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Aktywne na niwie zarów no naukowej, jak i w spółdziałania z Polakam i i Polo
nią z obszaru byłego ZSSR środowisko siedleckie zaprezentow ało kolejny już tom
pokonferencyjny - pracę zbiorową wzbogacającą wiedzę o współczesnych sp ra
wach polskich na W schodzie. Pod redakcją dośw iadczonego badacza om awianej
problem atyki, A dam a Bobryka, ukazał się obszerny tom pośw ięcony różnorakim
aspektom życia polskiego przede wszystkim na Białorusi i Litwie, a także o m a
wiający różne aspekty relacji polska m niejszość narodow a na W schodzie - Kraj.
Na tom składa się 36 tekstów o zróżnicow anym poziom ie, jako że obok dośw iad
czonych badaczy problem atyki głos zabierają także doktoranci, studenci i spo
łeczni działacze polonijni. O bok badaczy krajow ych znaczący udział w treści to 
m u m ają naukow cy z krajów ościennych, w tym Polacy z Litwy i Białorusi. Teksty
drukow ane są w językach oryginałów (polski, rosyjski - Białorusini [sic]), każdy
tekst opatrzony jest krótkim streszczeniem w języku polskim lub rosyjskim , o d 
pow iednio do języka prezentacji.
W stęp R edaktora oraz wprow adzenie m etodologiczne odnoszące się do głów
nych kierunków badań nad najnowszym i dziejam i Polaków zamieszkujących
północno-wschodnie ziem ie dawnej Rzeczypospolitej pióra dr W. Śleszyńskiego
określają tem atykę i cele przedsięwzięcia, jakim jest om aw iana pozycja. A utor
w prow adzenia dokonuje ponadto syntetycznej prezentacji dorobku badawczego
w środow isku krajow ym oraz stawia tezę o potrzebie „pow ołania specjalistycz
nej placówki naukow o-m uzealnej poświęconej badaniu, dokum entow aniu i ed u 
kow aniu o przeszłości i współczesności Polaków z daw nych ziem w schodnich
Rzeczypospolitej” (s. 10). Pom ysł wart pochwały, niem niej z uwagi na aktualny
stosunek do zagadnień, o których pisze Śleszyński, w tym kom pletne zaniechania
w zakresie „polityki historycznej” wynikające z dogm atu tzw. m itu giedroyciowskiego\ nie wróży pow odzenia w zm iankow anej inicjatywie. S truktura T o m u jest
tru d n a do jednoznacznego ocenienia, bo z racji różnego poziom u i różnorakiej
tem atyki publikacji R edaktor m usiał przyjąć kryterium „terytorialno-rzeczow e”.
Nie zawsze się to udało, tzn. nie m ożna było grupow ać tekstów stricte w edług
„geografii politycznej” ani tem atyki. O trzym aliśm y zatem Tom nieco niekoherentny, ale tak m usiało być. Tom zawiera także spis treści w języku rosyjskim
1 Por. np. w tej sprawie Z. Kurcz, M niejszość polska w okowach giedroyciowskiego m itu, europej
skiego paradygm atu i wewnętrznych waśni, [w:] tenże, M niejszość polska na W ileńszczyźnie.
Studiu m socjologiczne, W rocław 2005, s. 376-429.
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oraz indeks nazwisk - dodajm y nierzetelny (niepełny), czem u nie zaradziła naw et
errata.
T om otw iera tekst Tatiany Akinczyc o „A kulturacji i sam oidentyfikacji Pola
ków na białoruskim Polesiu” (s. 11-20). A utorka po przytoczeniu znanych in fo r
m acji o ukształtow aniu się tej historycznej jednostki zwraca uwagę na pod staw o
wy czynnik sam oidentyfikacji, jakim jest przynależność do Kościoła katolickiego
(zw racam y uwagę na coraz powszechniejsze stosowanie - niewłaściwe zdaniem
recenzenta - pojęcia: „katoliczieskaja cierkow”) oraz na fakt, że „etniczni Polacy”
Polesia to przede wszystkim „potom kow ie szlachty”. D odać do tego należy, że
idzie w tym przypadku o liczną na terenie daw nego W ielkiego Księstwa Litew
skiego (dalej: WXL) szlachtę okoliczną i zaściankow ą, a nie polskie ziem iaństw o,
którego z oczywistych względów tam nie ma. W skazuje na istnienie grup p o ch o 
dzących z tzw. osadnictw a mazurskiego. A utorka przytacza znane dane o w spół
czesnym (spisy sowieckie i 1-szy białoruski) rozsiedleniu „etnicznych Polaków ”
w obw odzie brzeskim RB. W zm iankuje o roli języka w zachow aniu świadom ości.
Zw raca wreszcie uwagę na dążenie do „kulturalnej auto no m ii”, jaką według Niej
lansują regionalne struktury Związku Polaków na Białorusi (ZPB), co - jak pisze
- spotyka się z oporem „białoruskich nacjonalistów traktujących te dążenia jako
zam iar polonizacji B iałorusinów ”.
Andrzej Bonusiak prezentuje „Społeczno-polityczne aspekty funkcjonow a
nia Polaków w niepodległej U krainie” (s. 21-32). Tekst dobrze u do kum entow any
(cenne przytoczenie w przypisach głównych opracow ań na tem at ukraińskich p o 
loników) wskazuje na ogólnie znaną problem atykę rozw oju organizacji polskich,
w tym główne problem y, jakie napotyka w relacjach z ukraińskim otoczeniem .
A u to r podkreśla znaczenie jako czasem jedynych ośrodków polskości w tzw. te 
renie, jakim i są według Niego parafie rzymskokatolickie. T u będziem y w sporze
z A utorem , powołując się na badania terenow e (por. prace zespołu: ks. prof. R o
m an Dzwonkowski i O. J. G orbaniukow ie w odniesieniu do U krainy i Białorusi),
z których wynika postępująca depolonizacja Kościoła w prow adzana w większości
przypadków wbrew woli wiernych Polaków przez przybywających z Polski d u 
chow nych (sic!).
W opracow aniu korespondującym z wyżej w ym ienionym tekstem ks. dr Jó
zef Szymański przedstaw ił „Sytuację praw ną mniejszości polskiej na U k rainie”
(s. 34-44). A utor w nieobszernym tekście zsyntetyzował (w sposób bardzo ogól
ny) znane dane o stanie organizacyjnym Polaków na U krainie oraz rów nie ogól
nie stan wzajem nych polsko-ukraińskich uregulow ań w odniesieniu do m n iej
szości narodow ych. Szkoda, że A utor nie wykorzystał źródłow o opracow anych
b adań w spom nianego już zespołu ks. prof. Dzwonkowski ego, a w przedm iocie
statusu i pozycji m niejszości świetnej m onografii W. Baluka Koncepcje polityki
narodowościowej Ukrainy (tradycje i współczesność), W rocław 2002. Razi (p o d o b 
nie jak w innych publikow anych w tom ie tekstach - ale to także w ina redakcji)
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stosowanie nieodm ienianego w sensie gram atycznym określenia „Rzeczpospoli
tej” zam iast „Rzeczypospolitej”.
