
 

WSTĘP 
 

Miejsce problematyki Polaków na Białorusi w literaturze naukowej 
penetrującej społeczności polskie poza granicami kraju jest pochodną 
różnorodnych czynników. Zapotrzebowanie na wiedzę o Polakach ze Wschodu 
pojawiło się w dobie przemian ustrojowych w Polsce, a głównym katalizatorem 
skłaniającym badaczy do zajęcia się tym tematem było naturalne dążenie do 
poznania czegoś nieznanego, co przez kilkadziesiąt lat znajdowało się w sferze 
tabu. Niestety, wektor zainteresowań naukowców korelował z historycznie 
uwarunkowaną percepcją obszaru postradzieckiego w świadomości polskiego 
społeczeństwa. Przeciętnemu Polakowi znad Wisły, przez dziesięciolecia na 
Wschód patrzącemu poprzez pryzmat „Kresów”, te najczęściej kojarzyły się  
z Wilnem i Lwowem. Na ziemiach białoruskich nigdy nie powstał ośrodek kultury 
polskiej o porównywalnym znaczeniu i sile oddziaływania

1
. W ten sam sposób 

Wschód postrzegały polskie elity. Sformułowana przez Juliusza Mieroszewskiego 
koncepcja zwiastująca narodziny nowej polityki wschodniej minimalizowała 
znaczenie Białorusi na rzecz Rosji, Ukrainy i Litwy

2
. Przekonaniu o strategicznym 

partnerstwie z Kijowem i Wilnem towarzyszył brak zrozumienia i niewiedza o tym, 
co się działo w Mińsku

3
. Niedocenianie Białorusi determinowało stopień 

zainteresowania mniejszością polską żyjącą w tym kraju, o której w Polsce 
wiedziało się mało, albo w ogóle, choć jest to najliczniejsze skupisko polskie za 
wschodnią granicą

4
. To upośledzenie widać było szczególnie w kontekście 

 

                                                 
1
 Grodno, mające ku temu największe predyspozycje, nie mogło pełnić tej roli – w 1939 r. w momencie 
ostatecznego odchodzenia od Polski liczyło niespełna 60 tys. mieszkańców (dla porównania w Wilnie 
mieszkało wówczas 206 tys. osób, a we Lwowie 340 tys.) i było miasteczkiem powiatowym 
pozostającym w cieniu wojewódzkiego Białegostoku. 

2
 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, s. 35-54.  
L. Szaruga „geograficzny nieporządek” w skrócie ULB tłumaczył wyłącznie chęcią uniknięcia złych 
skojarzeń w przypadku zastosowania innej kolejności: UBL – z Urzędem Bezpieczeństwa, BLU, BUL  
i LUB – niestosownością – sic! (Kresowa lekcja „Kultury” paryskiej, w: Tematy polsko-białoruskie, 
Olsztyn 2003, s. 166). 

3
 W 1972 r. E. Żagiell (Edmund Jakubowski) napisał w „Kulturze”: „Mało poświęcamy uwagi naszemu 
wschodniemu sąsiadowi – Sowieckiej Republice Białoruskiej. A z terenu tego wywodzą się przecież: 
Kościuszko, Mickiewicz, Moniuszko, Syrokomla, Traugutt, Orzeszkowa, Rodziewiczówna” (I. Hofman, 
op. cit., s. 247-248). Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkający w Polsce białoruski pisarz 
Sokrat Janowicz zatytułował jeden ze swoich esejów poświęconych Białorusi Terra incognita,  
a wiedzę o niej w polskim społeczeństwie przyrównał do tej o Papuasach w Nowej Gwinei. Winą za 
taki stan rzeczy obarczył nie tylko rosyjski imperializm i polski etnocentryzm, ale także samych 
Białorusinów („Dziś”, nr 4(31) z kwietnia 1993 r., s. 63). O percepcji Białorusi w polskim 
społeczeństwie zob. także: K. Czuszak, Problem białoruski w ujęciu opozycji antykomunistycznej  
w Polsce. Zarys problemu, w: Polska – Białoruś. Problemy sąsiedztwa, pod red. H. Chałupczaka  
i E. Michalik, Lublin 2005, s. 236-237 i 239; I. Kabzińska, O wizerunku Białorusinów w oczach 
Polaków, w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, pod red. G. Kotlarskiego i M. Figury, Poznań  
1999, s. 323-336; E. Smułkowa, Różne aspekty postrzegania współczesnej Białorusi, w: Polska – 
Białoruś. Problemy..., op. cit., s. 13-22; K. Waszczyńska, Terra incognita, „Etnografia Polska”, nr 1-2  
z 1999 r., s. 147-150. 

4
 W 1989 r. prawie 40% deklarujących polską narodowość w trakcie ostatniego radzieckiego spisu 
ludności zamieszkiwało właśnie Białoruś (H. Kubiak, Polacy i Polonia w ZSRR: kwestie 
terminologiczne, periodyzacja, rozmieszczenie przestrzenne, szacunki ilościowe, w: Mniejszości 
polskie i Polonia w ZSRR, pod red. H. Kubiaka, T. Palecznego, J. Rokickiego, M. Wawrykiewicz, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 31). 



 

stosunku macierzy do Polaków na Litwie. Mimo że tamtejsza społeczność polska 
jest mniej liczna od tej na Białorusi

5
, to przez bardzo długi okres czasu to o niej 

częściej można było usłyszeć w polskich mass mediach, które interesowały się jej 
problemami i o nich informowały. W ich rozwiązywaniu starali się uczestniczyć 
naukowcy i politycy

6
. Polacy na Białorusi aż do 2005 r. nie cieszyli się taką estymą. 

Dopiero wydarzenia wokół ZPB, największej polskiej organizacji w tym kraju, 
zwróciły uwagę Warszawy na do tej pory zapomnianych polskich mieszkańców 
Grodzieńszczyzny, Polesia, Witebszczyzny oraz Ziemi Mińskiej. 

