głos niż faktycznie było upoważnionych do 
głosowania. 

 
Wyniki wyborów 
Oczywiście – ostateczne, już „opracowane” wyniki, były różne od wstępnych sprawozdań 
i w całości odpowiadały zapotrzebowaniom propagandowym władzy sowieckiej. Według 
oficjalnych danych na obszarze byłego województwa białostockiego tylko dwóch spośród 
283 kandydatów nie uzyskało wymaganej 50% większości głosów. Dwóch nowych deputo-
wanych wybrano w powiecie wysokomazowieckim 26 października 1939 r. w drodze wybo-
rów uzupełniających. Wyłonienie dwóch ostatnich deputowanych do Zgromadzenia Ludo-
wego Białorusi Zachodniej gwarantowało, iż rozpoczynające swoje obrady 28 października 
1939 r. Zgromadzenie zbierze się w sali Domu Ludowego-Teatru Miejskiego im. J. Piłsud-
skiego w Białymstoku w komplecie (283 osób). W czasie odbywających się w dniach 28-30 
października 1939 r. obrad deputowani zdecydować mieli o formalnym, prawnym wystą-
pieniu do Rady Najwyższej Związku Sowieckiego z prośbą o przyłączenie ziem północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej do Kraju Rad. 

 
Rozmach podjętych przez władze sowieckie przygotowań zmierzających do „praw-

nego” usankcjonowania agresji zbrojnej zadziwiał i przerażał. Miejscowa ludność zadawała 
sobie pytanie, czemu ma służyć cała ta farsa wyborcza, czy jedynie utwierdzeniu na okupo-
wanych obszarach władzy komunistycznej (o faktycznej przynależności tych ziem do Związ-
ku Sowieckiego i tak decydowała siła militarna agresora, a nie spreparowane wyniki wybo-
rów). Nie do końca zdawano sobie sprawę z potęgi oddziaływania propagandy, wspieranej 
aktywnie przez służby bezpieczeństwa. Władzom zarówno na potrzeby własnych obywateli, 
jak i społeczności międzynarodowej potrzebny był argument, że dokonana 17 września 
1939 r. agresja była jedynie spełnieniem marzeń miejscowej ludności, która swoją pełną 
wolę wyraziła właśnie w wyborach odbywających się 22 października 1939 r. Ten zadawało 
się z tamtej perspektywy mało istotny fakt w kolejnych latach w propagandzie sowieckiej 
miał odgrywał kluczową rolę jako argument potwierdzający chęć przynależności mieszkań-
ców ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej do Związku Sowieckiego. 
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Wydarzenia stanu wojennego w Białymstoku 

Marek Kietliński 

Dekretem datowanym na 12 grudnia 1981 r. Rada Państwa wprowadziła stan wojenny na 
obszarze całego kraju. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod 
przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na mocy dekretu zawieszono dzia-
łalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ 
„Solidarność”. 
 
Zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych, zawieszono wydawanie gazet 
i czasopism (miały się ukazywać tylko „Trybuna Ludu”, „Żołnierz Wolności” oraz po jednym 
dzienniku lokalnym drukowanym w 16 ośrodkach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa Książka Ruch”; w Białymstoku drukowano „Gazetę Współczesną”), zmilitaryzowano 
niektóre zakłady pracy. W ośrodkach internowania osadzono wielu działaczy „Solidar-
ności”. Powołano Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej, do których na zasadzie kart 
mobilizacyjnych wcielono wielu działaczy „Solidarności”. Minister Spraw Wewnętrznych 
wprowadził zakaz poruszania się obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22 do 
6 rano. 

O godzinie 6 rano o wprowadzeniu stanu wojennego poinformowano społeczeństwo. 
W radio i telewizji transmitowano wystąpienia gen. Jaruzelskiego zaczynające się od słów: 
„Ojczyźnie naszej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, wywrotowe działania sił wrogich 
socjalizmowi zepchnęły społeczeństwo na krawędź wojny domowej.” 

 
Militaryzacja zakładów pracy 
Wojewoda białostocki K. Dunaj wydał wewnętrzne zarządzenia. W zarządzeniu nr 32/81 
z 13 grudnia 1981 r. wprowadził zakaz sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkich 
placówkach handlowych, sprzedaży i spożywania tychże napojów w miejscach publicznych. 
Zawiesił działalność teatrów, filharmonii, kin, muzeów, salonów wystawowych, cyrków, 
strzelnic, domów kultury, klubów, świetlic, a także innych placówek kulturalno-oświato-
wych z wyjątkiem bibliotek oraz świetlic szkolnych na obszarze województwa. Zabronił 
umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń i afiszy w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Kierownicy zakładów pracy zostali zobowiązani do zapewnienia właściwego ich funkcjono-
wania w zakresie porządku, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej, dyscypliny pracy 
oraz przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej. Nieprzestrzegającym tych nakazów 
groziła grzywna w wysokości tysiąca złotych. 

Zarządzeniem nr 35/81 z 13 grudnia 1981 r. wojewoda zmilitaryzował następujące 
zakłady pracy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Białymstoku, Rejonowe Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Białymstoku, Wojewódzką Komendę Straży Pożar-
nych w Białymstoku, Rejonowe Komendy Straży Pożarnych na terenie województwa biało-
stockiego oraz Komendy Zawodowe Straży Pożarnych na terenie województwa białostoc-
kiego. Kilku oficerów SB oraz kompania żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza zostali skiero-
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wani do obsadzenia głównego urzędu pocztowego w Białymstoku, mieszczącego się przy 
ulicy Warszawskiej. Budynek zajęty został 12 grudnia o godzinie 23. Zablokowane zostały 
wszystkie połączenia telefoniczne. Wojsko obstawiło budynek od zewnątrz. 

 
Patrole na ulicach Białegostoku 
W nocy z 12 na 13 grudnia Białystok kontrolowały 32 patrole (oprócz tych, które dokony-
wały zatrzymań internowanych). Grupy działały też na obrzeżach miasta. Postanowiono 
nadal utrzymywać ochronę osiedli rodzin wojskowych. Poinformowano ludność i załogi 
zakładów pracy, że organa władzy i siły porządkowe działać będą zdecydowanie, energicz-
nie i konsekwentnie. W Białymstoku na ulicach nie pojawiły się czołgi, ale koksowniki były 
rozstawione dość gęsto. 

Internowania na Białostocczyźnie objęły głównie działaczy z Białegostoku, natomiast 
z Terenowych Komisji Koordynacyjnych tylko z Łap i Grajewa. Nie było aresztowań działaczy 
Terenowych Komisji Koordynacyjnych w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, Sokółce 
i Siemiatyczach. Internowano przeważnie działaczy NSZZ „Solidarność”, jednego związkow-
ca z NSZZ RI „Solidarność” Jana Besztę-Borowskiego z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
Konrada Kruszewskiego (w tym czasie etatowego pracownika ZR) i Jana Sakiela oraz dwóch 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej – Krzysztofa Florczykowskiego i Andrzeja Radzickiego. 
Najliczniej zatrzymano członków Komisji Zakładowych „Uchwytów” (6 związkowców), 
„Fast” i „Unitry-Biazet” (3 z nich). W nocy z 12 na 13 grudnia aresztowano łącznie 40 osób, 
w dniach następnych kolejnych 19. 

 
Odezwa do Sławoja Głódzia 
Pod koniec grudnia 1981 r. ukrywający się przewodniczący białostockiej „Soli-darności”, 
Stanisław Marczuk, przekazał włoskiemu kierowcy, który przywiózł dary do Parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Białymstoku, odezwę skierowaną do wszystkich członków NSZZ „Solidar-
ność”, zredagowaną przez Krzysztofa Burka. Była ona adresowana do przebywającego 
w Rzymie księdza Leszka Sławoja Głódzia, który przekazał teksty Janowi Nowakowi-Jezio-
rańskiemu do Monachium, gdzie mieściła się siedziba Radia Wolna Europa. Radio wyemito-
wało informacje z Białegostoku na całą Europę. Dokument ten był jednym z pierwszych 
świadectw organizującego się strukturalnego oporu „Solidarności”. 

W poniedziałek 14 grudnia 1981 r. (pierwszy dzień roboczy po wprowadzeniu stanu 
wojennego), pomimo wezwań RMKS NSZZ „Solidarność”, w województwie białostockim nie 
było masowych protestów studentów ani załóg zakładów pracy. Doszło jedynie do kilku 
prób przerwania pracy. W Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-
Biazet” na Wydziale Technologicznym Konstrukcji Narzędzi odbyło się spotkanie kilkunastu 
członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, którzy nie zostali aresztowani. W trakcie 
spotkania, w którym wzięły udział: Elżbieta Kaufman-Suszko, Marcjanna Romanowicz, Róża 
Michałowska, Ryszard Wnorowski, Jerzy Mojsa, Kazimierz Madej, Bogusław Dębski i Ry-
szard Borucki, powołany został Komitet Strajkowy, na czele którego stanął R. Borucki. Do 
zakładu pracy przybyli oficerowie Wojska Polskiego, którzy mieli „zmiękczyć” załogę. Przed 
rozpoczęciem pracy przez drugą zmianę dyrektor „Unitry-Biazet” postanowił, że nie wpuści 
do zakładu przybyłych pracowników. Wobec takiej sytuacji Komitet Strajkowy podjął decy-
zję o zawieszeniu strajku. 
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Próby strajków 
W Fabryce Urządzeń Grzewczych „Spomasz-Biawar” próbę przerwania pracy podjął prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ryszard Siemiaszko. Próba jednak się 
nie powiodła. Nie udało się zorganizować strajku w największym zakładzie Białostocczyzny, 
czyli Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. Na wszystkich wydziałach 
pojawili się oficerowie Wojska Polskiego. Co jakiś czas obok zakładu przejeżdżały kolumny 
wozów pancernych. Nie strajkowała też Fabryka Przyrządów i Uchwytów. Nie strajkowano 
również poza Białymstokiem. 