Kolejny tekst (bardzo nieobszerny) s. 45-54, napisany po rosyjsku przez b a
daczkę z U krainy Swietłanę Szczudło, traktuje o „Socjologicznych u w aru nk o
waniach stosunków ukraińsko-polskich”. A utorka na wstępie przywołuje znane
dane spisowe z Ukrainy, podkreślając „polietniczność państw a u k raiń sk ieg o...”,
w którym istnieje ponad 130 grup etno-narodow ościow ych [etnonacionalnych].
C enne są tutaj przytoczone (tabelarycznie i w om ów ieniach) dane z badań wła
snych A utorki o stosunku - tzw. dystans narodowy - U kraińców do Polaków na
tle relacji do innych narodow ości w szczególnym rejonie Ukrainy, jakim jest o b 
szar D onbasu na tle relacji do Polaków w „obw odach zachodnich”. Jak m ożna się
było spodziewać, stosunek w Donbasie jest znacznie bardziej otwarty aniżeli - jak
to pisze A utorka - „w Hałyczynie” (Galicji). Pow odów Szczudło upatruje w rów 
nie znanym określeniu o złożoności stosunków w przeszłości. N iem niej p o d k re
śla (z czym się nie zgadzamy), że „Aktywna działalność rozm aitych organizacji
i instytucji z Polski na współczesnej U krainie zapewnia Polakom wszystkie [sic]
m ożliwości dla ochrony i rozwoju kulturalno-narodow ego oraz ideowego o d ro 
dzenia w tym związków z etosem [w Polsce]”. Rzeczywistość jest m niej optym i
styczna zwłaszcza w Hałyczynie.
Część litewską T om u otwiera analiza znanego polskiego uczonego z W ilna
Jarosława W ołkonow skiego - o długim tytule - „W spółczesna sytuacja polskiej
m niejszości narodowej na Litwie: płaszczyzny konfliktu i współpracy z insty
tucjam i państw a litewskiego i społeczeństwem obyw atelskim ” (s. 53-63). Tekst
wpisuje się w znaną (por. np. przytaczane we W stępie opracow ania zbiorowe
opublikow ane w ostatnich latach) dyskusję o praktycznym sabotow aniu przez
państw o litewskie konstytucyjnych oraz wynikających ze standardów m iędzy
narodow ych, praw m niejszości polskiej na Litwie. W ołkonow ski syntetyzuje te
problem y, sprowadzając je do trzech głównych zagadnień: 1/ zachowania id en 
tyfikacji narodowej, 2/ ekonom iczno-społecznego położenia przeciętnej polskiej
rodziny na Litwie i 3/ aktywizacji politycznej m niejszości, głównie w odniesie
niu do działalności AWPL. A utor podkreśla sprzeczną z praw em unijnym dys
krym inację konstytucyjną innych niż litewska narodow ość, co wyraża się w eks
kluzywnym prawie do obywatelstwa (podw ójnego i wielokrotnego) Litwinów
w diasporze, dyskrym inację w zakresie pisow ni nazw isk oraz zwraca uwagę na
politykę asymilacyjną w odniesieniu do polityki oświatowej. Zjawiska te są znane,
niem niej pow tórzenie ich w om aw ianym tekście jest ciągle aktualne i potrzebne.
Szkoda, że nie są praktycznie podejm ow ane przez dyplom ację i władze polskie
pozostające we w spom nianych okowach m itu giedroyciowskiego oraz szerm ujące
do znudzenia nic nieznaczącym w praktyce stosunków narodow ościow ych na Li
twie sloganem o „strategicznym partnerstw ie”, którego asym etria jest oczywista.
W ołkonow ski podkreśla trwającą dysproporcję w poziom ie wykształcenia oraz
rozwoju infrastruktury w rejonach wileńskim i solecznickim. W chwili obecnej,
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podkreślm y, zapaść tę usiłują w yrów nywać kierow ane przez Polaków sam orzą
dy aktywnie absorbujące fundusze europejskie oraz aktyw ność polskich in te
lektualistów rozwijających polską oświatę na poziom ie wyższym we w spółpracy
z uczelniam i polskimi. W kwestii trzeciej najm niej tutaj opisanej A utor postuluje
„znalezienie partnera spośród litewskich opcji politycznych”, podkreślając, iż d o 
tychczasowe sojusze AW PL dotyczyły w zasadzie jedynie m niejszości rosyjskiej.
Dlaczego tak jest, W ołkonow ski wie lepiej od nas „koroniarzy”, o czym świadczy
obecna kam pania parlam en tarna (wyborcza) w RL. Dlatego z dyskusją n a ten te 
m at poczekam y do ukonstytuow ania się now ego składu litewskiego Sejmasu (co
nastąpi zanim drukiem ukaże się niniejsze om ów ienie).
Z tezam i W ołkonow skiego w sposób bardzo k on kretny (przykład) k o resp on 
duje ważny tekst R edaktora Tom u: „Stosunek społeczeństw a litewskiego do po l
skich pom ników i miejsc pam ięci narodow ej. Przypadek O ra n ” (s. 65-75). Adam
Bobryk bardzo szczegółowo analizuje skandal (polityczno-praw no-m iędzynarodowy) związany z prym ityw nym potraktow aniem historycznego Pom nika (gro
bu) W ojskowego w O ranach (V arena). Od 2005 roku ciągnie się skandaliczna
sytuacja w yburzenia oraz w praktyce zniszczenia po m nik a chronionego praw em
m iędzynarodow ym , w tym um ow am i w zajem nym i. Lokalne władze zlikwidowa
ły pom nik z okresu walk polsko-bolszew ickich oraz przeniosły szczątki 19 po l
skich żołnierzy z centralnego p u n k tu m iasta (plac przykościelny) na stary cm en 
tarz miejski. Na nic się zdały m onity prasy polskiej. Do niczego nie doprow adziły
starania polskiego przedstawicielstwa dyplom atycznego. Przypadek Oran jest kla
sycznym przykładem depolonizacji historycznych poloników na Litwie (jest ich:
Legion) m etodam i faktów dokonanych i nieodw racalnych. Ukazuje też niezrozu
miałe i godne największego napiętnow ania postaw y polityków polskich i polskich
służb dyplom atycznych. Jest wreszcie przysłow iow ym papierkiem lakm usow ym
rzeczywistego stosunku władz i społeczeństw a litewskiego do miejscowej polsko
ści. Na ironię przy tym zakrawa (i oddaje pogląd o dalekosiężnych skutkach p o 
lityki litewskiej) fakt, że współodpow iedzialny, o bok orańskiego proboszcza, m er
rejonu nosi nazwisko M ikulauskas, co oznacza, że jego przodek nazywał się „M i
kołajski”. No comments.
Romuald M ieczkowski, znany dziennikarz, poeta i m ecenas kultury w W il
nie, pow raca do tych sam ych wątków, jakie przedstaw ił w recenzow anym T o 
mie prof. W ołkonow ski. W kom unikacie [?] „Sytuacja Polaków na Litwie. O ceny
1 propozycje popraw y” (s. 77-81) tezow o pisze o wszystkich znanych bolączkach
rodaków z W ileńszczyzny litewskiej2. Z racji profesji podkreśla kwestie związane
z kulturą, zwłaszcza związane z problem am i jedynej polskiej galerii sztuki, jaką
jest pryw atna placów ka M ieczkowskiego „W ileńska Galeria Sztuki «Znad W ilii»”.