Celem książki jest prezentacja roli organizacji mniejszości polskiej w procesie 
odrodzenia narodowego Polaków na Białorusi w latach 1987-2008. Analizowane 
zjawisko ma charakter wieloaspektowy i nie wszystkie jego elementy są jednakowo 
istotne. Odrodzenie narodowe, rozumiane jako proces rekonstrukcji komponentów 
kojarzonych z pojęciem narodu (język, kultura i świadomość narodowa) poddanych 
przez pewien czas pod działanie określonych czynników wynaradawiających

7
, 

pozostaje w sferze zainteresowań badaczy różnych dyscyplin naukowych: 
demografów, etnografów, historyków, językoznawców oraz socjologów. Dla tej 
publikacji najważniejsze znaczenie ma aspekt politologiczny sprowadzony  
do wszechstronnej analizy instytucjonalnych form penetrowanego zjawiska.  
W centrum uwagi znajdują się wszystkie polskie organizacje, nie tylko absorbujący 
 

                                                 
5
 W 1989 r. na Litwie narodowość polską zadeklarowało 258 tys. osób (P. Eberhardt, Polska ludność 
kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa 1998, s. 121). Na Białorusi w świetle 
spisu z 1999 r. mieszkało 395,7 tys. Polaków (S. Mikołajczak, Polacy na Białorusi w świetle spisu  
z 1999 r., w: Na obrzeżach polityki, cz. 2, pod red. M. Kosmana, Poznań 2002, s. 151). 

6
 Z. J. Winnicki, wrocławski badacz zajmujący się problematyką wschodnią, ustosunkowując się do 
percepcji mniejszości polskiej na Białorusi w polskim społeczeństwie, napisał: „Kraj” [Polska – dop. 
aut.], który [...] „zauważył” mniejszość polską na Litwie i na Ukrainie, nieomal w ogóle [...] nie 
„dostrzegł” jej największej części [...] – rodaków na Białorusi” (Znasz li ten Kraj...?, wstęp do książki  
T. Kruczkowskiego, Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności, Słonim 2003, s. 6); „Polskie 
odrodzenie na Białorusi jest [...] mniej znane w Macierzy [...] od mającego miejsce np. na Litwie czy 
na Ukrainie. Jego wielowątkowe badania są ze wszech miar pożądane, gdyż relatywnie najmniej  
o nim wiemy” (tegoż, Współczesna kondycja polskiej mniejszości narodowej w Republice Białoruś,  
w: Polska – Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze, pod red. M. S. Wolańskiego  
i G. Tokarza, Toruń 2007, s. 103); „[...] mało który Polak z Polski potrafi wskazać na mapie [ Grodno – 
miasto – dop. aut], w którym mieszka i pracuje blisko 100 tys. Polaków z Białorusi (tegoż, Polskie 
odrodzenie narodowe na Wschodzie – perspektywa piętnastolecia, w: Polska mniejszość narodowa  
w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian  
w państwach regionu, pod red. Z. J. Winnickiego, Wrocław 2005, s. 13). 

7
 W. S. Citow pod terminem „odrodzenie” rozumie etnokulturowy proces przedefiniowania duchowych 
osiągnięć narodu, przywrócenia mu świadomości historycznej, przywołania bogatej, na poły 
zapomnianej, spuścizny kulturalnej i najlepszych tradycji, ale przede wszystkim włączenie tego we 
współczesny kontekst kulturowy (Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Краіна і людзі, Mińsk 2001, 
s. 17-18). W. Konan uzupełnia: „Doświadczenia historyczne pokazują, że po upadku, czy też zastoju 
etnicznej i narodowej kultury, w sprzyjających warunkach następuje jej szybki rozwój [...] Ten okres 
aktywności kulturalno-społecznej, w którym następuje ponowne przyswojenie zapomnianych już 
tradycji, prawidłowo nazywa się epoką odrodzenia narodowego. Ta najczęściej rozpoczyna się 
odrodzeniem języka ojczystego, największego klejnotu i świątyni narodu. Język ojczysty jest tą 
życiodajną wodą, która przywraca życie innym składnikom kultury narodowej” (Беларускае 
нацыянальнае адрадженне, „Звязда” z 6 II 1992 r. w: В. С. Цітоў, op. cit., s. 189). R. Dzwonkowski 
podkreśla wieloaspektowość definiowanego terminu, znamiennego nie tylko z punktu widzenia 
narodowego, ale również religijnego i społecznego (Odrodzenie Kościoła katolickiego obrządku 
łacińskiego w ZSRR, w: Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, pod red. E. Walewandra, Lublin 1991, 
s. 213). 



 

najwięcej miejsca Związek Polaków na Białorusi wraz z szeregiem stowarzyszeń 
przy nim afiliowanych, ale również struktury poprzedzające powstanie ZPB, te 
które narodziły się w wyniku jego rozłamu oraz inicjatywy niezależne. Potrzeby 
społeczności polskiej implikujące profil instytucji organizujących polskie życie 
narodowe ograniczają ich funkcjonowanie przede wszystkim do szeroko 
rozumianej sfery kulturalno-oświatowej, w mniejszym stopniu politycznej (w ujęciu 
instytucjonalno-weberowskim)

8
. Możliwość dychotomicznego postrzegania polityki 

definiowanej w makro- i mikroskali pozwala w całości również i tego rodzaju 
działalność rozpatrywać w kategorii działań politycznych

9
. Wówczas odrodzenie 

narodowe traktowane jako proces polityczny
10

 odbywający się na poziomie wielkiej 
grupy społecznej, jaką jest mniejszość polska, można wyeksponować  
z perspektywy analizy systemowej. Polskie organizacje, bowiem nie działają  
w próżni – tworzą pewien specyficzny subsystem grup interesu

11
, stanowiącego  

z punktu widzenia tego opracowania ważny kontekst, systemu politycznego 
Białorusi

12
 - odgrywają w nim określoną rolę, wpływają na otoczenie społeczne,  

w którym funkcjonują i same też ulegają różnym wpływom
13

. 