Działacze białostockiej „Solidarność”, którzy uniknęli internowania, zaczęli organizo-
wać podziemne struktury „Solidarności”. Z Warszawy do Białegostoku przyjechał Krzysztof 
Burek, który skontaktował się z Ireną i Eugeniuszem Bil-Jaruzelskimi. Od nich w godzinach 
południowych został przewieziony samochodem przez Hannę Bołbot do kościoła prokate-
dralnego, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie ukrywających się członków białostockiej 
„Solidarności”. Zdał tam relację z obrad Komisji Krajowej i odczytał dokument – apel Prezy-
dium KK NSZZ „Solidarność”. 

20 marca 1982 r. powstała Tymczasowa Komisja Regionalna NSZZ „Solidarność” Re-
gion Białystok. Jej nazwa nawiązywała do powstałej ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej. Tworzyli ją ukrywający się działacze NSZZ „Solidarność” m.in. Roman Wilk, 
Dariusz Boguski, Jerzy Rybnik, Stanisław Marczuk oraz Krzysztof Burek. Funkcję przewodni-
czącego powierzono Stanisławowi Marczukowi. 

 
Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej 
Pod koniec grudnia 1981 r. w województwie białostockim obserwowało się sporadyczne 
próby organizowania publicznych wystąpień. Niektórzy internowani opuścili ośrodki od-
osobnienia, pozostali zachowywali się spokojnie. Ich rodziny zgłaszały się z prośbą o umożli-
wienie im przekazywania paczek żywnościowych, odzieży. W Białymstoku krążyły różne 
plotki o mających nastąpić strajkach i wystąpieniach. W tych sprawach SB prowadziła 
z  członkami „Solidarności” rozmowy wyjaśniające i ostrzegawcze. 

W lutym 1982 r. utworzony został Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej. Inicjato-
rami powstania MłoKOS byli: Robert Tyszkiewicz, Jan Budel, Artur Jan Szczęsny i Mirosław 
Małyszko (uczeń IV klasy VI LO w Białymstoku). Znano już wtedy strukturę Komitetów Opo-
ru Społecznego. Postanowiono, wzorując się na doświadczeniach z innych regionów, orga-
nizować kilkuosobowe grupy osób najbardziej zaufanych, czyli takich, o których wiadomo 
było, że nie godzą się z terrorem komunistycznych władz. Miały one stanowić najmniejszą 
elementarną komórkę oporu społecznego i działać w sposób zakonspirowany. KOS-y miały 
przekazywać wydawnictwa, informacje o represjach stosowanych w środowisku, organizo-
wać we własnym zakresie pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin poprzez organizo-
wanie zbiórek pieniędzy dla represjonowanych działaczy, na działalność wydawniczą i orga-
nizację ruchu oporu. Każdy z członków MłoKOS-u został zobowiązany do założenia nowego 
Koła Oporu Społecznego. 

 
„Nasz Głos” 
Na początku działalności młodzi ludzie postanowili wydać własne czasopismo. Pierwsze 
spotkanie zaowocowało powstaniem artykułu programowego. Teksty przygotowywano 
w czasie spotkań w pomieszczeniach kościoła farnego, a później w Parku Branickich, gdzie 
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kolektywnie ustalano treść numeru. Pod koniec marca 1982 r. ukazał się „Nasz Głos”, który 
był organem Młodzieżowego Komitetu Obrony Społecznej. Jak stwierdził J. Budel, pomysł 
na stworzenie własnej gazetki zrodził się po przejrzeniu przez uczestników spotkania „Głosu 
Uczniowskiego”, czasopisma wydawanego przed II wojną światową przez młodzież Pań-
stwowego Gimnazjum Męskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, Państwowego 
Gimnazjum Żeńskiego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej oraz Państwowego Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gazetkę redagowali kolegialnie: Jan Budel, Mirosław 
Małyszko, Artur Jan Szczęsny i Robert Tyszkiewicz. Pisaniem tekstów zajmował się począt-
kowo M. Małyszko, przepisując je na maszynie i przekazując R. Tyszkiewiczowi. „Nasz Głos” 
drukował Krzysztof Wasilewski, który znał J. Budela i R. Tyszkiewicza z kościoła farnego, 
gdzie również był ministrantem. Wasilewski przekazywał matryce „Naszego Głosu” Stani-
sławowi Przestrzelskiemu, a ten oddawał je do podziemnej drukarni, gdzie gazetkę druko-
wał Tadeusz Dzienis. 

Oprócz wydawania czasopisma członkowie MłoKOS-u postanowili również tworzyć 
Koła Oświaty Niezależnej. Organizowano je przeważnie w białostockich szkołach, chociaż 
czasami członkowie MłoKOS-u jeździli do mniejszych miejscowości. Na spotkaniach tych 
dyskutowano o tematach z historii czy też literatury, których nie było w oficjalnych progra-
mach szkolnych. Bardzo popularne były zagadnienia z najnowszej historii Polski, np. mord 
dokonany przez NKWD na polskich oficerach w Katyniu, zbrodnie komunistycznego reżimu 
w latach 1944-1956. Czytano też fragmenty podziemnej literatury, zakazanej przez cenzurę. 
Przy okazji kolportowano podziemne wydawnictwa z różnych regionów kraju. 

 
Manifestacje w centrum miasta 
31 sierpnia 1982 r. z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdań-
sku, w Bazylice Prokatedralnej odprawiona została msza święta, która zgromadziła liczne 
rzesze wiernych. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Antoni Lićwinko, który zaapelował 
o rozwagę i spokojne rozejście się do domów. Po zakończeniu nabożeństwa pieśnią „Boże, 
coś Polskę” część uczestników (ponad 2,5 tysiąca ludzi) udała się na spacer ulicą Lipową do 
kościoła św. Rocha, skąd znaczna ich część zawróciła i próbowała dostać się pod siedzibę 
MKZ przy ulicy Nowotki (obecnie ulica Świętojańska). W rejonie ulicy Mickiewicza duże siły 
ZOMO zablokowały dojście do ulicy Nowotki. Przez milicyjny megafon manifestanci wezwa-
ni zostali do rozejścia się, na co tłum odpowiedział gwizdami oraz lasem wzniesionych do 
góry rąk z palcami ułożonymi w literę V. Tłum zaczął śpiewać Hymn, a potem „Rotę” i „Boże 
coś Polskę”. Przez cały czas skandowano hasła: „Solidarność”, „uwolnić Lecha!”. 

Manifestanci ruszyli w górę ulicy Mickiewicza. Wejście od ulicy Orzeszkowej nie było 
zablokowane, więc manifestanci pomaszerowali tamtędy. Z balkonów pozdrawiali ich 
mieszkańcy ul. Orzeszkowej. Zamysłem manifestujących było dotarcie pod siedzibę Zarządu 
Regionu od strony ulicy Lenina (obecnie ulica Jana Klemensa Branickiego). Na mostku rzeki 
Białej znów natrafili na kordon ZOMO. Znów wezwano manifestantów do rozejścia się. Na 
kordon posypały się kwiaty, które ludzie zamierzali złożyć pod siedzibą Zarządu Regionu, 
wtedy to z milicyjnych samochodów zaczęto robić zdjęcia. Część manifestujących zaczęła 
rozchodzić się do domów, a kilkaset osób, które jeszcze pozostały, pomaszerowało dalej. 
Na rondzie od strony bramy wjazdowej do Pałacu Branickich pojawiły się znaczne siły ZO-
MO, a Aleję 1 Maja (obecnie Aleja Józefa Piłsudskiego) zablokowano na mostku na rzece 
Białej. Po kolejnym wezwaniu do rozejścia się w tłum padły granaty z gazem łzawiącym oraz 



80 

petardy, a ZOMO użyło szturmowych pałek, wybuchła panika. Część z manifestujących 
uciekała, przeprawiając się przez rzekę Białą. Wylegitymowano ponad 100 osób, pobito 
i zatrzymano 51. Była to jedyna tak liczna manifestacja uliczna zorganizowana przez biało-
stocką „Solidarność” i spacyfikowana przez ZOMO. Co prawda, w latach następnych próbo-
wano organizować podobne manifestacje, ale gromadziły one nielicznych uczestników. 

 
Proces studentów i śmierć Zbigniewa Simoniuka 
3 listopada 1982 r. rozpoczął się proces 21 studentów Politechniki Białostockiej i Filii Uni-
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku, oskarżonych o pisanie, drukowanie i rozpo-
wszechnianie „Biuletynu Informacyjnego”. Rozprawy toczyły się w Klubie Garnizonowym 
przy ulicy Kawaleryjskiej, przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Białymstoku. „Proces 
21” był największym procesem politycznym w Polsce. Należy podkreślić, że studentów bro-
niła elita adwokacka tego kraju. Mecenas Władysław Siła-Nowicki czy też mecenas Piotr 
Andrzejewski to byli ludzie, którzy bronili w najważniejszych procesach politycznych PRL 
tym spektakularnym procesem władza chciała zademonstrować swoją siłę, pokazać, że 
udało się jej spacyfikować groźny spisek zagrażający bezpieczeństwu publicznemu, że panu-
je nad sytuacją. Zastanawia jednak fakt, dlaczego o procesie w zasadzie nie pisano w oficjal-
nej „Gazecie Współczesnej”. 

Rankiem 8 stycznia 1983 r. podczas obchodu oddziałowy zauważył wiszącego na prze-
ścieradle Zbigniewa Simoniuka. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutków. Według oficjal-
nego stanowiska Simoniuk popełnił samobójstwo, jednak okoliczności tej sytuacji nie zosta-
ły ostatecznie potwierdzone. W chwili śmierci Z. Simoniuk miał 33 lata. Jego nazwisko wid-
nieje na symbolicznej mogile poświęconej pamięci ofiar stanu wojennego, obok nazwisk 
górników z kopalni „Wujek”, zamordowanych przez komunistyczny reżim w początkach 
stanu wojennego. Tablica znajduje się w Paryżu. 

 
Zawieszenie stanu wojennego 
Pod koniec 1982 r. władze uznały sytuację w kraju za opanowaną na tyle, że 12 grudnia 
generał W. Jaruzelski oznajmił, że w opinii WRON powstały warunki do zawieszenia stanu 
wojennego. 19 grudnia 1982 r. Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego 
z dniem 31 grudnia. 23 grudnia zwolniono z ośrodków internowania wszystkich zatrzyma-
nych, poza siedmioma przywódcami „Solidarności”. Zawieszenie stanu wojennego z koń-
cem 1982 r. oznaczało kres masowego oporu. Zmiany w odczuciach i zachowaniu społecz-
nym nastąpiły w listopadzie 1982 r. po nieudanych próbach strajku. Wymownym tego sy-
gnałem był nieudany strajk, do którego nawoływała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. 
Po roku stan wojenny o odczuciu społecznym „spowszedniał” i jego oficjalne odwołanie, 
które nastąpiło 22 lipca 1983 r. przeszło jako prawie niezauważone. 