Teza sprow adza się do jednego - w sparcia finansow ego i m ecenatu dla polskich
środow isk artystycznych w W ilnie. G eneralnie teza ta jest słuszna. W przyszłości
2 Podkreślam y rzadko zauw ażalny w literaturze fakt, że p o n a d 4/5 historycznej W ileńszczyzny
znajduje się na obszarze R epubliki Białoruś.
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należałoby jednakow oż postulow ać do R edaktora Bobryka, by zam ówił u M iecz
kowskiego tekst o dorobku i trendach w polskim życiu plastycznym na Litwie,
które m im o braków, o jakich pisze M ieczkowski, istnieje, a artystów (niestety
rzadziej poetów) spotykam y na plenerach w Polsce (np. organizow anych przez
Oddziały „W spólnoty Polskiej”).
A lina Grynia - ekonom istka, prodziekan W ydziału Ekonom iczno-Inform atycznego w W ilnie (wydział zamiejscowy U niw ersytetu w Białymstoku) - zapre
zentow ała w syntetycznej form ie „W ybrane aspekty społeczno-ekonom icznego
rozw oju mniejszości polskiej na Litwie” (s. 83-93). Po sygnalizacji sytuacji d em o
graficznej i rozm ieszczeniu skupisk polskich na Litwie (spis powszechny) sform u
łowała „problem y”, do jakich zaliczyła: oświatę, „trudne w arunki m ieszkaniow e”,
niski poziom dochodów , wysokie bezrobocie i zacofanie infrastrukturalne pol
skich rejonów Litwy (W ileńszczyzny litewskiej). Z zaprezentow anych tez wynika,
że we wszystkich kategoriach Polacy wileńscy znajdują się w znacznie gorszej sy
tuacji aniżeli m ieszkańcy litewskiego obszaru współczesnej Republiki Litewskiej.
K om entuje to następująco „...obszary te [W ileńszczyzna] charakteryzują się n a 
grom adzeniem negatywnych zjawisk, które czynią je upośledzonym i w stosunku
do obszarów o cechach przeciętnych w kraju i które utrudniają ich praw idłow y
rozw ój” (s. 92). O jakie „zjawiska” chodzi, A utorka nie wyjaśnia. Specjaliści je
znają, więc nie będziem y powtarzali. W ażna natom iast na tym tle jest konstatacja,
jaka wynika z prezentacji Gryni, że po niem al 20-tu latach (sic!) od odzyskania
suwerenności przez Litwę stan początkowy nie uległ praktycznie żadnej zmianie.
Tem u zatem (przyczynom ) w arto poświęcić osobne, pogłębione studium .
Józef Szostakowski z W ilna om ów ił „Kwestię odrodzenia polskości na Ło
twie i w Estonii na łam ach wileńskiej prasy polskojęzycznej w latach 1985-1990”
(s. 93-101). Szostakowski, znany wileński dziennikarz, poeta i ostatnio n au k o 
wiec, przypom niał rolę jedynego polskojęzycznego dziennika w ZSSR „C zerw o
nego Sztandaru”, o którym znany badacz problem atyki A. Srebrakowski pisał
w swej m onografii3, że m im o kom unistycznego sznytu gazeta ta (dzisiaj „K urier
W ileński”) odegrała ogrom nie pozytywną rolę w zachow aniu polskości najszer
szych m as polskiej Wileńszczyzny. N a łam ach dziennika poruszano także spra
wy rodaków z „najbliższej sowieckiej zagranicy”. Tak było z obszarem Dźwińska
(Daugavpils), o czym interesująco napisał Szostakowski.
Profesor U niw ersytetu w Białymstoku Eugeniusz M ironow icz na 7 i pół stro 
nach tekstu om ów ił tem at „Polacy na Białorusi według spisów pow szechnych
(1989-1999)”. O artykule m ożna powiedzieć tyle, że wszystkie dane i trendy, jakie
prezentuje M ironowicz, są znane, opisane i szczegółowo om ów ione w literaturze
przedm iotu.
Dmitrij Lin oraz Anna Parachniewicz z U niw ersytetu w H om lu w (napisa
nym po rosyjsku) artykule „Rozwój procesów dem ograficznych w środow isku
Polaków żyjących na terytorium Białorusi” (s. 111-121) na tle (znów) przyto3 A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1980, T oruń 2000.
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czenia powszechnie znanych danych statystycznych w yprodukow anych w BSSR
- RB wskazali na trendy pojawiające się w środow isku polskim na tle n aro d o 
wości dom inującej (Białorusini)4. Podobnie jak w odniesieniu do U krainy (por.
wyżej Świetlana Szczudło) autorzy podkreślają, że RB jest „państw em w ielonaro
dow ym ” (s. 111). Porów nanie wskazuje na wyższą moralność (przywiązanie do
tradycyjnych wartości) środow iska polskiego, gdzie notuje się trwalsze związki
m ałżeńskie i wyższą dzietność. Poza tym badacze ustalili: m niejszy stopień u rb a
nizacji białoruskich Polaków (głównie ludność kołchozow a, wiejska) oraz wyższą
bezżenność (i bezdzietność!) starszych Polek. To ostatnie tłum aczą ciągle trw a
jącym i następstw am i wojny (sic - 2000 r.). Poza tą jedną przyczyną A utorzy nie
wyjaśniają innych pow odów dysproporcji (np. ciągłego wpływu ewakuacji po ro 
ku 1945 głównie ludności miejskiej, w tym praktycznie całej ocalałej po wojnie
i represjach inteligencji polskiej, niem ożności podejm ow ania nauki przez polską
m łodzież „uw ięzioną” do 1956 r. w systemie kołchozow ym , a także znacznie n iż
szego aniżeli w śród Białorusinów stopnia upartyjnienia i ateizacji) w stosunku do
Białorusinów. To naszym zdaniem ważki postulat badawczy.
Renata Sulej (studentka Akadem ii Podlaskiej) opublikow ała tekst o m ało k o 
herentnym tytule: „Polacy na Białorusi. Kwestia w yznania i języka” (s. 123-128).
Tekst m a charakter kom unikatu zawierającego wyłącznie znane już w literaturze
ustalenia i dane. W ydaje się, że jest to raczej m ateriał na sem inarium . Przy oka
zji, biorąc pod uwagę inne opracow ania studenckie zam ieszczone w recenzow a
nym Tom ie, należałoby poradzić Redaktorowi kierow anie tego typu opracow ań
do studenckich zeszytów naukowych lub co najm niej wydzielić na przyszłość o d 
rębny dział w kolejnym Tom ie pod np. tytułem : „Prace studenckie” lub tem u
podobne.
Iwan Akinczyc z U niw ersytetu w M ińsku prezentuje (po rosyjsku, jak wszy
scy publikujący w Tom ie Białorusini) niewielki szkic zatytułow any „Kościół jako
ośrodek kultury polskiej na Białorusi” (s. 129-137).