                                                 
8
 Polityka w ujęciu instytucjonalno-weberowskim rozumiana jako działalność społeczna związana  
z dążeniem do zdobywania i wykonywania władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach 
międzypaństwowych (A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s. 20;  
A. W. Jabłoński, Węzłowe zagadnienia teorii polityki, w: Studia z teorii polityki, t. I, pod red.  
A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wrocław 1999, s. 9; Wprowadzenie do nauki o państwie  
i polityce, pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego, Lublin 2004, s. 251). 

9
 Definiując politykę szeroko, jako zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny zmierzających do 
osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków (M. Żmigrodzki) (Mała 
encyklopedia wiedzy politycznej, pod red. M. Chmaja i W. Sokoła, Toruń 2002, s. 251) kulturalno-
oświatową działalność polskich stowarzyszeń można analizować w kategoriach mikropolityki  
(o kryteriach rozróżnienia polityki w makro- i mikroujęciu więcej: A. W. Jabłoński, op. cit., s. 11-12). 

10
 Odrodzenie narodowe Polaków na Białorusi w aspekcie politologicznym można sprowadzić do walki  
o uzyskanie podmiotowości politycznej i korzystanie z niej poprzez uczestnictwo w różnorodnych 
procesach politycznych (artykulacji interesów, decyzyjnym, kreacji władzy, komunikacji politycznej) 
zachodzących w ramach systemu politycznego. Definicję skonstruowano w oparciu o następujące 
publikacje: A. Antoszewski, Proces i zmiana polityczna, w: Studia..., op. cit., s. 189-203; O. Cetwiński, 
Zjawisko polityczne i proces polityczny, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, 
pod red. K. Opałka, Warszawa 1975, s. 58-76; Mała..., op. cit., s. 278-279; Wprowadzenie..., op. cit., 
s. 252-263. 

11
 Stowarzyszenia mniejszości polskiej doskonale wpisują się w klasyczną definicję grup nacisku – 
organizacji posiadających formalną strukturę wewnętrzną, reprezentujących interesy określonych 
segmentów społeczeństwa, dążących do zapewnienia sobie wpływu na państwowy proces 
podejmowania decyzji, bez próby wprowadzania swych członków w ramy struktur władzy (R. Herbut, 
Interes polityczny jako kategoria politologiczna, w: Studia..., op. cit., s. 56). 

12
 System polityczny rozumiany jako ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji  
i grup społecznych – formalnych i nieformalnych – uczestniczących w działaniach politycznych 
danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm, regulujących wzajemne stosunki między nimi 
(Mała..., op. cit., s. 370-371; Wprowadzenie..., op. cit., s. 360). 

13
 Zastosowane w książce rozwiązanie – klasyfikacja działalności polskich organizacji w charakterze 
elementów systemu politycznego – jest konsekwencją przyjętego kryterium definicyjnego polityki: 
wszystko to, co spełnia takie kryterium, należy do systemu, wszystko to, co kryterium takiego nie 
spełnia, leży poza nim. Autora w słuszności utwierdza pogląd P. Sztompki, który za D. Easton’em 
powtarza: „Granice systemu [...] mają zawsze charakter analityczny; są wytyczane przez badacza,  
w celach badawczych, są konstruktem, podobnie jak cały system. To, co wybieramy i włączamy do 
środka naszego systemu [...] to, co rozważamy wewnątrz jego granic, będzie zawsze zależało od 
tego, co pragniemy badać szczegółowo [...] Jest to zatem decyzja czysto metodologiczna [...] Granice 
systemu rozumiane analitycznie są zawsze tymczasowe i niejako hipotetyczne. Jeśli wymaga tego 
rozwiązanie problemu to mogą być zmieniane. Jeśli okazałoby się, że dzięki jakiejś mylnej 
interpretacji czy pominięciu pewnych cech musimy włączyć do systemu politycznego elementy 



 

Momentem symbolicznie rozpoczynającym w ten sposób interpretowany 
proces polskiego odrodzenia jest data powstania w Lidzie Klubu Miłośników 
Kultury Polskiej. Utworzona w maju 1987 r. na fali gorbaczowowskiej „pierestrojki”  
i „głasnosti” organizacja była pierwszym od kilkudziesięciu lat legalnie działającym 
w republice stowarzyszeniem zrzeszającym przedstawicieli polskiej mniejszości 
narodowej, jednym z niewielu istniejących ówcześnie na terytorium ZSRR. 
Inicjatywa Polaków z Lidy wyprzedziła o kilkanaście miesięcy struktury powołane 
do życia nie tylko przez rodaków z innych miast Białorusi (Grodna, Baranowicz, 
Brześcia oraz Mińska), ale nawet przez dość dobrze zorganizowanych Polaków na 
Litwie. Klub Miłośników Kultury Polskiej, z jednej strony nieliczny (w momencie 
szczytowym zrzeszający ok. kilkudziesięciu członków) i niedoceniany (w wielu 
opracowaniach ujmowany fragmentarycznie lub pomijany, pozostający w cieniu 
powstałego w sierpniu 1988 r. w stolicy obwodu Polskiego Stowarzyszenia 
Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza), zapoczątkował proces 
instytucjonalizacji postulatów narodowych formułowanych przez Polaków 
zamieszkujących Białoruś. Analizę zjawiska zamyka rok 2008, chociaż jest to data 
o charakterze umownym. Omawiany problem dotyczy procesu, który ciągle trwa,  
w związku z czym brak jest naturalnego punktu, na którym można by zakończyć 
badania. Istnieją wyłącznie ważne momenty dzielące polskie odrodzenie na 
poszczególne etapy. Nawet rok 2005, kładący kres jedności i niezależności ZPB, 
nie przerywał całkowicie progresji rekonstruowanego zjawiska, a jedynie oznaczał 
przejście do kolejnej fazy, w której polskie organizacje kontynuują swoją 
działalność, ale już w nieco innych warunkach. Dlatego też przyjęta zasada 
aktualizacji wyników prowadzonych badań o najnowsze wydarzenia wydaje się być 
jak najbardziej właściwa

14
. Problematyka podjęta w książce nie sprzyja sztywnemu 

trzymaniu się zakreślonych ram chronologicznych. Rzetelna analiza szeregu 
aspektów narzuca konieczność licznych odwołań do historii. Szczególnie ważne są 
te wydarzenia, które doprowadziły do ukształtowania się na Białorusi społeczności 
polskiej w jej dzisiejszym kształcie. Wnioski z przeszłości pozwalają zrozumieć 
mentalność białoruskiego Polaka oraz usprawiedliwić jego obecną kondycję 
narodową. 