Zniesienie stanu wojennego wyhamowało opór podziemnych struktur „Solidarności” 
w regionie białostockim. Wielu działaczy chciało prowadzić w miarę normalne życie, praco-
wać, topniały szeregi ludzi zaangażowanych w podziemną działalność. Coraz rzadziej ukazy-
wał się „Biuletyn Informacyjny”. Zmęczenie i ciągłe napięcie nerwowe, a także brak per-
spektyw na zwycięstwo, doprowadzały do konfliktów w szeregach białostockiej „Solidar-
ności”. Dochodziło do sporów i kłótni pomiędzy liderami poszczególnych grup o dalsze 
koncepcje działania i przywództwo nad całością jeszcze istniejących, chociaż już słabych 
struktur związkowych. Zniesienie stanu wojennego, a także amnestia nie zatrzymały repre-
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sji wobec działaczy podziemnej „Solidarności”. W numerze 49. „Biuletynu Informacyjnego” 
podziemnej „Solidarności” z 4 stycznia 1983 r. przedrukowany został z „Tygodnika Mazow-
sze” nr 37 z 16 grudnia 1982 r. bardzo ważny wywiad ze Stanisławem Marczukiem – prze-
wodniczącym TKR. Na pytanie, w jakich warunkach działa „Solidarność” w Białymstoku, 
odpowiedział: 

„W małym regionie są duże kłopoty. Mamy mniej liczną kadrę aktywistów, część 
z nich siłą rzeczy jest na muszce SB. Dotkliwie odczuwamy brak zaplecza intelektualnego – 
uczelni i instytutów. W związku z tym trudno o jakieś własne poważniejsze inicjatywy opi-
niotwórcze. Większość działań i akcji odbywa się na zasadzie przechwytywania i powielania 
pomysłów zrodzonych gdzie indziej. 

W naszym regionie nie ma tradycji wielkoprzemysłowych, klasa robotnicza powstała 
tu w wyniku stosunkowo świeżej migracji ze wsi. Co więcej jesteśmy regionem wielonaro-
dowościowym. Nawet ruch „Solidarności” nie zdołał złagodzić narosłych przez lata, skutecz-
nie podsycanych przez władze antagonizmów i waśni. Przyjmują się wszelkie akcje, które 
zakładają anonimowość. Znacznie lepiej wypadły u nas spacery w porze Dziennika Telewi-
zyjnego, układanie krzyża z kwiatów 31 sierpnia 1982 r. niż akcja w zakładach pracy np.  
13 maja 1982 r. Zauważam, że szerzy się postawa życzliwego kibicowania, bez wychylania 
się. Ludzie chcą czytać prasę, chętnie płacą składki, pójdą do kościoła na mszę świętą i wie-
lu to wystarcza. Do wygrania jest batalia o bojkot wronich związków. Na razie jest dobrze – 
w Białymstoku z nowymi związkami klapa. Trochę gorzej jest w terenie, ze względu na 
umiejętne wygrywanie przez władzę zaszłości w stosunkach między różnymi narodowościa-
mi. Nie możemy jednak ograniczać się tylko do bojkotu. Musimy pokonać wrogie związki na 
płaszczyźnie działalności socjalnej. A to pociąga za sobą konieczność rozwijania różnorod-
nych form samopomocy i samoorganizacji w zakładach. Wojna się skończy, „Solidarność” 
i nasz program – choć na razie bez szans na pełną realizację – pozostanie. Pozostanie jako 
możliwość, jako przeciwwaga dla tego wszystkiego, co będą chcieli zrobić z nami komuniści. 
Na ofensywną linię w warunkach represji i terroru nas nie stać. Powinniśmy się przygoto-
wać do „długiego marszu”. Wydaje mi się, że autorytet „Solidarności” w społeczeństwie nie 
wynika z zasług poszczególnych ludzi tworzących podziemne struktury. Oni się wykruszają, 
na ich miejsce przychodzą inni, przejmując depozyt narodowych nadziei i aspiracji. W Bia-
łymstoku TKR tworzą zarówno ludzi, pozostający od początku w ukryciu, jak i działający „na 
powierzchni”, w zakładach. Nie sądzę, by zawieszenie stanu wojennego pociągało za sobą 
rezygnację z dotychczasowych struktur. Trzeba będzie co najwyżej dostosować się do no-
wej sytuacji. Ważne, by zachować ciągłość działania, nawet gdy ujawnią się niektórzy pod-
ziemnych władz regionu.” 

 
Rozwiązanie WRONu 
22 lipca 1983 r. władze zniosły zawieszony stan wojenny, nastąpiło rozwiązanie Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego i zapowiedź amnestii. Właściwym powodem tych kroków był 
nacisk zachodnich sankcji ekonomicznych i dążenie do neutralizacji podziemia. Przywódcy 
„Solidarności” po raz kolejny wykorzystali okazję do złożenia deklaracji gotowości podjęcia 
dialogu z władzami i zawarcia kompromisu. Równocześnie jednak, w przeświadczeniu, że 
zniesienie stanu wojennego będzie miało charakter formalny, w oświadczeniu z 28 lipca 
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna uznała konieczność dalszej działalności „Solidarności” 
w podziemiu („Istniejemy i walczymy”), podkreślając potrzebę poszukiwania również jaw-
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nych form aktywności oraz deklarując walkę z podwyżkami cen i pogarszającą się sytuacją 
ekonomiczną społeczeństwa. Posunięcia władz interpretowano jako przejście do kolejnego 
etapu walki władzy ze społeczeństwem. Wzywano do kontynuowania programu sformuło-
wanego w deklaracji „Solidarność – dziś”. Jak się spodziewano, wraz z decyzją Sejmu z 21 
lipca 1983 r., znoszącą z dniem 22 lipca stan wojenny i rozwiązującą WRON, uchwalono 
równocześnie ustawę „O szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu 
społeczno-ekonomicznego” na kolejne dwa i pół roku, co w praktyce oznaczało kontynu-
ację represji stanu wojennego i dalsze trwanie kursu konfrontacyjnego w nieco tylko złago-
dzonej formie. Władza zaczęła zamykać w więzieniach kolejnych liderów „Solidarności”. 
Aresztowania, procesy, kary więzienia i grzywny za działalność polityczną były realizowane 
przez władze do końca lat osiemdziesiątych. 
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„Wyzwolenie” Białegostoku lipiec-sierpień 1944 r.  

Daniel Boćkowski 

Lato 1994 roku było okresem iluzorycznego wyzwolenia się Białegostoku spod okupacji. 
Do ocalałych mieszkańców powoli docierała świadomość, że po raz trzeci ich miasto zna-
lazło się pod okupacją, a do prawdziwego wyzwolenia jeszcze daleko. 
 
Zajmowanie Białostocczyzny przez wojska sowieckie rozpoczęło się w połowie lipca 1944 
roku. 20 lipca komendant Okręgu AK, ppłk Władysław Liniarski „Mścisław” wydał odezwę, 
w której poinformował ludność o podjęciu współpracy z Armią Czerwoną przez oddziały AK 
i organy Delegatury Rządu. 26 lipca z podobną odezwą wystąpił Okręgowy Delegat Rządu, 
Józef Przybyszewski. 27 lipca, po krótkich walkach, oddziały radzieckie ostatecznie zajęły 
Białystok. Zanim jednak to nastąpiło, wycofujący się Niemcy przystąpili do systematycznego 
palenia miasta. „23, 24, 25 VII przeprowadzono palenie i wysadzanie budynków i obiektów 
wojskowych w mieście. Zostały spalone wszystkie budynki prywatne, zamieszkałe przez 
Niemców, fabryki, budynki samorządowe i magazyny, poprzednio opróżnione. Została rów-
nież zniszczona sieć elektryczna i transformatory. Linie telefoniczne pozawiejskie zostały 
zniszczone dn. 25 VII. Oddziały niszczące miasto rabowały domy prywatne”. Jeden z uczest-
ników tamtych wydarzeń, Czesław Hakke „Filip”, pisał w swych wspomnieniach: „Już parę 
tygodni przed wkroczeniem Armii Czerwonej Niemcy rozpoczęli systematycznie niszczyć 
centrum miasta. Przede wszystkim zaczęto od głównych ulic, 3 piętrowych kamienic, prze-
ważnie stanowiących własność ludności żydowskiej. Płonęły ulice: Lipowa, Sienkiewicza, 
Kupiecka, Zamenhoffa, Równoległa i inne. Całe śródmieście stanęło w morzu płomieni. […] 
Spalono wspaniały zabytek historyczny – Pałac Branickich i Seminarium Nauczycielskie”. 

 
Zniszczenia oddziałów niemieckich 
Niemcy wysadzili i spalili dworce kolejowe: całkowicie zniszczono gmach dworca głównego 
wraz z przyległymi zabudowaniami administracyjnymi, warsztatami naprawczymi i magazy-
nami, prawie całkowicie dworzec poleski. Zrabowane zostało ich całe wyposażenie oraz 
zapasy magazynowe. Wysadzono w powietrze wiadukt przy ulicy Dąbrowskiego oraz wia-
dukt kolejowy przy ulicy Antoniukowskiej. Zniszczono pozostałe większe mosty, w tym nad 
torami do Grodna. Wysadzono i spalono koszary 42. Pułku Piechoty, spalono prawie 
wszystkie budynki koszarowe 10. Pułku Ułanów. Ocalał jedynie kościółek i kilka okolicznych 
zabudowań. Próbowano wysadzić w powietrze koszary 14. DAK, na szczęście podłożone 
tam ładunki nie odpaliły. Spalono bądź wysadzono fabryki przy ulicy Warszawskiej, magazy-
ny tytoniowe, fabrykę Nowika przy ulicy Mickiewicza, fabrykę Beckera przy ulicy Świętojań-
skiej, tamtejsze domy urzędnicze, mniejsze i większe zakłady włókiennicze, mieszczące się 
przy ulicy Grunwaldzkiej oraz Sosnowej. Spalono również fabryki wyrobów drzewnych przy 
ulicy Cieszyńskiej, wytwórnię kafli przy ulicy Bażantarskiej, fabryczkę gwoździ na ulicy Grun-
waldzkiej, stolarnię miejską przy ulicy Krakowskiej oraz chłodnię, stojącą przy Szosie Żółt-
kowskiej. Niemal zrównano z ziemią całe centrum Białegostoku. Spalono budynek magi-
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stratu, mieszczący się przy ulicy Warszawskiej, resursę przy ulicy Sienkiewicza, hotel Ritz, 
liceum pedagogiczne oraz szkołę ćwiczeń przy ulicy Mickiewicza, szkołę rzemieślniczą przy 
ulicy Antoniukowskiej, budynki szpitalne przy Warszawskiej, budynki szpitalne i aptekę przy 
ulicy Piwnej. Cudem ocalały wszystkie białostockie świątynie: kościół farny, stary kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP, kościół św. Rocha, cerkiew św. Mikołaja oraz kościół ewangelicki 
przy ulicy Warszawskiej (dziś kościół św. Wojciecha). 