Na wstępie A utor kreśli sytuację Kościoła w BSSR w pierwszych latach po
zakończeniu II w ojny światowej, zaznaczając, że we w schodnich obw odach (tj.
przedw ojenna, bez anektow anych województw II RP - BSSR) zam knięto wszyst
kie świątynie. Błąd m etodologiczny takiego stw ierdzenia polega na tym, że su 
geruje, iż „przed w ojną” kościoły były tam czynne. W iadom o powszechnie, że
tak nie było, a te nieliczne, które w czasie wojny zaistniały, zostały uru ch o m io 
ne przez m iejscowych Polaków (tylko!) i przybyłych zza daw nego k ord o n u księ
ży. W ażną natom iast inform acją jest ta, że tych świątyń było w 1945 r. aż 84,
a obsługiwało je znów aż 107 księży. T rud no uznać te dane, gdyż polscy badacze
problem atyki tylu czynnych kościołów i tylu duchow nych nigdy nie wykazywali.
Być może A utor zaliczył obiekty i ludzi, którzy nadal pracowali w przyłączanych
4 Podobnego om ów ienia, w tym oceny samej m etodyki praktyki przeprow adzenia spisu, d o k o 
nał w 2000 r. ówczesny prezes ZPB doc. U niw ersytetu G rodzieńskiego Tadeusz K ruczkowski,
por. T. K ruczkowski, Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Słonim 2003.
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do obw odów m ińskiego i witebskiego daw nych gm inach polskich województw
N ow ogródzkiego i W ileńskiego (por. przypis n r 2). N astępnie Akinczyc szkicu
je sytuację etno-religijną na obszarze „Zachodniej Białorusi” (anektow ane w oje
w ództw a II RP), przywołując, za archiw am i, inform acje o polityce władz wobec
w iernych i coraz bardziej ograniczanego Kościoła w BSSR (na 1986 r. 88 parafii
- tylko na „Zachodniej B iałorusi”, w tym głównie na Grodzieńszczyźnie). Dalej
prezentuje sytuację praw ną i faktyczną po ogłoszeniu suw erenności przez BSSR
(następnie RB), podkreślając rozwój struktur, w tym fakt, że po nad połow a d u 
chow nych była „obywatelami innych państw przede wszystkim Polski i Litwy
... co pow odow ało pow staw anie napięć pom iędzy księżm i a organam i lokalnej
władzy [bo] ... m iały m iejsce fakty wywieszania w kościołach polskich flag n a
rodow ych” (s. 132)5. Powyższe akcentow anie świadczy o pow szechnie w ystępu
jącym na współczesnej Białorusi swoistym kom pleksie polskim każącym widzieć
w wielu naturalnych przejaw ach obrzędowości polskiej rewanżyzm i dążenie do
repolonizacji. Tekst zawiera też nieaktualne dane, np. o tym, że nieżyjący już
ks. A lbert Massalski jakoby nadal odpraw ia msze św. na m ińskiej Kalwarii. O sa
m ym tytułow ym znaczeniu Kościoła jako „ośrodka kultury polskiej” A utor pisze
na ostatnich dw u stronach artykułu, upatrując owej w istnieniu przede wszystkim
licznej literatury religijnej. N ie dodaje wszakże, że literatura ta to przede wszyst
kim pism a białoruskojęzyczne, a działalność duchow nych, jak pokazuje prakty
ka, niewiele wspólnego m a z szerzeniem kultury polskiej wobec nieodw racalnego
tren d u białorusizacji liturgii i nauki religii. Ten w ątek Akińczyc podejm uje na
końcu tekstu, zaznaczając (bez podania źródła), że „na wschodzie [Białorusi] Ko
ściół napotyka na znaczący wpływ sił zorientow anych narodow o gdyż jest tam
bardzo wielu Białorusinów -katolików . Ci pilnie baczą by duchow ni w swej pracy
pasterskiej nie akcentowali ‘polskości’ [Kościoła?] ... świadczy to, że działalność
Kościoła we w schodnich rejonach Białorusi działa zgodnie z polityką W atykanu
... [a] bialorusizacja Kościoła ... pozwala mieć wpływ na szerokie kręgi społeczne
choć wpływa to w każdej parafii na powstawanie napięć pom iędzy zw olennikam i
wpływów białoruskich lub polskich” (s. 136-137). W ydaje się, że treść tez p ro 
fesora Akinczyca daleko odbiega od tego, czego m ożna się było spodziewać po
tytule artykułu.
Dwaj badacze z Brześcia (Litewskiego) doc. W łodzim ierz Lukiewicz i Edward
Belem uk (po polsku) zaprezentow ali przyczynek do historii stowarzyszeń spo r
towych „w regionie brzeskim ” w naw iązaniu do sytuacji „współczesnej” (s. 140142). Rzecz dotyczy organizacji polskich i żydowskich do w ybuchu wojny (bia
łoruskich nie było wówczas w ogóle) oraz obecnie, ale tylko polskich związanych

5 A kinczycow i idzie w tym p rzy p ad k u o m o cno w sw oim czasie nagłaśniany z oburzeniem
przez m edia białoruskie fakt w yw ieszenia takich flag przez sam ych w iernych w kościele
w Postaw ach n a Brasławszczyźnie (pow iat daw nego w ojew ództw a w ileńskiego w łączony do
obw odu w itebskiego).
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z ZPB i innym i organizacjam i polskim i na dzisiejszym Polesiu. Istniejący obecnie
Polski Klub Sportowy „Pogoń” naw iązuje do tradycji m iędzywojnia.
Kolejny tekst z Białorusi (w języku rosyjskim ) to przyczynek Natalii Proczakowoj z M ohylowa o „Identyfikacji Polaków na obszarze obw odu m ohylowskiego” (s. 143-148) stanowi szkic o genezie i szacunkach liczbowych społeczności
polskiej na M ohylowszczyźnie. W oparciu o dane w tórne (literatura) Proczakowa
szacuje liczebność osób o polskiej świadom ości narodow ej na ok. 80 tys. w roku
1897 (rosyjski spis powszechny), wliczając w to, jak pisze, „praw osław ną szlachtę
m ścisławską”. Jej polską sam ośw iadom ość nazywa „inercją sam ośw iadom ościow ą” (s. 145). N a rok 1926 (spis sowiecki) w edług Proczakowej liczba Polaków na
badanym obszarze m iała wynosić 30 tys. z realną tendencją do aż 50 tysięcy. P od
kreśla przy tym , iż leninowski NEP narodowościowy (ZJW ), w tym w prow adzenie
jako urzędow y języka polskiego w obwodzie, uruchom ienie „41 szkół polskoję
zycznych”, a także działalność bibliotek polskich i klas w technikach obw odu,
sprzyjało zachow aniu polskiej świadom ości do czasu „likwidacji”, tj. - o czym
A utorka nie pisze - totalnej likwidacji elem entów polskiej autonom ii kultu ral
nej i terytorialnej w ZSSR po roku 1937. O becna kondycja polskości na M ohy
lowszczyźnie polega w edług A utorki na zachowywaniu polskiej obrzędowości
w grupie znacznie szerszej aniżeli oficjalna (spis z 1999 r.) liczebność, czyli „około
4 tysiące” Polaków. A utorka podkreśla jednak, że „liczba p otom ków etnicznych
Polaków” na om aw ianym obszarze wynosi około 50 tys. Jakie z tego m ogą płynąć
wnioski, Proczakowa nie prognozuje.