Historię polskiej obecności na ziemiach białoruskich, stosując kryterium 
podmiotowości głównego organizatora życia narodowego, można poddać 
następującej, uproszczonej periodyzacji. W czasach I i II Rzeczypospolitej Polacy 
byli tu gospodarzami, a podmiotem tym było państwo wraz z całym szeregiem 
 

                                                                                                                            
poprzednio zaliczane do otoczenia w celu lepszego zrozumienia zjawisk systemowych, nie oznacza 
to wcale kryzysu. Po prostu przedefiniujemy wtedy system w sposób, który lepiej odpowiada naszym 
potrzebom analitycznym” (Analiza systemowa w naukach politycznych (Próba rekonstrukcji),  
w: Metodologiczne..., op. cit., s. 90 i 92-93). Na możliwe niebezpieczeństwa tego rodzaju zabiegu 
wskazuje A. Antoszewski, który słusznie zauważa, iż zakreślanie granic systemu politycznego nie jest 
zadaniem łatwym, gdyż poszczególne struktury, procesy i działania społeczne przenikają się 
wzajemnie i okazują się niekiedy fragmentem systemu politycznego, niekiedy zaś tworzą jego 
otoczenie (System polityczny jako kategoria analizy politologicznej, w: Studia..., op. cit., s. 75 i 82). 

14
 Ponieważ autor kontynuował pracę nad książką do 2010 r., za stosowne uznał również uwzględnienie 
w niej niektórych ważnych wydarzeń tego okresu. 



 

podległych mu urzędów i instytucji
15

. Proces wypierania stąd polskich wpływów 
politycznych zapoczątkowany rozbiorami nie był jednorodny pod względem 
warunków dla rozwoju polskiego życia narodowego, a te początkowo na „Ziemiach 
Zabranych” były dość dobre

16
. Dopiero demontaż polskiego stanu posiadania 

podjęty przez rosyjskiego zaborcę po upadku Powstania Listopadowego, 
spotęgowany represjami po stłumieniu Insurekcji Styczniowej, zredukował obszar 
funkcjonowania polskości do kręgu wyznaczonego przez dwór ziemiański i Kościół 
katolicki. Świątynia w obrządku łacińskim przez kilkadziesiąt lat po II wojnie 
światowej była jedynym miejscem, w którym można było usłyszeć język polski.  
W 1987 r. rozpoczął się okres, i jest to podstawowa teza tej książki, w którym 
nadrzędnym podmiotem organizującym polskie życie narodowe są stowarzyszenia 
mniejszości polskiej, prowadzące działania rekonstruujące polskojęzyczne 
szkolnictwo, tworzące i zarządzające polskojęzycznymi środkami masowego 
przekazu, zaspokajające kulturalne potrzeby mieszkańców polskiej narodowości,  
a także wyrażające ich poglądy polityczne. Tezę uzupełnia konstatacja, iż ostatnie 
lata przyniosły zmianę roli Kościoła katolickiego w życiu polskiej społeczności. 
Zgodnie z głoszoną zasadą powszechności instytucja ta coraz bardziej otwiera się 
na inne narodowości, jednocześnie rezygnując z bycia bastionem polskości. 
Kolejnym twierdzeniem udowadnianym w publikacji jest pogląd o przewadze 
pozytywnych stron dyspersji polskiego odrodzenia nad negatywami. W literaturze 
przedmiotu dominuje krytyczny stosunek do wydarzeń z lat 1991 i 1995/1996 
związanych z dwoma rozłamami w łonie ZPB. Ambicją autora jest taka 
interpretacja zaistniałych faktów, która pokazywałaby, że powstanie Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz Polskiej Macierzy Szkolnej w rzeczywistości nie 
osłabiło polskiego ruchu społeczno-kulturalnego, tak jak to się najczęściej uważa, 
ale było jego znacznym wzmocnieniem. Trzecia teza wiąże się z próbą odpowiedzi 
na kilka następujących pytań badawczych: Na ile proces polskiego odrodzenia był  
i jest dziełem samych Polaków? Kto był faktycznym inicjatorem utworzenia 
pierwszych polskich organizacji? Jaką rolę w tym odegrały władze państwowe 
ZSRR, republikańskie BSRR, radzieckie służby specjalne? Wiele przesłanek 
wskazuje na to, że zjawiskiem odradzającej się polskości w kraju między Bugiem  
a Sożą zainteresowani byli nie tylko polscy działacze-patrioci, ale również czynniki 
zmierzające do przejęcia nad nim kontroli i wykorzystania go do swoich celów. Jest 
to problem drażliwy, o którym bardzo często się spekuluje, oczekujący na swoją 
rzetelną, naukową analizę. Następne twierdzenie dotyczy oceny działalności 
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 Polski charakter władzy państwowej sprawującej zwierzchnictwo nad całym terytorium II RP nie budzi 
wątpliwości, czego nie można powiedzieć o władzy kontrolującej ziemie białoruskie wchodzące  
w skład I RP. Przez bardzo długi okres czasu obszar ten pozostawał w dość luźnym związku z Polską 
(1385-1569 – konfederacja, 1569-1791 – federacja, dopiero Konstytucja 3 Maja zlikwidowała podział 
na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, tworząc państwo unitarne). Polskie rysy, ale tylko w ogólnym 
i szerokim rozumieniu, władza państwowa na tych terenach uzyskała w wyniku przebiegającego na 
przestrzeni kilkuset lat procesu polonizacji litewsko-ruskich elit: najpierw językowej (w 1697 r. język 
polski stał się językiem urzędowym WKL), następnie asymilacji kulturowej i państwowej, aż wreszcie 
narodowej. 