 
Wycofanie oddziałów 
Ostatnie oddziały niszczące miasto wycofały się 26 lipca po południu, kiedy na przedpolach 
Białegostoku widać już było wojska radzieckie. Dzieła zniszczenia miasta dopełnił dwudnio-
wy (25 i 26 lipca) ostrzał artyleryjski oraz bombardowanie lotnicze, prowadzone przez na-
cierające wojska radzieckie. W wyniku nalotów – w zasadzie bez jakiegokolwiek uzasadnie-
nia militarnego – zburzono i spalono gmach Gimnazjum Żeńskiego im. Anny Jabłonowskiej 
przy ul. Mickiewicza, gmach Teatru Miejskiego, budynki wzdłuż ul. Słonimskiej. Uszkodzone 
zostały budynki przedwojennego Sądu Okręgowego oraz Izby Skarbowej, Urzędu Woje-
wódzkiego, Banku Państwa i Banku Rolnego. Niemal całkowicie zniszczono zabudowę 
mieszkalną wokół Rynku Kościuszki, wzdłuż ulicy Lipowej (d. Piłsudskiego), Sienkiewicza, 
Kilińskiego, św. Rocha, Pałacowej (d. Żwirki i Wigury). Centrum Białegostoku wyglądało 
niemal jak śródmieście Warszawy po wyzwoleniu. Można śmiało powiedzieć, że zniszczenia 
w obu miastach były porównywalne. Straty w zabudowie w centrum szacowano na ponad 
80%. Do tego należy dodać całkowicie spalone dzielnice żydowskie, zwłaszcza zaś tereny, 
gdzie mieściło się białostockie getto. Zniszczone były wszystkie synagogi i domy modlitwy. 
Z mapy miasta zniknęli nie tylko jego żydowscy mieszkańcy, ale też cała ich historyczna 
spuścizna. 

 
Stan ludności po zajęciu przez Armię Czerwoną 
Liczba mieszkańców miasta po zajęciu go przez Armię Czerwoną zmniejszyła się o blisko 2/3 
w stosunku do roku 1939. Kiedy przygotowano pierwsze szacunki szkód wojennych okazało 
się, że budynki mieszkalne zniszczone są w 53%, gospodarcze w 79% zaś przemysłowe – 
w 80%. Straty w gmachach użyteczności publicznej sięgały 50%. Przedwojenny Białystok 
przestał istnieć. Do tego doszły niemal całkowicie wycięte parki, w tym Zwierzyniecki. 

Wkraczające do miasta oddziały radzieckie wyglądały bardzo źle. Od razu nasuwała 
się analogia z wrześniem 1939 roku. W meldunku sytuacyjnym za okres od 10 lipca do  
15 sierpnia 1944 roku pisano: „Miało się wrażenie, że to nie wojsko, a jakaś banda dobrze 
uzbrojona. Wygląd zewnętrzny okropny, obdarci, prawie połowa boso, wielu w cywilnych 
łachmanach. Rozpoczęli też natychmiast plądrowanie po ogrodach, piwnicach i mieszka-
niach. Kradli wszystko i wszędzie gdzie się dało. Na Słobodzie nie ma domu, w którym coś 
nie zginęło. Ogólne wrażenie wywarli na ludności miejskiej jak najgorsze, tym więcej, że 
każdy musiał się dobrze wystrzegać, aby nie być okradzionym. Prawie wszyscy sowieci pyta-
li jak daleko do Bugu, do ich państwowej granicy”. W innym raporcie szef białostockiej pla-
cówki wywiadowczej, por. Julian Łozicki „Naruszewicz” pisał: „Pomimo zwycięskiej ofensy-
wy morale żołnierza sowieckiego jest niskie. Brudny, obdarty, głodny, karany jest bardzo 
surowo za byle przekroczenie. Nie ufa propagandzie sowieckiej, nie chce walczyć. Na tyłach 
snują się setki maruderów, bezkarni dzięki wielkiej dezorganizacji panującej na tyłach armii 
sowieckiej. Wszyscy żołnierze kradną, nie wyłączając oficerów, nawet sztabowych”. 
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Dzień wyzwolenia 
„Dnia wyzwolenia” ocaleli z pożogi wojennej mieszkańcy Białegostoku nie mogli zaliczyć do 
najweselszych. Jak donosiły raporty AK: „Z armią sow. zajechało NKGB i władze cywilne B-
ku z r. 1940. NKGB zajęło budynek na rogu ul. Sobieskiego i Złotej. Władze miejskie dn. 
27.VII. siedziby jeszcze sobie nie obrały. Dn. 27.VII. o godz. 15 zgłosili się nasi przedstawicie-
le AK i samorządu do Komendy Garnizonu Mickiewicza 35”. Wśród ruin znów słychać było 
język rosyjski, znów pojawiły się ogłoszenia i plakaty informujące o „powrocie miasta do 
BSRR”. W terenie ogłoszono mobilizację do Armii Czerwonej roczników 1894–1926, zarzą-
dzono nawet, aby wprowadzić czas moskiewski. Wprawdzie w tym samym czasie na mu-
rach spalonych domów pojawiły się odezwy Delegata Rządu, jednak obecność NKWD 
i NKGB „dosadnie” przypominała o 21 miesiącach sowieckiej okupacji 1939–1941. 

Jeszcze bardziej dosadnie zabrzmiały słowa jednego z funkcjonariuszy NKWD, który, 
gdy usłyszał w trakcie spotkania zastępcy wojskowego komendanta Białegostoku, mjr. Sa-
piełko z ujawnionymi przedstawicielami AK oraz władz cywilnych miasta, że reprezentują 
oni miejscowe władze cywilne, miał ironicznie stwierdzić „Kajaka włast? Włast prijechała – 
eta sama, katoraja była w 41 godu”. Z kolei gen. Sobiennikow, kiedy spotkał się 27 lipca 
1944 roku z wojewodą J. Przybyszewskim, oświadczył mu, „że nie mam prawa tytułować 
siebie gospodarzem ziemi białostockiej i także nie mam prawa organizować jakiejkolwiek 
administracji, bowiem ziemie białostockie po zagłosowaniu w 1939 r. weszły w skład Za-
chodniej Białorusi”. Na szczęście inne decyzje niż te z 1939 roku, dotyczące losów Białego-
stoku, zapadły na Kremlu wiele miesięcy wcześniej i jedynie wkraczające do miasta oddziały 
sowieckie, białoruscy partyzanci oraz sowieccy urzędnicy nie dostali na czas wytycznych. 
Pamiętać jednak musimy, że przez cały okres działań wojennych Białostocczyzna uznawana 
była za integralną część państwa radzieckiego, choć Stalin nie traktował tego faktu jako 
sytuacji ostatecznej. Dopuszczał możliwość zmian, jednak musiały mu one przynieść wy-
mierne zyski polityczne lub terytorialne. W grze prowadzonej z rządem RP w Londynie nig-
dy nie uznał, że ziemie te są częścią składową państwa polskiego, czego najlepszym dowo-
dem było reaktywowanie jesienią 1942 roku w Moskwie Białostockiego Komitetu Obwodo-
wego KP(b)B, w skład którego weszli, ewakuowani latem 1941 roku na wschód, urzędnicy 
sowieccy. 

 
Umowa graniczna 
25 lipca 1944 roku narzucony przez Moskwę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego pod-
pisał wstępną umowę graniczną. Stalin potwierdził w niej przedstawicielom PKWN swoją 
decyzję o przekazaniu Polsce Białegostoku i Łomży. Dzięki temu już 27 lipca po południu na 
lotnisko w Krywlanach przyleciała delegacja PKWN, która miała przejąć miasto z rąk sowiec-
kich. W jej skład weszli: Edwarda Orłowska, mająca powołać aparat PPR, płk Tadeusz Pasz-
ta, odpowiedzialny za zorganizowanie Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz 
Zygmunt Zieliński wraz z drużyną 12 żołnierzy, którego zadaniem było powołanie 
i obsadzenie powiatowej komendy MO. Dzień później dołączyli do nich mjr Leonard Borko-
wicz i kpt. Jerzy Sztachelski – pełnomocnicy PKWN na województwo białostockie. Po kilku 
dniach do pomocy przy tworzeniu milicji T. Paszta otrzymał od gen. F. Kapusty, dowódcy 
Białostockiego Zgrupowania Partyzanckiego, 40 partyzantów. 

Z chwilą przybycia działaczy PKWN, sytuacja w mieście jeszcze bardziej się skompliko-
wała, gdyż uważali oni, zgodnie z wytycznymi otrzymanym w Lublinie, że są to tereny pol-
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skie, na których należy bezzwłocznie wprowadzić polską administrację. Musieli się jednak 
liczyć z przedstawicielami Gorispołkomu, wspomaganymi przez NKWD i NKGB, a także przy-
stąpić do bezwzględnej rozprawy ze szczątkową administracją cywilną, podległą Delegatowi 
Rządu. W pierwszych dniach sierpnia działacze radzieccy otrzymali polecenie opuszczenia 
Białegostoku. 