Alicja Joanna Siegień-M atyjewicz w krótkim (s. 149-157) tekście opisuje
„Zachowanie tożsam ości narodow ej Polaków na Białorusi jako jeden z aspektów
działalności D om u Polskiego w M ohylow ie”. Po przyp om n ien iu podstawowych
paradygm atów istoty tożsam ości (narodow ej i kulturow ej) A utorka pow tarza
znane w literaturze przedm iotu (a w recenzow anym Tom ie pow szechnie pow ta
rzane) dane o liczebności i rozm ieszczeniu, a po 1989 roku sam oorganizacji P o
laków w BSSR-RB. M erytoryczna treść (tytuł!) - 4 strony - dotyczy „D om u Pol
skiego”. A utorka nie jest chyba dostatecznie zorientow ana w statusie „D om u”,
gdyż twierdzi, że z placów ki-O ddziału ZPB od „1966 r. został przekształcony
w D om Polski” (s. 153). Należy zatem stwierdzić: w RB istnieje 19 „D om ów P ol
skich”, a wszystkie stanow ią siedziby terenow ych O ddziałów ZPB. „D om y”, p o 
przez budow ę i adaptację, ufundow ała dla ZPB „W spólnota Polska”. Na dzień
dzisiejszy (jesień 2008 r.) część O ddziałów (w tym „D om ów ”) podporządkow ała
się tzw. reżim ow em u Zarządow i G łów nem u ZPB (Józef Łucznik), część lawiruje,
chcąc utrzym ać kontakt z legalnym Zarządem (Anżelika Borys), a tylko 1 (jeden)
w Baranowiczach zachowuje niezależność z racji suw erennego statusu w łasno
ściowego „D om u”, ufundow anego przez „W spólnotę Polską” jako Klub Polski
w Baranowiczach. „D om ” w M ohylowie należy do aktywnie reżimowych, czyli
w pełni kontrolow anych i popieranych przez władze białoruskie. Jak m ożna
wnosić, dane o działalności pochodzą sprzed 2005 roku (rozłam w ZPB). Z nana
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i pozytyw na działalność sprzed 2005 r. obecnie nie jest znana. Przekazy m ówią
0 przejęciu nieruchom ości przez władze. I jeszcze jedna dro bn a uwaga: k o m u i po
co A utorka wyjaśnia, co stało się w Katyniu?
O sytuacji polskojęzycznych m ediów na Litwie traktują trzy teksty: Izabela
Borucińska pisze o „Polityce Polski i Litwy wobec mass m ediów m niejszości po l
skiej po 1989 r.” (s. 159-173), K rzysztof Sidorkiewicz prezentuje tekst „Polacy
w m ediach w odrodzonym państw ie litew skim ” (s. 175-185), a Jan Jaroszyński
przypom ina „K ulturotw órczą misję «Kuriera W ileńskiego»” (s. 188-192). Dwa
pierwsze inform ują o praw nych, w tym bilateralnych, polsko-litewskich ureg u
low aniach kwestii oraz przedstaw iają stan m ediów polskojęzycznych. Są to tek
sty uzupełniające się i podsum ow ujące (skrótow o i syntetycznie) stan polskiego
posiadania w RL w badanym zakresie. Do tekstu I. Borucińskiej m ożna dodać,
że w ym ieniane tam jako istniejące nadal „Nasza Gazeta” (red. R. M aciejkianiec)
1 „W iadom ości Brukowe” (red. Jan Sienkiewicz) - przestały się ukazywać. Pierw 
szy z periodyków , dotąd pism o ZPL, zawłaszczony przez redaktora po rozłam ie
w Związku, od tego czasu odgrywał rolę m arginalną i służył zwalczaniu legalnego
Związku oraz prom ocji utw orzonej (jako konkurencja AW PL) przez R. M aciejkiańca Polskiej Partii Ludowej. K. Sidorkiewiczowi wypada w ytknąć m echaniczne
„zapisanie” wydawcy gazety rejonowej: „Ejszyski W ileński produkcyjny k om i
tet partyjny rejonowej Rady deputow anych ludu pracującego” (periodyku o cie
kawej nazwie „Przykazania Lenina”) także błędną nazwę: jest „Szolcza”, w inno
być „Solcza” (od nazwy rzeki w okolicach Solecznik: Solczy) - s. 183. O ba teksty
w części dotyczącej okresu sowieckiego nie wnoszą nic nowego ponad to, co już
opublikow ali A. Srebrakowski6 i J. Szostakowski7.
Z kolei krótki kom unikat o roli „K uriera W ileńskiego” (Jan Jaroszyński)
to bardzo ogólny kom unikat m łodego, początkującego badacza, powtarzający
w ogrom nym skrócie znane ustalenia. Tekst zawiera niezręczności, spłycenia
i truizm y, jak choćby ten, że „I i II w ojna światowa oraz rządy Stalina odcisnę
ły wyraźne znam ię na kulturze polsko-litewskiej” (s. 188) czy taki zapis „Litwa
jest jedynym krajem na obszarze byłego ZSRR, który posiada dziennik w języ
ku polskim ” (s. 191), wreszcie określone przez A utora zadanie (tu: „wyzwanie”)
„K uriera”: „[do] kształtow ania popraw nego obywatela państw a ... [i] budow anie
przekonania, że Polak na Litwie to także pełnow artościow y obywatel E u ro p y ...”
(s. 192). W ypada zasugerować Redaktorowi T om u albo ściślejszą selekcję m ate
riału, albo wnikliwszą adiustację. Także prosić P rom otorów D oktorantów , k tó 
rych zaprasza się do publikacji, by wyrazili swoją opinię o dziełach Ich Uczniów.
O ryginalny tekst zamieściła Iwona Kabzińska, w ytraw na badaczka k u ltu ro 
wych i tożsam ościow ych dylem atów Polaków na najbliższym nam W schodzie.
Tekst „Polska m arzeń, w yobrażeń i rozczarow ań” (s. 193-207) jest swoistym pod6 A. Srebrakow ski, op.cit.
7 J. Szostakowski, Prasa w języ k u polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 r.,
W ilno - W arszawa 2004, passim .
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sumowaniem postaw Polaków z dzisiejszej Białorusi, jakie objawiali po w więk
szości pierwszą stycznością z „Krainą Marzeń”, jaką chcieli widzieć w niedostęp
nej przez dziesięciolecia Polsce. Smutna to bowiem konstatacja, że dla ogromnej
liczby młodych studentów przybywających na wymarzone studia do wymarzonej
Polski konfrontacja z tym, czego pragnęli i tym, co wpajały im ich babcie wypa
dła źle lub bardzo źle. Często aż tak źle, że traktowani jako ruscy przez krajowe
otoczenie polskie rzeczywiście wybierali ową ruskość. Tym problemom, ale także
stosunkowi do polityki polonijnej państwa, poświęca Autorka ważkie uwagi. Do
dajmy przy tym, że, jak pokazuje praktyka dnia dzisiejszego, w sprawach sygnali
zowanych przez Kabzińską prawie nic się nie zmieniło. Sytuacja Polaków na Bia
łorusi przez władze i media potraktowana została politycznie i w modnej dzisiaj
konwencji piarowskiej. Ale to komentarz na inną okazję.