16
 Również radziecki „eksperyment polonijny” (termin zaproponowany przez Mikołaja Iwanowa, 
oznaczający polską autonomię w Związku Radzieckim – Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku 
Radzieckim 1921-1939, Warszawa – Wrocław 1991, s. 56-57) z lat dwudziestych i pierwszej połowy 
trzydziestych XX wieku nosił pewne znamiona świadomej działalności władz państwowych na rzecz 
podtrzymania polskości. 



 

dwóch prezesów ZPB: Tadeusza Gawina i Tadeusza Kruczkowskiego i jest  
ono jednocześnie próbą wydania syntetycznej opinii na temat słuszności  
głównych kierunków działania największej polskiej organizacji na przestrzeni lat 
1988-2005. Zasługi na rzecz polskości twórcy i wieloletniego przywódcy PSKO  
im. A. Mickiewicza oraz ZPB są bez wątpienia olbrzymie, ale prowadzona przezeń 
polityka nie była pozbawiona błędów, które również należy wyeksponować. I tu 
także pojawiają się pytania badawcze: Na ile walka z reżimem Aleksandra 
Łukaszenki po stronie organizacji demokratycznych była wyborem słusznym, 
będącym nakazem chwili i wynikającym z jak najszlachetniejszych pobudek, a na 
ile pomyłką, albo może działaniem zamierzonym, obliczonym na destrukcję 
polskiego stowarzyszenia? Czy warto było absorbować czas i środki na wieloletnie 
starania o budowę polskiej szkoły w Nowogródku kosztem rozwoju szkolnictwa 
polskojęzycznego w innych miastach republiki zamieszkanych przez znacznie 
większy odsetek ludności deklarującej polską narodowość? Wreszcie 
szczególnego znaczenia nabiera obiektywna analiza sukcesów i porażek 
kierownictwa ZPB zdymisjonowanego na VI Zjeździe, tym bardziej, iż wydaje się, 
że obecnie w Polsce są one przedstawiane krzywdząco i jednostronnie. Ostatnia 
teza jest konstruktem próbującym rozwikłać dwa dylematy pojawiające się w 
obszarze prowadzonych badań. Pierwszy z nich dotyczy zasadności stosowania 
terminu „odrodzenie narodowe” w stosunku do procesu zapoczątkowanego wśród 
białoruskich Polaków w końcu lat osiemdziesiątych. Zdaniem Zdzisława Juliana 
Winnickiego wówczas nastąpiło wyłącznie ujawnienie się polskości: „substrat 
narodowy trwał bez możliwości publicznego zaistnienia w jego wszechstronnym 
ujęciu (etnografia, język, kultura, konfesyjność, wreszcie struktury organizacyjne 
mniejszości)”

17
. Wrocławski uczony dotknął ważnego problemu, choć  

z prawidłowego wniosku wyprowadził błędne założenia. Trudno, bowiem mówić  
o upublicznieniu ukrytych form życia narodowego polskiej społeczności takich jak: 
towarzystwa, szkoły, prasa, skoro tych od kilkudziesięciu lat w ogóle nie było.  
W przypadku języka polskiego nastąpiło nie tylko jego ujawnienie się  
w sprzyjających warunkach, ale również wyraźna progresja odrodzenia. 
Zanegować można prawidłowość używania terminu w stosunku do całego 
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 Z. J. Winnicki, Od redaktora, w: Polska mniejszość..., op. cit., s. 5. „Odrodzenie” polskie na 
Wschodzie stało się faktem. Tak też jest określane w piśmiennictwie przedmiotu. My jednak 
wspomnianego i trwałego faktu „odrodzeniem” nie nazywamy. Było to bowiem ujawnienie tego co 
istniało, lecz w dotychczasowych warunkach politycznych jako jawna polskość (kulturowa, językowa  
i wyznaniowa) ujawniać się nie mogło, ale przecież było! O „odrodzeniu” można mówić jedynie  
w odniesieniu do tej, bliżej nie ustalonej liczby ludności polskiego pochodzenia, która z różnych 
powodów polskość zatraciła lub od niej świadomie „odeszła”. Ci czasem się „odradzają”. Najwyższą 
formą ujawnienia i odrodzenia jest na Wschodzie, obok publicznego ujawniania wiary, uczestnictwo  
w zorganizowanym życiu społecznym i kulturalnym mniejszości polskiej – w polskich organizacjach 
społeczno-kulturalnych i zawodowych. Z tej formy Polacy skorzystali masowo [...] ujawnienie – 
odrodzenie jest faktem trwałym wynikłym z autentyczności i woli realnie istniejących tam środowisk 
polskich, mimo że zjawisko jest co najmniej niechętnie obserwowane przez władze oraz 
kwestionowane co do genezy przez opozycyjne (Białoruś) struktury społeczne i polityczne” (tegoż, 
Polskie..., op. cit., s. 30-31). O ujawnianiu się w odniesieniu do procesu z udziałem Polaków na 
Ukrainie pisze H. Stroński, Między ujawnieniem a odrodzeniem. Polacy w niepodległej Ukrainie  
w latach 1991-2005, w: Polska mniejszość..., op. cit., s. 187-189. Zdaniem I. Kabzińskiej obydwa 
terminy są właściwe, a ich użycie zależy od kontekstu sytuacyjnego (Polacy na pograniczach 
kulturowych na obszarach postradzieckich w badaniach polskich etnologów w minionym 
piętnastoleciu, w: Polska mniejszość..., op. cit., s. 43; tejże, Wśród „kościelnych Polaków”, Warszawa 
1999, s. 7). 