Działacze PKWN spodziewali się owacyjnego przyjęcia przez mieszkańców miasta. Ze 
zdziwieniem odkryli jednak, że są traktowani jak obcy. „Pamiętam – pisał T. Paszta – że gdy 
już w pierwszym dniu pobytu chcieliśmy zademonstrować, że przybyli do Białegostoku 
pełnomocnicy PKWN, że przybył pierwszy oddział WP i zorganizowaliśmy przemarsz przez 
miasto (mieliśmy tylko 18 żołnierzy), w centrum jego spotkaliśmy się z jakimś chłodem 
i obojętnością mieszkańców”. 

 
Grabież oddziałów sowieckich 
W krótkim czasie to, co ocalało z wojennej pożogi zagrabione zostało przez stacjonujące 
w mieście oddziały sowieckie. Z Białegostoku wywieziono większość wyposażenia ocalałych 
fabryk, aparaturę rentgenowską ze szpitali, wyposażenie szpitala zakaźnego. Ścięto dzie-
siątki słupów elektrycznych, zrabowano dziesiątki kilometrów linii napowietrznych. Wywie-
ziono resztki wyposażenia elektrowni, ocalałe wyposażenie warsztatów kolejowych w Sta-
rosielcach (wraz z całym znajdującym się tam koksem), co uniemożliwiło ich uruchomienie. 
W analogiczny sposób potraktowano fabryki włókiennicze, obuwnicze i garbarskie. Wycięto 
kolejne setki drzew w Parku Zwierzynieckim, rozgrabiono wyposażenie Teatru Miejskiego 
(wyrywając nawet ramy okienne, drzwi i deski ze sceny). Całkowicie obrabowano domy, 
których mieszkańcy schronili się na czas działań wojennych za miastem. Nie oszczędzano 
nawet domów, w których byli ludzie, jeśli tylko było w nich coś interesującego do zabrania. 
Ofiarami „wyzwolicieli” padali także miejscowi działacze partyjni, zaś interwencje władz 
miejskich pozostawały prawie zawsze bez jakiejkolwiek odpowiedzi. 

Od 28 lipca żołnierze radzieccy prowadzili też w mieście obławy, których celem było 
pozyskanie mężczyzn do pracy przy zasypywaniu dołów na zbombardowanym lotnisku oraz 
budowaniu umocnień na przedpolach miasta. W sierpniu pomagały im w tym pierwsze 
oddziały milicji. Praca trwała od świtu do zmierzchu, bez żadnego wynagrodzenia i wyży-
wienia. Po zakończeniu pracy odbywały się przymusowe mityngi, na których nowe władze 
prowadziły indoktrynację, zajadle krytykując rząd polski na emigracji oraz AK. 

 
Akcja: Plakatowanie 
30 lipca 1944 roku działacze PKWN rozplakatowali w mieście odezwy, które informowały 
o tym, że są oni jedyną władzą. W tym samym czasie swoje odezwy wywiesił też Okręgowy 
Delegat Rządu. Na murach wisiały też w wielu miejscach obwieszczenia władz radzieckich. 
Ulotki PKWN nie wzbudziły wśród mieszkańców zbytniego entuzjazmu, w odróżnieniu od 
nielicznych plakatów wojewody J. Przybyszewskiego. Pamiętajmy, że do 27 lipca nikt tu 
nigdy nie słyszał o PKWN, nie istniała też w mieście i regionie żadna struktura PPR.  
3 sierpnia milicjanci wraz z Kościuszkowcami, z rozkazu PKWN, podjęli próbę zamknięcia, 
powołanego przez Delegata Rządu, Zarządu Miasta. 7 sierpnia, w czasie kolejnego spotka-
nia, NKWD aresztowało Delegata Rządu, a następnie mianowanego przez Przybyszewskiego 
prezydenta Białegostoku, Ryszarda Gołębiowskiego. W porozumieniu z PKWN przystąpiło 
też do ostatecznej rozprawy z polskim państwem podziemnym i jego legalnymi przedstawi-
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cielami. 15 sierpnia por. T. Paszta, komendant MO, „ostatecznie zamknął Biuro Delegatury 
miejskiej oraz rozwiązał straż porządkową Delegatury”. Według Komendanta Okręgu, ppłk. 
Władysława Liniarskiego, tylko w sierpniu i wrześniu 1944 roku aresztowano 500 oficerów 
i żołnierzy AK. Szeregowych żołnierzy najczęściej kierowano do obozu w Dojlidach, gdzie 
formowano 4. Zapasowy Pułk Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego, innych wcielano zaś do 
Armii Czerwonej. Oficerów przesłuchiwano, a najbardziej opornych aresztowano. 
„Wyłapywanie” żołnierzy podziemia ułatwiał obowiązek meldunkowy, wprowadzony 
w Białymstoku 10 sierpnia 1944 roku. W mieście systematycznie urządzano obławy. Kto nie 
miał potwierdzenia miejsca zamieszkania, był zatrzymywany do wyjaśnienia. 

Akcją likwidacji polskiego podziemia dowodził zastępca dowódcy 3 Armii 2 Frontu 
Białoruskiego, gen. Piotr Sobiennikow. Z czasem „oczyszczaniem terenów” zajęły się od-
działy podporządkowane Głównemu Zarządowi Wojsk NKWD ds. Ochrony Tyłów Frontów, 
powołanemu 28 kwietnia 1942 roku przez Ł. P. Berię. W okresie działalności tej formacji na 
Białostocczyźnie dowodził nią gen. Iwan Gorbatiuk. Do wszystkich ocalałych mieszkańców 
powoli docierała świadomość, że po raz trzeci ich miasto znalazło się pod okupacją, a do 
prawdziwego wyzwolenia jeszcze daleko. 
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O ŚDM mówiono wiele i mówiło wiele. A jak to wydarzenia wyglądało z perspektywy 
samych uczestników? Przeprowadziłam kilka sondaży z osobami, które wzięły udział w te-
gorocznej edycji Światowych Dni Młodzieży. Czego się od nich dowiedziałam? 

Chciałem spotkać młodych ludzi, którzy wierzą w to, co ja i starają się praktykować te 
rzeczy, które ja staram się praktykować. I zobaczyłem coś, czego się nie spodziewałem. 
Spodziewałem się czegoś spokojnego, a zobaczyłem tam młodych ludzi, którzy się bawią. 
Zobaczyłem inny pogląd na wiarę, to, że można się bawić wierząc w Jezusa i to, że Jezus jest 
radością w wielu młodych ludziach. W naszej religii jest cierpienie, bo poprzez krzyż musimy 
te cierpienie znosić, ale jest też dużo radości, które tutaj, w kościele i w młodych ludziach na 
ulicach nie widać, a tam to było widać – Bartek 

Wszystkie oczekiwania zostały spełnione. Liczyłam na świetną atmosferę pod wzglę-
dem śpiewu, tańca i super zabawy, ale liczyłam też na bardziej duchowe przeżycia i że coś 
to zmieni w moim życiu. I mimo że jest już po Światowych Dniach Młodzieży, mogę powie-
dzieć, że wróciłam do mojej niecodziennej codzienności, bo różni się ona od tej sprzed ŚDM 
– Karolina 

To, co zobaczyłem w tramwajach, było czymś niesamowitym, ludzie potrafili jedno-
czyć się. Pomimo, że ja znam na przykład pięćdziesiąt słów po angielsku, potrafiłem z tymi 
ludźmi przeżyć dwie godziny w tramwaju bawiąc się świetnie i czując to, co oni. To było 
niesamowite – Anonimowy Uczestnik 

Entuzjazm podczas Światowych Dni Młodzieży był wszechobecny. Uśmiech gościł na 
wszystkich napotkanych twarzach. Rozmowa z przypadkowymi ludźmi spotkanymi w tram-
waju (nie tylko tymi zaopatrzonymi w plecak pielgrzyma) była czymś naturalnym. Każde 
bariery, nawet te językowe, były z łatwością pokonywane. Śpiewy i tańce w centrum Krako-
wa trwały do późnych godzin nocnych. Nic, nawet deszczowa pogoda, nie było w stanie 
zachwiać radości młodych. Ten entuzjazm nie brał się przecież znikąd, nie była to przypad-
kowa grupa ludzi zebrana z różnych krańców świata, wszystkich ich połączyła wspólna wia-
ra i to imię Jezusa najczęściej pojawiało się w śpiewanych pieśniach. O ile mojej wiary 
w Boga to nie umocniło, to wiarę w ludzi na pewno – skomentował jeden z uczestników. 

Światowe Dni Młodzieży stały się nie tylko okazją do zawierania nowych znajomości, 
ale również umożliwiły spotkania ze znajomymi z innych krajów, którzy na co dzień nie 
mają możliwości przyjazdu do Polski. Dzięki temu ogromnemu wydarzeniu mogli oni zapo-
znać się z kulturą polską i poznać nasz kraj. 

Byłam tam… podsumowanie tegorocznych  
Światowych Dni Młodzieży 

Światowe Dni Młodzieży były wydarzeniem, którym przez długi czas żyła cała Polska. Do 
Krakowa przyjechały tysiące młodych pielgrzymów, spragnionych w równym stopniu 
zabawy, jak i przeżyć duchowych. Wielu z nich chciało nawiązać nowe relacje, poznać 
inne kultury, czy też po prostu spędzić czas z ludźmi o takich samych poglądach. Jednak, 
to, co się działo w Krakowie przerosło większość tych oczekiwań. 