Z tekstem Kabzińskiej w sposób niezwykle silny korelują (choć nieco innego
rodzaju) tezy znanego dziennikarza i polityka polskiego z Litwy Jana Sienkie
wicza: „Wileńszczyzna współczesna - między mitem a rzeczywistością” (s. 209218). Od razu zaznaczmy, że Jan Sienkiewicz opublikowane w Tomie tezy głosi na
różnych forach i także publikuje. Wymowa tego ważkiego tekstu sprowadza się
do uwypuklenia faktów całkowitego rozmijania się potocznego oraz urzędowego
wyobrażenia o stosunkach litewsko-polskich spotykanych w polskich mediach,
a zatem wyobrażeniach społecznych i równie nieprawdziwych przekonaniach
o tych stosunkach, co głoszą publicznie politycy polscy niewidzący lub co gorsza
udający, że nie widzą rzeczy takimi, jakimi one są. A owe rzeczy to wielostronna
dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Tu dygresja - Sienkie
wicz napisał w ubiegłym roku w „Kurierze Wileńskim” lapidarną (sic) recenzję
znakomitej monografii wrocławskiego socjologa Zbigniewa Kurczą8. W pracy
Kurcz, dogłębnie dokumentując, omawia praktycznie wszystkie bolączki podwileńskich Polaków, jakie trawią ich w rzekomo „braterskiej Litwie” (wyobrażenie
medialne w Polsce). Konkludując omówienie, Sienkiewicz zaznaczył (nawiązu
jąc do licznych wizyt, bankietów, akademii, wzajemnych oświadczeń składanych
przez polskich notabli), że z książki Kurczą powinni być egzaminowani wszyscy
przybywający na Litwę politycy (i dziennikarze) polscy zanim wjadą do tego Kra
ju. W omawianym artykule Sienkiewicz punktuje znów to samo. Chciałoby się
poradzić Redaktorowi Tomu, by wykonał nadbitkę tekstu pana Jana i rozesłał
ją wszystkim posłom i ministrom bieżącej i przyszłej kadencji (całego Tomu nie
przeczytają na pewno!).
O „Czynnikach tożsamości kulturowej Polaków Wileńszczyzny” (s. 217-229)
napisał Dariusz Wadowski. Tekst porządkuje szereg wyznaczników tożsamości
Polaków Wileńszczyzny na trzech istotnych płaszczyznach, takich jak: pojęcie
„ojczyzny”, duma narodowa i obrzędowość. Kulturoznawcy (oraz socjologowie)
wymieniliby zapewne wiele innych, niemniej sygnalizacja Wadowskiego jest spo
strzeżeniem trafnym w danym obszarze badawczym. W odniesieniu do czynni8 Z. Kurcz, op.cit.
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ka pierwszego nie m ożna się zgodzić ze stwierdzeniem , że wileńskich rodaków
„...M ożna ... określić jako Polaków z racji kulturowych, a Litwinów - z racji
obywatelstwa” (s. 221). Pierwsza konstatacja jest bezwzględnie zbyt uboga, druga
zupełnie nieodpow iednia. W każdym razie, według kryteriów środkow oeuropej
skich, a zwłaszcza polskich (tak jakoby - co nagm innie używano w m ediach Olisadebe po nadan iu obywatelstwa stał się „Polakiem ”).
Bardzo osobisty esej Eugeniusza Sakowicza o tytule „O stra Brama w W ilnie
- m iędzy W schodem a Zachodem . M etafora «bramy» w kulturze” to interesujące
i em ocjonalne wyrażenie stosunku A utora do (jeśli wolno tak powiedzieć) feno
m enu Ostrej Bramy. N a tle przypom nienia znanej genezy Sanktuarium , Sakowicz
wskazuje na sakralne, kulturow e oraz polityczne (narodow e) odniesienia do tego
fenom enu.
K om unikat studentki Anny Szeluk przypom ina W ołczyn: „W ołczyn - ślady
wiary i polskości” (s. 241-246), m iasteczko dziś nieznane, a ongi sławne w łościa
m i i kryptą ostatniego polskiego m onarchy. Pożyteczne są ustalenia o odrodzeniu
i funkcjonow aniu miejscowej parafii katolickiej, a także wzm ianki o nadal (sic)
istniejących cm entarzach katolickich. Uwagę (krytyczną) należy zwrócić na n o 
m enklaturę: A utorka pisze o „Święcie Zm arłych” (s. 245). Nie m a takiego święta.
Jest „W szystkich Świętych” i „Dzień zaduszny”. Szkoda, że nie znajdujem y infor
macji o tym , czy w parafii wołczyńskiej wzorem większości „na Białorusi” zdepolonizow ano już język liturgii (i naukę religii), czy język ojczysty trwa?
W ładysław W ołkow z Łotwy (tekst w języku rosyjskim) przedstawił bada
nia socjologiczne na tem at „poczucia bezpieczeństwa [w sensie bytowym w p o 
w iązaniu z poczuciem odrębności Etno-kulturow ej (sic)] mniejszości polskiej
w D źw ińsku9” (s. 247-255). W tekście dom inują zestawienia tabelaryczne (ba
dań socjologicznych) z m inim alnym kom entarzem , a wniosek sprowadza się do
ogólnego stw ierdzenia o tym, że „...b ad an ia ukazują, iż w w arunkach przem ian
społecznych ważnym i czynnikam i wpływającymi na um ocnienie poczucia bez
pieczeństwa jest oparcie się o własne wyznaczniki tożsam ości etnicznej i k u ltu ro 
wej” (s. 255). N a czym polega powyższe, A utor nie precyzuje.
Paweł Karpow w niewielkim studium prezentuje „Kazachstański obraz dzie
jów Polaków w szkolnych podręcznikach historii Kazachstanu” (s. 258-266). Na
wstępie należy podkreślić wagę badania publicznej (a zatem często jedynej znanej)
historiografii, z jakiej obcokrajowcy dow iadują się o Polsce i Polakach. Kształtuje
to utrw alony (i zarazem powszechny) stosunek. Jest także często wyrazem „poli
tyki historycznej” państw a - m a zatem charakter doktrynalny. Badania tej kwestii
są we współczesnej Polsce bagatelizowane. Karpow bardzo syntetycznie i jed n o 
cześnie analitycznie przedstaw ił główne tezy współczesnej historiografii eduka
cyjnej Kazachstanu. W skazał na desowietyzację, ale i etnocentryzm kazachski. Na
tym tle naw iązał jednocześnie do polskich wątków, w tym do kształtow ania p o 
9 K onsekw entnie p rzypom inam y zapoznaną i na ogół nieznaną polską nazw ę D augavpils D yneburga.
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staw kazachstańskich Polaków przez nauczycieli z Polski. Podkreślił nadm ierne
(a w zasadzie wyłączne) kształtowanie „narodowej m artyrologii” z pom inięciem
wielowiekowych i różnorodnych wątków udziału Polaków w życiu społecznym
Kazachstanu. Sądzimy, że A utor ujął rzecz trafnie. D odatkow ym postulatem , jaki
nasuw a się przy analizie tekstu Karpowa, jest ten, by w spółczesną historiografię
państw postsowieckich zpw. poloników zbadać kom pleksowo.