 

zjawiska, bo czy wolno określać mianem odrodzenia polskości sytuację, w której 
liczba Polaków nie wzrasta, ale spada? Wreszcie można się spierać o to, czy 
pojęcie to jest właściwe dla każdego etapu analizowanego procesu, a może tylko 
dla pewnych jego fragmentów, np. wyłącznie w odniesieniu do przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, oddzielając ten okres wyraźnie od 
wydarzeń po 2000 r., którym bliższe jest określenie regresu (stagnacji)? Książka 
próbuje również udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca i roli polskich 
organizacji w systemie politycznym Białorusi. Ten nie stanowiąc kategorii 
statycznej i znajdując się w stanie permanentnego rozwoju jest jednym  
z ważniejszych determinantów warunkujących proces polskiego odrodzenia. 
Przyjęta konstatacja zakłada, iż kulturalno-oświatowe oblicze opisywanego 
zjawiska wcale nie musi oznaczać deprecjacji jego politycznego charakteru. 
Płaszczyzną analizy są nie tylko działania o wysokiej doniosłości politycznej 
wiążące się z aktywnym uczestnictwem polskich stowarzyszeń w życiu politycznym 
kraju, ale i te podejmowane w obszarze zakreślonym przez główne cele i zadania 
statutowe. Stąd wynika ekspozycja wymiaru politycznego problemu budowy 
polskich szkół, w rozwiązanie którego angażowały się najwyższe czynniki 
państwowe i to zarówno na Białorusi, jak i w Polsce. 

Struktura książki posiada konstrukcję chronologiczno-problemową i składa się 
ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. Rozdział pierwszy 
charakteryzuje zaplecze społeczne polskich organizacji oraz czynniki 
determinujące ich działalność, zakwalifikowane do pięciu kategorii uwarunkowań: 
1) historycznych, a więc tych, które na przestrzeni kilkuset lat doprowadziły  
do ukształtowania się na ziemiach białoruskich licznej społeczności polskiej;  
2) statystycznych, będących wizualizacją rozmieszczenia przestrzennego 
mniejszości polskiej na podstawie danych dostarczonych przez powszechne spisy 
ludności; 3) socjologicznych, określających kondycję narodową zbiorowości 
polskiej i związanych z tym problemów (wynarodowienia, statusu społecznego, 
głównych wyznaczników tożsamości narodowej); 4) wewnątrzsystemowych, 
związanych z funkcjonowaniem polskich stowarzyszeń w ramach systemów 
politycznych ZSRR i Białorusi (do 1991 r. proces polskiego odrodzenia stanowił 
integralną część szerszego zjawiska obejmującego całe terytorium państwa 
radzieckiego; kontekst pozarepublikański stracił znaczenie po ogłoszeniu przez 
Mińsk niepodległości); 5) pozasystemowych, kojarzonych z wpływem otoczenia 
międzynarodowego, bo przecież problem Polaków w kraju między Bugiem a Sożą 
jest jednym z ważniejszych zagadnień stosunków bilateralnych Warszawy ze 
wschodnim sąsiadem. 

Rozdział drugi opisuje ten etap rekonstruowanego procesu, który przypada na 
schyłek istnienia radzieckiej Białorusi i wiąże się z działalnością pierwszych 
polskich organizacji. Procedurom diagnostycznym poddano: Klub Miłośników 
Kultury Polskiej w Lidzie (1987-1988), Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe im. Adama Mickiewicza w Grodnie (1988-1991), Klub Miłośników 
Polskiej Mowy i Kultury „Rota” w Baranowiczach (1989-1991), Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Mińsku (1990-1991) oraz Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Romualda Traugutta w Brześciu (1990-
1992). Wszystkie te struktury różniły się między sobą liczebnością (rozpiętość 
 



 

wynosiła od kilkudziesięciu do kilku tysięcy członków), łączyło je natomiast 
podobieństwo celów i zadań statutowych. Był to okres tworzenia zrębów 
polskojęzycznego szkolnictwa, zakładania pierwszych od czasów przedwojennych 
polskich zespołów folklorystycznych, uruchamiania po kilkudziesięcioletniej 
przerwie środków masowego przekazu w języku polskim. Odradzający się polski 
ruch społeczno-kulturalny otrzymał wsparcie ze strony niektórych białoruskich 
działaczy i intelektualistów. Ważną rolę odegrała pomoc, która napłynęła od 
rodaków z kraju i na Litwie. 

Rozdział trzeci analizuje stadium najbardziej dynamiczne. W czerwcu 1990  
roku cztery polskie stowarzyszenia połączyły się w Związek Polaków na Białorusi. 
W połowie dekady organizacja, którą kierował prezes Tadeusz Gawin, liczyła około 
30 tys. członków i uchodziła za najliczniejszą w sektorze NGO. Stanowiła główną, 
ale nie jedyną reprezentację Polaków. W 1991 r. po rozłamie w szeregach 
lidzkiego oddziału ZPB powstało Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Po 
kolejnym podziale środowisk polskich w latach 1995-1996 działalność rozpoczęła 
Polska Macierz Szkolna. Struktury niezależne funkcjonowały w Mińsku, gdzie 
najpierw Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” ogłosiło secesję (1994 
r.), a następnie część jego członków oddzieliło się, powołując do życia 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Poloniczka” (1995 r.). Stosunkowo 
najlepsze warunki dla funkcjonowania polskich organizacji istniały w okresie 
republiki parlamentarnej (1991-1994). Uległy one znacznemu pogorszeniu po 
wprowadzeniu dyktatury przez prezydenta Łukaszenkę w 1996 r. Progresja 
polskości dotyczyła wszystkich aspektów procesu odrodzenia narodowego. 
Wielkim sukcesem było otwarcie dwóch szkół z polskim językiem nauczania:  
w Grodnie (1996 r.) i Wołkowysku (1999 r.). W trzynastu miejscowościach Białorusi 
wybudowano od podstaw lub wykupiono na własność budynki pod Domy Polaka. 
Środowiska polskie zdolne były do podejmowania działań o wysokiej doniosłości 
politycznej (uczestnictwo w wyborach, walka z reżimem po stronie opozycji). 