SŁOWEM KOMENTARZA  
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Na pewno najbardziej w pamięci zapadła mi podróż tramwajami, piosenki w nich 
śpiewane, przybijanie piątek i machanie do innych ludzi. Ten klimat, którego nie da się nig-
dzie spotkać, zwłaszcza nie w mieście. Tu jak do kogoś pomachasz, to ludzie od razu zaczy-
nają dziwnie na ciebie patrzeć – Michał 

Dla mnie najważniejsze było spotkanie z ludźmi z Afragoli, których już kiedyś pozna-
łem. Ciągle o sobie pamiętamy, oni o mnie, a ja o nich. To, co się wtedy [we Włoszech] dzia-
ło, miało dla mnie duże znaczenie. Fajni są, bardzo mi się podoba ich temperament, neapo-
litańczyków. Natychmiastowo wyrażają złość czy irytację – Mateusz 

Poznałam świetnych ludzi, którzy mają światopogląd podobny do mojego oraz mo-
głam przemyśleć parę rzeczy, które mnie dręczyły. I myślę, że stałam się dojrzalsza w wierze 
– Anonim 

Spotkanie z papieżem Franciszkiem było również bardzo ważnym elementem tych 
przeżyć. Jego słowa zapadły w pamięci wielu osób, zachęcając ich do odwagi, radości 
i zmiany swojego życia na lepsze: 

Bardzo wielu ludzi czeka na nową ewangelizację przez papieża, a on powiedział tak 
naprawdę to, co jest wiadome w naszej religii i w starej ewangelizacji zawarł słowa, które 
pasują do naszych czasów. Powiedział, żebyśmy nie byli „kanapowi”, żebyśmy robili coś, 
żebyśmy nie mówili „nie wierzę w Jezusa, bo On mi się nie objawił”. Bo to tak nie jest. W to 
trzeba wejść, trzeba spotkać się z ludźmi, którzy w to wierzą i zobaczyć, jak to między nimi 
jest. Tak, jak jest w Biblii [„tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Moje, tam Ja 
jestem pośród nich”], tam gdzie dwóch lub trzech, tam będzie Jezus. Nigdy przed kanapą 
nie spotkamy Go, nie możemy czekać przed telewizorem, oglądając serial, że On nagle nam 
się objawi i pokaże. 

Ostatnią noc uczestnicy spędzili na Campusie Misericordiae, łącząc się we wspólnym 
słuchaniu przesłania papieża, modlitwie różańcowej i uwielbieniu Boga poprzez śpiew. Był 
to również czas na lepsze poznanie pozostałych pielgrzymów, moment, by porozmawiać 
z nimi chwilę dłużej, razem się bawić i tańczyć. Pomimo zmęczenia, młodzi jednoczyli się 
i chwalili Pana do późnych godzin nocnych, radowali się wspólnym czasem w niepowtarzal-
nym klimacie. 

W mojej pamięci na pewno zapadło czuwanie, ta cała atmosfera. Wszyscy byli w jed-
nym miejscu, tak dużo ludzi, spaliśmy pod gołym niebem. Niesamowicie wspominam te 
piosenki i wszystko, co robiliśmy, wspólną modlitwę. Bardzo się cieszę, że tam pojechałam – 
mówi jedna z uczestniczek. 

Światowe Dni Młodzieży wywarły ogromny wpływ na uczestniczących w nich mło-
dych ludziach. Nie tylko pozwoliły im spojrzeć na wiarę w inny sposób, ale też otworzyły ich 
na nowe kultury i dały możliwość zawarcia znajomości z osobami z odległych państw. ŚDM 
pokazało również, od kogo pochodzi prawdziwa radość i jak ważne jest to, by dzielić się nią 
z innymi. Było to przeżycie które na długie lata pozostanie w sercach pielgrzymów i niewąt-
pliwie wpłynie na ich życie w znaczący sposób. 

 
 

Relacje ze Światowych Dni Młodzieży 2016 zebrała i opatrzyła komentarzem  
Urszula Jocz, uczennica III LO w Białymstoku 
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Z RODMowej Biblioteczki – „Kobiety ze Lwowa” 

Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej. Jednym z najwdzięczniejszych prezentów, jakie 
można podarować bliskim jest książka. A jaka? Najlepiej spersonalizowana, trafiająca 
w upodobania obdarowywanego. Jaką polecamy my? Zapraszamy do artykułu. 

Przez stulecia historia o kobietach milczała. Te jawiły się potomnym jako matki, żony 
i kochanki, rzadziej jako wybitni naukowcy, znamienite literatki czy persony polityki zmie-
niające losy świata. Na szczęście współcześni badacze coraz częściej docierają do przeka-
zów, które wskazują na ogromny wkład kobiecych rąk w budowanie świetności czasów 
przeszłych i obecnych, od Merit Ptah – pierwszej znanej kobiety, która zajmowała się nauką 
i była lekarzem, przez  Chien-shiung Wu, która pomogła rozpracować proces wzbogacania 
uranu, po Adę Lovelace brytyjską matematyczkę i poetkę, pierwszą programistkę, autorkę 
pierwszego opublikowanego algorytmu napisanego z zamiarem wykonania na maszynie. 

Przenosząc te rozważania na grunt regionu, warto jest zastanowić się jak wyglądały 
losy naszych przodkiń na terenach Kresów. Dziś w tym zakresie serdecznie polecamy Pań-
stwu książkę Wydawnictwa Marginesy „Kobiety ze Lwowa”, autorstwa Beaty Kost. Autorka 
jest polską dziennikarką ze Lwowa, która od lat zajmuje się zagadnieniami historii miasta 
i dawnych województw Rzeczypospolitej. Ponadto w ramach popularyzacji zagadnień 
lwowskich prowadzi również strony „Cmentarz Łyczakowski” oraz „Damski Lwów”, na któ-
rej zamieszcza informacje o znamienitych kobietach, związanych z miastem. Zainteresowa-
nia te oraz burzliwa historia Lwowa, która mgliście zarysowuje kobiece sylwetki, stały się 
przyczynkiem do powstania niniejszej książki. Ma ona przypominać mieszkańcom o pełnych 
poświęcenia żołnierkach, ideowych nauczycielkach, wybitnych naukowcach, dzielnych fe-
ministkach, uduchowionych muzach, wybitnych aktorkach oraz wielkich śpiewaczkach, 
których losy mogą nakreślić nam nie tylko ich świat, ale również to, jaki był wtedy sam 
Lwów, z perspektywy kobiety. 

 
Jedna książka, 38 kobiet 
Książka to aż 38 inspirujących historii kobiet lwow-
skich, żyjących w różnych okresach historycznych. Na 
kartach „Kobiet ze Lwowa” odnaleźć możemy 34 roz-
budowane opisy oparte o bogatą bibliografię, które 
stanowią treść publikacji oraz 4 historie kobiet (Mińci, 
Róży, Olgi i Flory) którym autorka dedykuje niniejszą 
książkę. Poza opowieściami, na jej kartach znajdują się 
również fotografie przedstawiające bohaterki historii, 
przedruki wierszy, pamiętników, plakatów, rysunków 
oraz zdjęcia pamiątek po opisywanych postaciach, co 
czyni z książki niesamowicie intymną formę wyrazu. 
Dodatkowo przy każdej bohaterce znajduje się adno-
tacja z jej lwowskim adresem pobytu, dzięki czemu 
książkę możemy wziąć ze sobą w podróż i potrakto-
wać ją jako przewodnik ścieżką kobiet Lwowa. 
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Pierwszą postacią wartą wzmianki jest Łucja Charewiczowa (1897–1943), historyk, 
docent historii miast Uniwersytetu Jana Kazimierza, kustosz Muzeum Historycznego Miasta 
Lwowa i ogromna inspiracja autorki. Charewiczowa była pionierką naukowych badań zaj-
mujących się tematyką kobiet polskich i propagatorką zagadnień lwowskich, podążając za 
myślą jej nauczyciela akademickiego, profesora Jana Ptaśnika: trzeba zacząć od tego mia-
sta, w którym się żyje i pracuje i które się kocha. Charewiczowa znała liczne języki 
(ukraiński, francuski, rosyjski, łacinę, grekę), a swoją ciężką pracą przetarła szlaki tysiącom 
Polek i przyszłym humanistkom. Mimo bycia chorobliwym dzieckiem, zawsze koncentrowa-
ła się na nauce, późniejszym doktoracie oraz karierze zawodowej. Swoje życie oddała ko-
bietom, o których inni już zapomnieli, a serce w całości swojemu miastu. Nie była to łatwa 
droga w czasach, w których pokutowało powiedzenie, że „nauka jednoczy kobietę ściślej 
z diabłem”. 

Pełne pasji życie Łucji skończyło się w szeregach obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz. Z dala od rodziny, w nieludzkich warunkach z tego świata odeszła Łucja Charewi-
czowa. Niemniej jednak jej dziedzictwo przetrwało, a omawiana książka jest jednym z jej 
przykładów. Charewiczowa zapaliła w sercach wielu kobiet płomień do oddania się światu 
nauki, potrzebę kultywowania pamięci o przodkiniach i odwagę do wychodzenia poza ocze-
kiwania społeczne względem kobiet. 

 
„Jeden Lwów mi pozostał – nic więcej” 
Na kartach „Kobiet ze Lwowa” znajdą Państwo historie postaci różnorodnych. Jedną z nich 
jest Maria Gabriela Janowska, znana bardziej jako Gabriela Zapolska (1857–1921). Życie 
pierwszej polskiej zawodowej literatki skrzyżowało się z wieloma europejskimi miastami: 
Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Paryżem, ale jednak to Lwów zajmuje najważniejsze 
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miejsce w jej burzliwym życiorysie. Często podupadała na zdrowiu, wdawała się w nieuda-
ne związki, kilkukrotnie wychodziła za mąż, urodziła nieślubne dziecko, które zmarło 
w wieku niemowlęcym, miała za sobą próbę samobójczą. Za swoje sztuki wystawiane na 
deskach teatru i samą grę aktorską była wielbiona i nienawidzona. Nonkonformistka, przez 
niektórych uznawana za burzycielkę porządku społecznego i skandalistkę. Była panną 
z dobrego domu, w którym jak sama mówiła było „za dużo pieniędzy, a za mało serca”. Po 
pierwszym rozwodzie jej kontakty z rodziną znacznie się rozluźniły i oziębły. Zapolska 
w listach pisała, że nie znała pojęcia przywiązania do rodziny. Jej schorowana matka porzu-
ciła pracę, jednak nie przełożyło się to większe zaangażowanie się w wychowywanie swoich 
dzieci. Początkowo Zapolska miała lepszy kontakt z ojcem, niemniej jednak z czasem i on 
uległ pogorszeniu. W późniejszych zapisach nazywa go bigotem i dziwakiem. Niewątpliwie 
jej życiorys odbił się w jej odważnej i bezkompromisowej twórczości, od „Moralności pani 
Dulskiej” po kontrowersyjną dla lwowian „Małaszkę”. 