Trzy kolejne teksty m ają charakter „szkolny” to jest prezentujący rolę szkół
w spółpracujących z polskojęzycznymi placów kam i i zagadnienia podobne. M a
rzena Kolasiuk w nocie o historii w spółpracy szkoły z Siedlec z polskojęzycz
ną szkoła w W ołkow ysku (s. 267-271) do roku 2005 zaprezentow ała naw iązanie
współpracy. W ym ow a opisu jest bardzo pozytywna. Szkoda, że nie opisano sytu
acji obecnej, tj. po roku 2005 (Tom ukazał się trzy lata po opisie), jako że wszyscy
nauczyciele z wołkowyskiej szkoły otrzym ali od władz polskich ... zakaz wjazdu
do Polski. Zakaz w sposób form alistyczny i bez uw zględnienia białoruskich re 
aliów m iał (ma!) być karą za udział w tzw. rozłam ow ym zjeździe ZPB, który o d 
był się właśnie w W ołkowysku, a nauczyciele na zasadzie polecenia służbowego
w nim uczestniczyli. Czy współpraca siedleckiej szkoły z W ołkow yskiem nadal
trwa? Marina Sałtykowa-W ołkowicz z U niw ersytetu G rodzieńskiego napisała
notkę o „Pedagogicznych aspektach świadom ości narodow ej m łodzieży polskiej
w w arunkach pogranicza kulturow ego” (s. 273-276). N otka wskazuje na pozytyw 
ne wartości kształcenia m łodych ludzi w oparciu o walory ich kultury p ochodze
nia (narodowej). Magdalena M ichałek przedstaw iła fenom en Społecznej Szko
ły Polskiej im. T. Rejtana [pisze: Rejtana s. 277] w Baranowiczach (s. 277-288).
Fenom en ten to dzieło dwu dzielnych kobiet m ieszkanek tego m iasta, E. Dołęgi-W rzosek i jej córki Teresy. Baranowicka szkoła była w ielokrotnie opisyw ana
w polskich periodykach. M. M ichałek prezentuje zatem syntetyczny obraz p o 
wstania, zasad funkcjonow ania, program u i zasięgu działania tej zasłużonej p la
cówki sponsorow anej przez instytucje z Polski i darczyńców pryw atnych (w tym
z emigracji zachodniej), a prow adzonej m erytorycznie przez nauczycielki (sic)
zR P .
Z tekstu Grigorija Sierikowa dow iadujem y się o „N auczaniu języka polskiego
na Uniwersytecie w H om lu” (s. 289-295). N auczanie to, co poniekąd zaskakuje
z uwagi na miejsce i okres, rozpoczęło się już w roku 1969. Nie m a więc związ
ku ani z pierestrojkę, ani polskim ujaw nieniem 10 narodow ym na Białorusi. N ie
m niej, jak podkreśla Sierikow, po roku 1990. znacząco wzrosła jakość nauczania
w związku z licznym i kontaktam i i w sparciem , jakiego hom elskiej Uczelni udzie
liły am basada RP, w spółpracujące Uczelnie i pozarządow e organizacje z Polski.
10 Pojęcia tego używ am y konsekw entnie od w ielu lat, przeciw staw iając pojęciu „od ro dzen ie
narodow e”. To ostatnie, występujące pow szechnie w piśm iennictw ie, nie oddaje istoty rzeczy.
Zawęża problem , sugerując ponad to , że polskości nie było, a dopiero w sprzyjającej sytuacji
„się odrodziła”. O tóż była, ałe nie m ogła się publicznie ujaw nić. G dy to się stało, m ożliw e
nastąpiło odradzanie różnorakich form i aspektów publicznej polskości.
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Zainteresow anie i perspektywy rozwoju filologii polskiej w H om lu A utor ocenia
jako bardzo dobre, dodając, że studia (często równoległe) w zakresie polonistyki
stały się „prestiżow e”.
Od tekstu Bogusława Szymańskiego (M EN RP) recenzow any Tom zamiesz
cza opracow ania na tem aty edukacyjne nakierow ane na kształcenie polskiej
m łodzieży ze W schodu (różne form y i poziom y). Szymański („Działania M ini
sterstwa Edukacji i N auki11 na rzecz Polaków ze W schodu - próba zarysu” s. 297304) prezentuje kierunki podejm ow ane przez M EN ju ż od roku 1989, a więc od
samego początku odzyskania suw erenności przez pow ojenną Polskę. Pisze o in 
spirow aniu i w spom aganiu różnych form nauczania języka polskiego w krajach
zamieszkania, doskonaleniu zawodowym nauczycieli (kadra miejscowa i kiero
wana z Kraju), w sparciu środkam i dydaktycznym i, inspirow aniu otw ierania ka
tedr języka polskiego na zagranicznych U niw ersytetach oraz w spółpracy w za
kresie uznawalności świadectw i dyplom ów. O podobnej, acz ograniczonej form ą
statutową, działalności „Fundacji Jana Pawła w pom ocy Polakom ze W schodu”
(s. 303-315) pisze W ojciech M uszyński. Po prezentacji genezy i celów fu n d a
cji (głównie stypendia, ale także inna pom oc m aterialna, duchow a i form acyjna)
w formie tabelarycznej, dla lat 1990-2006, ukazana jest skala pom ocy. Jest ona,
jak wskazują przytoczone dane, duża. Tu m ała dygresja: ważnym postulatem b a
dawczym oraz swoistym podziękow aniem dla setek tysięcy w olontariuszy wydaje
się być opracow anie społecznego ruchu na rzecz różnorakiej pom ocy Polakom
na W schodzie, jaki dosłownie ogarnął Polskę po roku 1990. Inicjatywy grupowe,
indywidualne, doraźne i trwałe, sform alizowane i ad hoc były (i w dużej m ie
rze są nadal) swoistym fenom enem polskiej narodow ej solidarności z rodakam i
spoza ko rdonu jałtańskiego. W przedziale takich działań mieści się piękna dzia
łalność prezentow anej fundacji. Helena Żm ińko z Brześcia w doskonale u d o 
kum entow anym szkicu nakreśliła działalność (treść, zasięg, statystyki) C entrum
Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i C udzoziem ców w Lublinie (s. 317-327).
O środki takie działają praktycznie przy większości wiodących Uniw ersytetów
w Polsce. O środek lubelski był pierw szym i chyba nadal należy do wiodących,
o czym świadczą przytoczone przez Żm ińko dane. O zbliżonej tem atyce - kształ
ceniu studentów pochodzenia polskiego z Europy W schodniej - w odniesieniu
do działalności Akadem ii Podlaskiej w Siedlcach traktuje tekst Eweliny Zator
skiej. A utorka przedstaw ia form y i zasięg kształcenia Polaków z całej przestrzeni
postsowieckiej (lecz nie tylko, bo np. także ze Słowacji). Kształcenie - odm iennie
od opisywanego szkolenia prym arnego w w ym ienionym wyżej ośrodku lubel
skim, w Siedlacach znów, podobnie jak w większości polskich uczelni wyższych
- m a charakter typowo akadem icki i odnosi się do m erytorycznych kierunków
studiów. Na tle powyższego rodzi się kolejna refleksja. Studia w Polsce m iały stać
się rem edium na totalne wyniszczenie polskiej inteligencji na W schodzie. W y
kształcona m łodzież m iała (w założeniu) wracać do krajów pochodzenia, wracać
11 Nazwa reso rtu już znów n ieaktualna.
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i być nową elitą swoich środowisk. Tak się jedn ak niestety nie dzieje, a efekt jest
faktycznym drenażem i tak zacofanych (nie z własnej winy) środow isk polskich
i polonijnych na W schodzie. To dobrze, że m łodzież wykształciła się w polskości.