Rozdział czwarty ilustruje kierunek ewolucji zjawiska po V Zjeździe ZPB, który 
odbył się w listopadzie 2000 r. Prezes Tadeusz Kruczkowski porzucił współpracę  
z organizacjami demokratycznymi, koncentrując się wyłącznie na problemach 
kulturalno-oświatowych. Ugodowa postawa wobec władz nie przyniosła jednak 
pożądanych rezultatów. W tym czasie nie powstała ani jedna polska szkoła,  
a organizacją targały liczne skandale. VI Zjazd (marzec 2005 r.) zdymisjonował 
nieudolnego lidera, powołując na jego miejsce Anżelikę Borys. Ministerstwo 
Sprawiedliwości RB tego wyboru nie uznało. Przeciwko decyzji przywracającej 
status quo sprzed kilku miesięcy stanowczo zaprotestowała Polska. Powtórzony  
VI Zjazd (sierpień 2005 r.) doprowadził do faktycznego rozbicia stowarzyszenia. 
Od tej pory istnieją dwa ZPB: ten cieszący się uznaniem rządu w Warszawie,  
ale działający w świetle prawa białoruskiego nielegalnie oraz proreżimowa 
struktura kierowana w latach 2005-2009 przez Józefa Łucznika (obecnie zaś 
przewodzi jej Stanisław Siemiaszko). Ostatnie pięć lat procesu polskiego 
odrodzenia nie napawają optymizmem. Skłócone środowisko polskie straciło 
zdolność do podejmowania efektywnych działań. Wobec wstrzymania dotacji  
z Polski realizacja wielu przedsięwzięć o charakterze statutowym stanęła pod 
wielkim znakiem zapytania. Kończący książkę podrozdział prognostyczny kreśli 
wizje na temat możliwych kierunków rozwoju polskości.  



 

Konsekwencją przyjętego tematu publikacji jest uznanie priorytetu dwóch 
metod badawczych. Pierwszą z nich jest analiza systemowa średniego rzędu. 
Proces polskiego odrodzenia nie jest traktowany jako zjawisko wyizolowane  
i badany w oderwaniu od otaczającej go rzeczywistości. Działalność polskich 
organizacji rozpatrywana jest w kontekście systemu politycznego Białorusi, którego 
one stanowią integralną część. Tą drogą zdiagnozowano: 1) uwarunkowania 
wewnątrz- oraz pozasystemowe; 2) rolę subsystemu polskich stowarzyszeń  
w podtrzymywaniu systemu jako całości; 3) mechanizmy działania zmieniające 
otoczenie. Chronologiczny charakter konstrukcji wywodu, zakładający roztrząsanie 
problemu na przestrzeni ponad dwudziestoletniego okresu i przewidujący liczne 
odwołania do niekiedy bardzo odległej przeszłości, w sposób naturalny skłania do 
stosowania metody historycznej. Ta umożliwia równoczesną prezentację 
genetycznych, strukturalnych oraz funkcjonalnych aspektów rekonstruowanego 
zjawiska. Zastosowanie pomocnicze znalazło również kolejnych pięć metod 
badawczych: 1) ujęcia ilościowe i jakościowe (obliczenia szacunkowe, 
wyczerpujące, reprezentacyjne, średnia matematyczna) – przy opracowywaniu 
materiałów powszechnego spisu ludności Białorusi z 1999 r.; 2) analogia, która 
pozwoliła na wyłuskanie podobieństw i różnic między opisywanymi organizacjami; 
3) analiza instytucjonalno-prawna statutów polskich stowarzyszeń oraz aktów 
normatywnych – tych o charakterze wewnętrznym (konstytucje, ustawy, 
rozporządzenia, uchwały), jak i ratyfikowanych oraz włączonych do porządku 
wewnętrznego umów międzynarodowych; 4) wizję przyszłości zbudowano  
w oparciu o dwie ostatnie metody: ekstrapolacji i refleksji. 

Podstawowym źródłem rekonstrukcji i analizy procesu polskiego odrodzenia 
jest polskojęzyczna prasa ukazująca się na Białorusi w latach 1989-2010. 
Większość przywoływanych tu tytułów pełniło, bądź w dalszym ciągu pełni, rolę 
organów prasowych poszczególnych organizacji: „Echa Polesia”, „Głos znad 
Niemna”, „Magazyn Polski” i „Polskie Słowo z Baranowicz” (Związku Polaków na 
Białorusi), „Ziemia Lidzka” (Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej), „Słowo 
Ojczyste” (Polskiej Macierzy Szkolnej), „Bogu i Ojczyźnie” (organizacji 
harcerskich). Pisma te zawierają wiele materiałów dokumentujących działalność 
organizacyjną polskich stowarzyszeń: planów pracy, stenogramów z posiedzeń 
organów kierowniczych, referatów odczytywanych na zjazdach, uchwalonych tam 
odezw i rezolucji. Przy rozpatrywaniu problemów związanych z Kościołem 
katolickim posłużono się „Dialogiem”, białorusko-polsko-rosyjskojęzycznym 
miesięcznikiem kulturalno-religijnym diecezji pińskiej, drukowanym  
w Baranowiczach począwszy od 1994 r. oraz „Słowem Życia”, dwutygodnikiem 
religijno-informacyjnym diecezji grodzieńskiej, ukazującym się od 1997 r. w dwóch 
wersjach językowych: białoruskiej i polskiej. Jedynym periodykiem niezależnym,  
z którego korzystano, był „Pryzmat”, prywatny miesięcznik wydawany w Mińsku na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Ważnym źródłem jest polskojęzyczna prasa 
ukazująca się na Litwie: „Czerwony Sztandar” (od 9 II 1990 r. „Kurier Wileński”)  
i „Magazyn Wileński”, w oparciu o którą w dużej mierze zrekonstruowano pierwsze 
dwa lata analizowanego zjawiska. Funkcja pomocnicza przypadła szeroko 
rozumianej prasie w Polsce. W książce użyto wielu materiałów prasowych 
znajdujących się w zbiorach autora, stanowiących owoc jego kilkunastoletnich 
zainteresowań tą problematyką. Przy ich kompletowaniu nie stosowano żadnej 
 