„Gdzie pójdę? I co pocznę? Jeden Lwów mi pozostał – nic więcej” – tymi słowami 
Zapolskiej w liście z 1990 roku do Tadeusza Pawlikowskiego można podsumować jej skom-
plikowaną relację z miastem, które kochała i traktowała jak swój dom, ale i którego niena-
widziła, zwłaszcza w ostatnich latach swego życia. W swoich utworach udawało jej się 
uchwycić fenomen modernistycznego Lwowa, nietrwałych relacji w rozwijającym i rozrasta-
jącym się mieście na przełomie wieków. W przeciwieństwie do aktywistów, jej twórczość 
daleka jest od rzewnych opisów i ckliwych morałów. Pisała teksty odzierające wszelkie za-
słony, do bólu autentyczne, bez zbędnej kokieterii. I choć jej ostatnie chwile życia to „noce 
bez snu i dni milczenia”, pozostała barwną postacią teatru i literatury, która na stałe wpro-
wadziła do słowników pojęcie dulszczyzny, a w której oczach do końca odbijał się brutalnie 
prawdziwy obraz Lwowa. 

 
Dziewica o męskim umyśle 
Jak to jest być matką króla? Wiedziała o tym Teofila Zofia Daniłowiczówna (1607–1661), 
matka Jana III Sobieskiego. W swoich listach Sobieski pisał o matce, że „nie białogłowskie-
go, ale męskiego była serca, największe za nic sobie mając niebezpieczeństwa”. W jej domu 
nie było miejsca dla lękliwych kobiet. Teofila po raz pierwszy stanęła do walki w wieku 16 
lat, kiedy wraz z matką i babką, skutecznie zresztą, broniły na czele służby zamkowej 
w Olesku koło Lwowa. Daniwiłłoczówna wiedziała, że choć wojna stanowi domenę męż-
czyzn, to jednak niebezpieczeństwo w równym stopniu dotyczy samych kobiet. Jej syn nie 
był odosobniony w swoich przemyśleniach na temat królowej Teofili. Lwowski historyk 
Karol Szajnocha pisząc o niej mówił o „dziewicy nadobnej i umysłu męzkiego, prawdziwej 
wnuczce hetmańskiej”. Po ślubie z Jakubem Sobieskim urodził mu siedmioro dzieci, z czego 
przeżyła z nich czwórka. Prowadziła surową politykę wychowywania swoich dzieci. Kiero-
wana chęcią zrodzenia mściciela, który odkupi krzywdy jej przeszłości, faworyzowała swoje-
go pierworodnego syna Marka, na kolejnego króla. W 1652 zapobiegła małżeństwu swego 
syna Jana, zakochanego w pannie Orchowskiej, będącej córką ochmistrza Pawła Orchow-
skiego. Nie tolerowała również związku syna z Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką). 
Podobnie postępowała wobec córki Katarzyny, na której wymusiła małżeństwo z wojewodą 
krakowskim Władysławem Dominikiem Zasławskim-Ostrogskim. Działała według strategii 
i szczegółowych planów, co przeczyło wyobrażeniu miotanej emocjami kobiecej naturze, 
która miała być wytłumaczeniem, dla ich pośledniości w kontekście sprawowania rządów. 
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Mimo „męskiej” natury, Teofila Zofia Sobieska była ukochaną i adorowaną małżonką swoje-
go męża, do której pisząc listy zwracał się „moja jedyna Tosieńku”, „moja żono najmilsza”, 
czy też „moja Tosiu jedyna”. Plan królowej co do syna Marka niestety się nie ziścił, jednak 
po jego śmierci faworytem do tronu został Jan III Sobieski, którego życie i późniejsze pano-
wanie zmieniło losy europejskiego świata. „Mądra, hartowna i rycerska” Teofila Sobieska to 
jedna z niezwykłych kobiecych sylwetek przeszłości, stająca naprzeciw wyobrażeniom o płci 
pięknej. 

 
„Kobiety ze Lwowa” inspiracją dla współczesnych 
Wywrotowe, nonkonformistyczne, pełne pasji, budujące potęgi polityczne, kładące milowe 
kamienie artystycznego dorobku przodków, wrażliwe, przy czym niestrwożenie silne… Ko-
biety od stuleci pokazywały swoje prawdziwe oblicze, na przekór utartym schematom, 
które próbowały je ograniczać i tłumić płonący w ich sercu ogień. Silne, niezależne, inteli-
gentne, przy czym niejednokrotnie łączące 
role przykładnych żon i matek. Posiadające 
cechy kulturowo akceptowane jako męskie, 
jednak pozostające wdzięcznymi i adorowany-
mi jako kobiety (zaprzeczając powszechnie 
pokutującemu niezrozumieniu idei femini-
stycznej w dyskursie publicznym). Niektóre 
samotne z wyboru, poświęcające się nauce, 
sztuce i idei, stające w wyłomie społecznych 
oczekiwań wobec płci żeńskiej, ale każda z 
nich nietuzinkowa, każda z nich pozostająca 
wielowiekową inspiracją dla potomnych. 

Serdecznie polecamy Państwu niniejszą 
publikację Wydawnictwa Marginesy, w której 
znajduje się więcej tak fascynujących życiory-
sów kobiecych postaci historycznych, które 
warto znać, nie tylko ze względu na zaintere-
sowanie tematyką lwowską. „Kobiety ze Lwo-
wa” to niesamowite studium wpływu kobiet 
na kładzenie podwalin współczesnego świata 
na wielu różnych poziomach. To propozycja 
warta polecenia nie tylko historykom, badaczom Kresów i każdej kobiecie, ale przede 
wszystkim propozycja dla mężczyzn, którzy chcieliby bliżej przyjrzeć się życiorysom zasłużo-
nych na różnych polach kobietom i zrozumieć ich wkład w budowanie historii. 

Książka jest przepięknie wydana, obcowanie z nią to czysta przyjemność, zarówno na 
poziomie merytorycznym, jak i estetycznym. Urozmaicona jest licznymi grafikami, zdjęcia-
mi, przedrukami, co pozwala nam na prawie namacalne zetknięcie się z rzeczywistością 
opisywanych bohaterek. Książka Beaty Kost jest naszą propozycją na jesienno-zimową lek-
turę i może stanowić doskonały prezent na zbliżające się Mikołajki lub Boże Narodzenie. 
Wszak czy jest wdzięczniejszy podarunek na święta niż dobra książka? 

 
Anna Alimowska 
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Wypowiedź prof. Kałamajskiej w sprawie remontu  
w Ostrej Bramie 

Jest Pani specjalistą w zakresie tematyki ostrobramskiej. Chciałabym zapytać 
w kontekście tego nieszczęśliwego remontu, rozpoczętego bodajże w 2010 roku, jak Pani 
jako historyk specjalizujący się ochroną dziedzictwa ocenia jeszcze możliwości powrotu 
Ostrej Bramy do dawnej świetności? 

Czy Pani pyta się o te schody nieszczęsne, które zrobiono? To jest przykład jeden 
z tysięcy takiego psucia czegoś, co miało swój charakter, a poprzez pewne działania został 
on zmieniony. Rzecz jest w tym, że ten remont dotyczył betonowej klatki schodowej, którą 
zrobiono pod koniec XIX wieku, nawiasem też wymieniając poprzednie schody, więc nie 
dziwi fakt, że schody się wymienia. Co prawda te schody ostrobramskie miały swój walor 
niematerialny, bo były wyżłobione kolanami osób wchodzących do kaplicy, ale mając na 
względzie to, by zostawić je w takim stanie dla tych, którzy nie idą na kolanach, bo na kola-
nach iść nie mogą idąc o kuli, to też należy o tym pomyśleć. Oni na tych schodach natykali 
kłopoty i gospodarz, jakim jest proboszcz, musi dbać o to, żeby wszystko było sprawne. 
Także ja nie ganię samego pomysłu zrobienia nowych schodów, ganię natomiast chociażby 
wybór materiału, z jakich schody te są zrobione. Bo efekt jest pretensjonalnie bogaty, cze-
go nie było w Ostrej Bramie i co Ostrej Bramie nie jest zupełnie potrzebne. Nie jest ważny 
prestiż i to, że schody są zrobione z marmuru, tylko ważna jest w tej sytuacji Matka Boska. 
Poza tym podświetlenie stopni zrobiono z kompletnym brakiem wyczucia. Każdy stopień 
ma lampkę i to przywodzi bardziej na myśl wejście do lokalu nocnego, a nie do kaplicy, co 
uważam za duże nieporozumienie. Całość zwyczajnie została zrobiona źle. Nie źle, dlatego 
że remont zrobiono w ogóle, ale źle w kontekście tego, jak go zrobiono. W tej materii mam 
niewątpliwą pretensję do wykonawców. 

Czy jest więc Pani zwolenniczką łączenia historii z nowoczesnością? 
Nie jestem. W tym kontekście chodzi mi głównie o funkcjonalność. Ostra Brama jest to 
sanktuarium odwiedzane przez tysiące ludzi, chociażby niepełnosprawnych, dlatego też 
należy zadbać o ich wygodę podczas odwiedzin. 
 