Źle, że obiektywnie nie będzie dla niej pracowała, tam gdzie jest to najbardziej
potrzebne. N iniejsza uwaga to postulat dla centralnych w ładz oświatowych, by
problem rozważyć, np. w form ie stypendiów w krajach pochodzenia, połączo
nych z praktykam i w Polsce.
I na koniec R edaktor zamieścił tekst o w spółorganizatorze przedsięwzięcia,
a zarazem instytucji o trudnej do przecenienia roli we w spieraniu w szechstron
nych przejawów polskiego odrodzenia na W schodzie (i nie tylko, bo o dd ziału
jącej pozytywnie na Polonię zachodnią) - Siedleckim O ddziale Stowarzyszenia
„W spólnota Polska” (s. 341-349). Prezes O ddziału Jacek M yszkowski na tle ogól
nych inform acji o Stowarzyszeniu prezentuje dziesięcioletnią działalność w olon
tariuszy siedleckich. Działalność wspierająca oświatę, wypoczynek, wsparcie rze
czowe i finansowe, jakim m oże poszczycić się O ddział Siedlecki, jest im ponująca.
Dodajm y, jak większości z 22 O ddziałów „W spólnoty Polskiej”. W ydaje się - i to
polecam y uwadze badaczy m iędzy innym i ośrodka siedleckiego - nadeszła już
pora na kom pleksowe opracow anie roli tej zasłużonej dla polskości organizacji
w form ie m onografii na poziom ie doktoratu.
Podsum ow ując, należy stwierdzić, że Tom w naukowej redakcji A dam a Bobryka, m im o zawartych w niniejszym om ów ieniu uwag krytycznych, stanow i
kolejne i aktualizujące ustalenia dotychczasowe, wartościowe rozpoznanie stanu,
kierunków rozwoju, ale i zagrożeń, na jakie napotyka ciągle trwający fenom en
polskiego ujaw nienia i odrodzenia za jałtańskim kordonem . O ngiś zwany Kresa
mi Rzeczypospolitej, dziś będący miejscem autochtonicznego zam ieszkania Pola
ków „na W schodzie”, o czym inform uje nas tytuł opracow ania.
Kończąc, nie sposób nie odnieść się do stylizowanej fotografii um ieszczonej
na okładce. Jest sym boliczna i wzruszająca (zapewne w ykonana na jakieś p o l
skiej uroczystości pod Brześciem). Sam przeżyłem podobne wrażenie, które
tak m nie ujęło, że utrw aliłem je w jednej z m oich publikacji. Było to w 1998 r.
w W ołkowysku, gdzie w niewesołych (politycznie) okolicznościach w m urow y
waliśm y kam ień węgielny pod szkołę „polską” w tym mieście. Jeśli R edaktor zbio
ru, w którym będzie publikow ana ta recenzja, pozwoli, um ieszczam tam ten opis
w przypisie12.
12 ...Fale ekspatriacji osłabiły żyw io ł polski w mieście i okolicy. N ie m niej do dziś dnia Polacy
stanowił} tu bardzo znaczący odsetek. Do roku 1947 działała tutaj polska szkoła. Urzędowe
statystyki w 1989 r. odnotow ały w całym rejonie (powiecie) 30% Polaków. Faktycznie, w sam ym
W ołkowysku jest to praw ie połow a a w okolicy, np. w Gnieźnie czy Porozowie, większość. N ic
więc dziwnego, że g d y tylko pow stały ku tem u polityczne możliwości, u schyłku istnienia ZSRR,
W ołkowysk stanął w p ierw szym szeregu odradzania polskości W ołkowyski O ddział najpierw
Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, później Z w iązku Polaków na Białorusi stał
się bardzo szybko przodującym środowiskiem Polaków na Białorusi W yw alczył naukę języka
polskiego w miejscowej szkole, uruchom ił trzy amatorskie lecz o profesjonalnym poziom ie zespoły
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artystyczne. Powstała drużyna harcerska. O d 1994 roku O ddział ZPB w raz z wrocławskim
O ddziałem „W spólnoty Polskiej” organizuje D ni K u ltu ry Polskiej. Liczni absolwenci tutej
szych szkół średnich studiuję w Polsce - będę stanowili p rzyszłę polska inteligencję tych stron.
D u m ę wołkowyszczan jest także pierw szy tutejszy pow ojenny księdz, absolwent grodzieńskiego
Sem inarium Duchownego. Część z nich będzie nauczycielam i w pełnozakresowej, drugiej na
Białorusi po Grodnie, szkole polskojęzycznej! To, że pow stała ona właśnie w W ołkowysku jest
niejako oczywiste, zw a żyw szy na dzieje m iasta i dzieje w nim polskości. W najładniejszej części
miasta, na m alowniczych pagórkach we wrześniu 1999 roku, po upływ ie połow y wieku znów
zabrzm iał wesoły gw ar d zia tw y - po polsku!
Rok wcześniej, gdy we w rześniu uczestniczyłem w uroczystości w m urow ania kam ienia węgiel
nego p od polskę szkołę, u tkw iły m i szczególnie w pam ięci dwa obrazki - oto m łoda, niewiele
ponad dwudziestoletnia m am a dosyć skromnie ubrana (niedziela!) prow adziła za ręczkę małego
chłopca blondaska w białej koszulce, który z pow agę ‘krzepko dzierżył w dłoni' m ałę białoczerwonę choręgiewkę na p a tyczku ! Oboje byli wręcz wzruszajęcy. To był na pew no przyszły
uczeń tej pięknej szkoły. E pizod drugi; polscy harcerze w regulaminowych m undurkach (to
drużyna z W ołkowyska i z pobliskiej Rosi) stojęcy w luźnej grupie wesoło rozmawiali... w naj
czystszym ję zy ku rosyjskim. Było to dosyć kom iczne i niezwykłe. Sm ętny natom iast był obrazek
boczny: kilkanaście m etrów za zgrom adzeniem stały dwa „gaziki” i radiowóz z m undurow ym i,
sm ętnym i, uzbrojonym i m ilicjantam i. Uroczystość w m urow ania kam ienia węgielnego została
obwarowana...zakazem wygłaszania przem ów ień (!) - ani prezes ZPB Tadusz Gawin, ani prezes
„Wspólnoty Polskiej”prof. A n d rzej Stelmachowski, do za ka zu się nie zastosowali. Uroczystość
była praw dziw ym polskim świętem. A szkoła je st i działa. To najpiękniejszy i najnowocze
śniejszy tego rodzaju obiekt na całej „zachodniej B iałorusi”..., Z.J. W innicki, Szkice i obrazki
zaniemeńskie, W rocław 2000, s. 159-160.
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