 

metody doboru, stąd też wachlarz przywoływanych tytułów jest bardzo szeroki  
i obejmuje szereg pism skierowanych do odbiorcy masowego („Angora”, 
„Dziennik”, „Dziś”, „Fakt”, „Gazeta Wyborcza”, „Głos Wielkopolski”, „Karta”, 
„Krasnogruda”, „Lithuania”, „Nasz Dziennik”, „Newsweek”, „Niwa”, „Nowe 
Kontrasty”, „Przegląd Katolicki”, „Rota”, „Rzeczpospolita”, „Trybuna Ludu”, „Więź”, 
„Życie i Myśl” oraz „Życie Kalisza”). Wykorzystaną bazę źródłową uzupełniają dane 
statystyczne powszechnego spisu ludności Białorusi z 1999 r. udostępnione przez 
Ministerstwo Statystyki i Analizy RB, dokumenty (materiały dotyczące szkolnictwa 
polskojęzycznego, statuty) uzyskane listownie, bądź bezpośrednio w siedzibach 
polskich organizacji (PMS, TKPZL, ZPB) w trakcie dziewięciu pobytów na Białorusi 
w latach 2000-2002, korespondencja z lubelską Fundacją Pomocy Szkołom 
Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, białoruskie, polskie i radzieckie 
akty prawne o charakterze wewnętrznym i międzynarodowym, opublikowane 
wspomnienia (wieloletniego prezesa ZPB Tadeusza Gawina, działaczy skupionych 
w TKPZL) oraz wywiady prasowe. 

Literaturę uzupełniającą stanowią różnego rodzaju artykuły w publikacjach 
zbiorowych, periodykach o charakterze naukowym („Acta Baltico-Slavica”, 
„Białoruskie Zeszyty Historyczne”, „Czasopismo Geograficzne”, „Etnografia 
Polska”, „Europa Środkowo-Wschodnia”, „Forum Naukowe”, „Fraza”, „Obóz”, 
„Pogranicze”, „Przegląd Politologiczny”, „Przegląd Polonijny”, „Res Historica”, 
„Sprawy Narodowościowe” oraz „Zeszyty Historyczne”), jak i nieliczne opracowania 
monograficzne. Historyczny proces formowania się na Białorusi polskiej 
mniejszości udało się odtworzyć dzięki pracom: G. Błaszczyka, M. Iwanowa,  
M. Kosmana, T. Kruczkowskiego, O. Łatyszonka, H. Łowmiańskiego,  
E. Maliszewskiego, E. Mironowicza, H. Paszkiewicza, H. Sahanowicza,  
Z. Szybieki, M. B. Topolskiej oraz Z. J. Winnickiego. Przy analizie statystycznej 
rozmieszczenia przestrzennego mniejszości polskiej w świetle powszechnych 
spisów ludności Białorusi przydatne okazały się opracowania P. Eberhardta: 
Między Rosją a Niemcami, Warszawa 1996 oraz Przemiany narodowościowe na 
Białorusi, Toruń – Warszawa brw. Wiedza w zakresie problematyki etnograficznej, 
lingwistycznej i socjologicznej w dużej mierze zbudowana została w oparciu  
o publikacje: W. S. Citowa, I. Grek-Pabisowej, J. Riegera, I. Kabzińskiej,  
R. Radzika, E. Smułkowej oraz C. Żołędowskiego. Problem roli Kościoła 
katolickiego w życiu narodowym polskiej społeczności zdiagnozowano przy udziale 
prac: Канфесіі на Беларусі, Mińsk 1998; Т. П. Короткая, А. И. Осипов,  
В. А. Теплова, Христианство в Беларуси: история и современность, Mińsk 
2000; А. М. Кулагін, Каталіцкія храмы на Беларусі, Mińsk 2001; Odrodzenie 
Kościoła katolickiego w byłym ZSRR, pod red. E. Walewandra, Lublin 1993; Religie 
i kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. I. Borowik,  
A. Szyjewskiego, Kraków 1993 oraz Рэлігія і Царква на Беларусі, Mińsk 2001. 
Wewnętrzną sytuację polityczną republiki determinującą proces polskiego 
odrodzenia oraz kwestie ustrojowe scharakteryzowano na podstawie opracowań: 
Białoruś. Czas zmian, pod red. K. Kłysińskiego i R. Witka, Poznań 2003; Białoruś: 
Trudna droga do demokracji, pod red. M. Iwanowa, Wrocław 2006; Czas nadziei, 
Warszawa 1988; P. Foligowski, Białoruś. Trudna niepodległość, Wrocław 1999; 
Inna Białoruś. Historia – polityka – gospodarka, Warszawa 1999; Polska i jej 
wschodni sąsiedzi, t. II, pod red. A. Andrusiewicza, Rzeszów 2002; Polska  
i państwa sąsiedzkie. Wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995, pod red. 



 

S. Zyborowicza, Poznań 1997; Республика Беларусь, Mińsk 2000; Systemy 
polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sokoła  
i M. Żmigrodzkiego, Lublin 2005; Systemy polityczne państw Europy Środkowej  
i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, pod red. M. Barańskiego, 
Katowice 2005; Ustroje państw współczesnych, cz. 2, pod red. E. Gdulewicz, 
Lublin 2002 oraz Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, pod 
red. W. Baluka i A. Czajkowskiego, Wrocław 2007. Miejsce polskiej mniejszości  
w stosunkach polsko-białoruskich zanalizowano w oparciu o publikacje: Polska – 
Białoruś. Problemy..., op. cit.; Polska – Białoruś. Wybrane..., op. cit., Polska  
i Białoruś, pod red. A. Eberhardta i U. Ułachowicza, Warszawa 2003, Polska  
i Białoruś po rozszerzeniu Unii Europejskiej, pod red. M. Krzysztofowicza, 
Warszawa 2005 oraz Polska polityka wschodnia, materiały z konferencji 
zorganizowanej w dniach 3-4 listopada 2006 roku we Wrocławiu, Wrocław 2008. 
Szczegółowy wykaz użytej literatury zawiera załączona bibliografia. 