Monika Szarejko, Anna Alimowska 

W 2010 roku zakończono remont schodów w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Re-
mont ten wzbudzał i wciąż wzbudza mieszane uczucia wśród historyków, ze względu na 
nietypową formę wykończenia. My postanowiliśmy zapytać o zdanie w tej sprawie profe-
sor Marię Kałamajską-Saeed. 
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MIGAWKI Z NASZYCH DZIAŁAŃ  

Seminarium naukowe „Wojna hybrydowa” – Spotkanie z gen. Romanem Polką  
i Agnieszką Romaszewską-Guzy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, 19 X 2016 

Seminarium naukowe „Wojna hybrydowa” – Spotkanie z gen. Romanem Polką  
i Agnieszką Romaszewską-Guzy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, 19 X 2016 
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Seminarium naukowe „Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny – wykorzystanie doświadczenia  
edukacyjnego jako elementu budowania polskiej polityki zagranicznej  

w oparciu o mniejszość polską na Białorusi”, 7 II 2017 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami  
Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH, 15 II 2017 



97 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami  
Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH, 15 II 2017 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Instytutu Myśli Schumana, 24 II 2017 
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Spotkanie informacyjne z Dyrektorem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Anatolem Wapem, 9 III 2017 

Narodowe czytanie Sienkiewicza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  
w Białymstoku, 23 III 2017 
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Narodowe czytanie Sienkiewicza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  
w Białymstoku, 23 III 2017 

Seminarium „Polacy jako mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, 3 IV 2017 
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Seminarium „Polacy jako mniejszość narodowa na Białorusi, Litwie, Łotwie  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, 3 IV 2017 

Spotkanie informacyjne z burmistrzem Supraśla, 1 VI 2017 



101 

Spotkanie informacyjne w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 27 VII 2017 
Debata „Gospodarcza współpraca transgraniczna Polska-Litwa-Białoruś”  

w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, 27 IX 2017 

Debata „Gospodarcza współpraca transgraniczna Polska-Litwa-Białoruś”  
w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, 27 IX 2017 



102 

Lekcja „Mniejszość polska na Wschodzie” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Białymstoku, 27 X 2017 

Lekcja „Mniejszość polska na Wschodzie” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Białymstoku, 27 X 2017 
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Konferencja „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”  
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, 24 XI 2017 

Konferencja „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”  
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, 24 XI 2017 
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Konferencja „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”  
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, 24 XI 2017 

Konferencja „Stan polskiej oświaty na Wschodzie”  
w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, 24 XI 2017 
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Prelekcja filmu i spotkanie pt. „Sergiusz Piasecki – errata do biografii”  
w Białostockim Klubie Seniora 60+, 27 XI 2017 

Wykład „Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej  
a współczesne wybory polityczne Białorusinów” w XI Liceum Ogólnokształcącym  

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, 29 XI 2017 
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Wykład „Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej  
a współczesne wybory polityczne Białorusinów” w XI Liceum Ogólnokształcącym  

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, 29 XI 2017 

Seminarium naukowe  „Oblicza współczesnych konfliktów międzynarodowych  
– wojna hybrydowa”, 12 XII 2017  
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Wykład „Organizacje pozarządowe i dyplomacja obywatelska jako narzędzia polityki zagranicznej”  
w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, 12 XII 2017 

Warsztaty „My home is my castle – o granicach w przestrzeni publicznej”  
w Zespole Szkół Katolickich im. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, 14 XII 2017 
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Panel dyskusyjny „Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi”  
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, 18 XI 2016 

Panel dyskusyjny „Polski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi”  
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, 18 XI 2016 
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Jego główne cele zakładają zainicjowane debaty publicznej związanej z najistotniej-
szymi zagadnieniami (z punktu widzenia regionu i mieszkańców) polskiej polityki zagranicz-
nej. Tematyka realizowanych przedsięwzięć obraca się wokół 4 płaszczyzn: historycznej, 
społeczno-politycznej, kulturalnej i ekonomicznej województwa podlaskiego i Polski oraz jej 
północno wschodnich sąsiadów. Wiąże się z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia 
polskiej racji stanu, jak np. mniejszość polska na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji, Karta 
Polaka, polskie koncepcje polityki wschodniej, wspólne dziedzictwo historyczne i kultural-
ne, mały ruch graniczny (Białoruś) czy gospodarcza współpraca transgraniczna. Działalność 
RODM-u opiera się na działaniach edukacyjnych uwzględniających specyfikę i potrzeby 
regionu, skierowanych do młodzieży i społeczności lokalnej (debaty, wykłady, seminaria, 
lekcje i warsztaty w szkołach, konkursy tematyczne). Sprzyja budowaniu pozytywnego wi-
zerunku Polski za wschodnią granicą. Uwypukla wspólne polsko-białorusko-litewsko-
łotewskie dziedzictwo północno- wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej; prowadzi do 
aktywizacji mniejszości polskiej na Litwie, Łotwie, Białorusi a także Polaków w kraju. Pod-
trzymuje tym samym zainteresowanie w Polsce polityką wschodnią i losami Polskiej diaspo-
ry na Wschodzie. Prowadzi także do zbudowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
w Białymstoku jest projektem realizującym zadania 

dyplomacji publicznej 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
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Konkurs Fotograficzny Krajobrazy pogranicza był zeszłorocznym działaniem zorgani-
zowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Fontis et Futura. Jaka idea przyświecała konkursowi? Na ten 
temat wypowiada się jeden z członków jury: 

 
 
Pierwsza edycja konkursu „Krajobrazy Pogranicza” jest przykładem na zainteresowa-

nie historią styku kultur. Zainteresowania uczestników to: architektura dawnej Polski na 
terenach styku kultur, historia rodowych dworów, dzieje rodów szlacheckich dawnej Polski. 
Uczestnicy konkursu patrzą również na współczesność rejestrując przeobrażenia obszaru 
styku kultur, portrety mieszkańców: tych dawnego odchodzącego z naszej teraźniejszości 
pokolenia ale i nie brakuje też obrazów młodego pokolenia. Jednego tematu brakuje! Jest 
to penetracja historii w oparciu o starą fotografię, o relacje kontynuacji rodzinnych tradycji, 
zarówno tych rodowych jak i patriotycznych. Myślę, że konkurs ten rozwinie się i poszerza-
jąc zainteresowania jego uczestników. Stanie się wówczas ciekawym wydarzeniem fotogra-
ficznym na mapie kulturalnej Polski. 

 
Piotr Sawicki 

Przewodniczący Jury 
 

* 
 

Uczestnicy konkursu o sobie: 
 

O udziale w konkursie rozstrzygnęła chęć pokazania ciekawych i niezwykłych miejsc, 
które kiedyś wchodziły w skład Polski i były graniczną strefą. (…)Dużo jeżdżę po swoim kra-
ju, często bywam w Polsce, na Litwie. Łączyło nas dużo wspólnego, lecz dziś każde miejsce 
i ludzie żyją tam odmiennie. Dla mnie jest ważna i bliska tematyka granicznej strefy, nie 
tylko ze względu na rodzinne związki, ponieważ rodzeństwo ojca mieszkało na tym teryto-
rium. Jestem też historykiem. Większość Białorusinów nie zna historii swojej rodziny tak 
głęboko, jak by się chciało. Ludzie nie znają historii tych miejsc, gdzie żyli ich przodkowie 
i oni sami. Nie wiedzą, czym zasłynęło to czy inne miasteczko, miasto, wieś, co jest niezwy-
kłego, przepięknego czy tragicznego w ich losie.(…) Największym szczęściem dla mnie bę-
dzie, jeśli chociażby jeden człowiek pewnego wolnego dnia wstanie wcześnie rano, siądzie 
do maszyny, do autobusu czy do pociągu i pojedzie naocznie zobaczyć to, co jeszcze pozo-
stało, a przy okazji i pomóc komuś. 

Alena Reviaka z Mińska 
 
Jestem rodowitą białostoczanką, a także od dziewięciu lat należę do harcerstwa, stąd 

bliska jest mi historia mojego miasta. W swojej pracy próbowałam ująć dwa światy: 20-
lecia międzywojennego oraz współczesny, jednocześnie zwracając uwagę na znaczenie 

Krajobrazy pogranicza 
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harcerstwa kiedyś i obecnie. W czasach okupacji harcerze bronili granic naszego państwa, 
walczyli o Polskę. Mimo że wokół nas wiele się zmienia, to idea harcerstwa jest ciągle taka 
sama: na pierwszym miejscu patriotyzm i historia kraju. Zdjęcie to niesie więc przesłanie 
dla każdego Polaka, żeby pamiętać o dziejach swojego państwa i być patriotą. 

 
Anna Zajkowska z Białegostoku 

 
Już od ponad pięciu lat zanurzam się w przestrzeni pełnej historycznych miasteczek 

położonych przy granicy z Polską i Litwą. Punktem wyjścia są dla mnie obiekty artystyczne, 
stworzone umiejętnie i dokładnie, i nie jest tak istotne, że bardzo często są w ruinie. Te 
pozostałości dawnej cywilizacji malowniczo wpisują się w przyrodę naszej ziemi, starając się 
powiedzieć nam coś bardzo ważnego… 

Igor Peszechonov-Mickewicz z Lidy 
 
Interesuję się fotografią amatorsko i już od wielu lat fotografuję architekturę i krajo-

brazy pogranicza i nie tylko, ze względu na ich piękno i różnorodność. Prowadzę fotobloga. 
Konkurs związany z tematyką pogranicza był dla mnie świetną okazją do podzielenia się 
tym, co do tej pory udało mi się zobaczyć, a że takich miejsc było bardzo dużo, wybór zdjęć 
do konkursu był trudny. 

Aldona Węglarz z Białegostoku 
 
Okazało się, że mieszkam na pograniczu i że jest to ważne, tzn. wpływające w subtel-

ny sposób na codzienność, na osobistą moja powszedniość... Okazało się też, że owa pogra-
niczność jest wielokrotnie złożona, a do tego ma mnóstwo fragmentów niejasnych, niedo-
powiedzianych, zatajanych albo świadomie przeinaczanych... Naturalny odruch porządko-
wania poprzedza zwykle przyglądanie się, w czym pomocna bywa fotografia... 

 
Adam Baliczek z Białegostoku 

 
Jestem siedlczaninem od urodzenia. Członkiem grupy twórczej Fotogram działającej 

przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Sama idea konkursu jest bardzo ciekawa i to 
skłoniło mnie do wzięcia udziału w państwa konkursie. W Siedlcach poznałem ludzi pocho-
dzących zza wschodniej granicy z korzeniami polskimi, którzy na stałe zamieszkali w Polsce, 
a połączyła nas fotografia. To właśnie ci ludzie pokazali mi, że za wschodnią granicą jest 
pięknie i żyją tam wspaniali ludzie. Na swoich zdjęciach staram się pokazywać architekturę, 
krajobraz, ale najbardziej interesuje mnie fotografia społeczna, socjologiczna. W swoich 
pracach chciałbym przekazywać autentyczność, emocje, które ja przeżywam, będąc w da-
nym miejscu z aparatem fotograficznym. 

Adam Krasuski z Siedlec 
 
Interesuję się tematyką pogranicza, gdyż w młodości często słuchałem opowieści 

babci między innymi o tym, co się na tych ziemiach działo. Teraz jej opowieści są już histo-
rią a ja mogę utrwalić znaki przeszłości za pomocą fotografii. 

 
Łukasz Witas z Białegostoku 
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