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Dorota Michaluk
(Toruñ)

Jestem przyjacielem Bia³orusinów...  raporty
wywiadowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddzia³u
Sztabu Generalnego WP z lat 1922-1923
(czêæ 2; pocz¹tek w BZH nr 25, s. 209-258)

Dokument X
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 26.03.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II
Sztabu Generalnego
in¿yniera Romualda Ziemkiewicza
Raport
Wyjecha³em z Warszawy dnia 16 marca i by³em w Wilnie dopiero 17 marca rano. Okaza³o siê, i¿ spóni³em siê o 1 dzieñ, gdy¿ 16 [marca] odby³o siê
liczniejsze zebranie w obecnoci Brynkiewicza107 z Miñska. Z opowiadañ
dowiedzia³em siê, i¿ mia³o ono nader burzliwy charakter i ¿e dziêki wiêkszej iloci zebranych przyjêto propozycje wspó³dzia³ania z Miñskiem wrêcz
wrogo. Brynkiewicz miota³ siê jak oszala³y, zaklina³, by nie gubiæ sprawy,
grozi³, ¿e w razie zajêcia kraju czy przez litwinów czy przez bolszewików
wszyscy oporni w proponowanej czynnej akcji przygotowañ do powstania
bêd¹ og³oszeni poza prawem, jako wrogowie Bia³orusi i rewolucji. Zebranie nie da³o rezultatu ¿adnego.
17 marca wieczorem spotka³em Brynkiewicza, który ogromnie siê ucieszy³, zobaczywszy mnie. Robi³ mi wyrzuty, ¿e nie by³em 16-go na zebraniu,
a by³bym mu siê przyda³ dla podtrzymania jego tez. Wzi¹³em go w obroty,
co do stanu politycznego. Otó¿ owiadczy³ mi, ¿e by³ w Berlinie i Kownie
i ¿e w Niemczech obecnie zaczyna górê braæ pr¹d antysowiecki, ludzie z którego nie chc¹ wierzyæ w si³ê i moc wojska sowietów. Brynkiewicz twierdzi,
¿e obawiaæ siê nale¿y wobec wzrostu nacjonalizmu i faszyzmu, by Niemcy
nie robi³y w Rosji prób zwalenia Sowietów i zast¹pienia ich przez monar107
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W³odzimierz Brynkiewicz  podejrzewany przez II Oddzia³ o rolê agenta sowieckiego i kuriera.

chistów-nacjonalistów. W skutecznoæ takiej próby nie wierzy, ale rozdzielanie si³ i wytwarzanie zamêtu b¹dcob¹d by³oby szkodliwem dla zwyciêstw by³ej rewolucji.
[k. 2]
Dalej Brynkiewicz mówi³, i¿ pomimo ró¿nice polityczne Niemców, Rosja ci¹gle i stale otrzymuje wszystko dla swej armji. Artylerja, amunicja,
tanki, gazy, szczególnie te ostatnie, ma w takiej iloci, ¿e na rok wojny starcz¹. Doda³, ¿e teraz armja Sowietów, to nie armja z 1920 roku go³a i bosa,
lecz odziana, syta i doskonale uzbrojona. Rosja z Polski mieje siê i nie liczy siê z ni¹ wcale. Dalej mówi³, i¿ Polska idealnie sprawnie robi sobie
wrogów naoko³o, jak Niemcy, Litwini, Sowiety i Czechy, ba nawet wewn¹trz kraju pracuje usilnie i przez swój imeprjalizm i nietolerancjê czysto
bur¿uazyjno-pañsk¹ zmusza ukraiñców, bia³orusinów i litwinów do wrogiego stanowiska wobec niesytych w³adzy i dóbr materjalnych panów. Nam
tego i trzeba! zakoñczy³. Okazuje siê, i¿ Miñsk ledzi pilnie co siê dzieje
w kraju, notuje skrzêtnie wszelkie uciski ze strony administracji polskiej na
Kresach i liczy na to, ¿e to, czy do wywo³ania powstania, czy do wygnêbienia elementu polskiego w czasie zajêcia terytorjum przez bolszewików ogromnie siê przyda. Brynkiewicz zebra³ ca³¹ kupê gazet, szczególnie tych, co
wydzia³ prasowy skonfiskowa³. Wszystko to ma byæ dla Miñska i Moskwy.
Zapytany przeze mnie o termin przypuszczalnej wojny, odpowiedzia³, i¿
mo¿e siê to obecnie nieco przesunie wskutek okolicznoci nieprzewidzianych, faktem jest i bêdzie to, i¿ Sowiety musz¹ siê oprzeæ na niezadowoleniu ludnoci w Polsce i energicznie zainterwenjowaæ. Co do powstania, to
wobec tego, i¿ kieruj¹ce bur¿uazyjno-narodowe bia³oruskie sfery nie chc¹
pójæ razem, praca organizacyjna zostanie powierzon¹ podziemnym (podpolnym) jaczejkom108. Bandy takich ho³oworezów: jak Mucha109 bêd¹
wzmocnione, ale bêd¹ gnêbiæ tylko administracjê i panów. Taki Mucha
ogromne nam oddaje us³ugi, bo wszêdzie ma zorganizowanych swych ludzi! zaznaczy³ Brynkiewicz. Co do samej Polski, to nasi towarzysze
[k. 3]
w odpowiednim czasie wywo³aj¹ tam strajki i awantury. O to bardzo ³atwo.
Wojna jeszcze w tym roku byæ musi. W razie powodzenia naszego Litwa
i Niemcy bezwarunkowo pomog¹ nam czynnie  doda³ z wielk¹ pewnoci¹ i zadowoleniem Brynkiewicz.
Gazety Brynkiewiczowi dostarczy³ Maksim Harecki110. Mnie za Brynkie108
109
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Jaczejka (ros. ÿ÷åéêà)  komórka; tu: w znaczeniu zorganizowanych grup komunizuj¹cych.
Mucha-Michalski  pseudonim dowódcy bia³oruskiego oddzia³u partyzanckiego na
Wileñszczynie i Grodzieñszczynie, któremu w latach 1922-1923 przypisywano tak¿e
napady innych oddzia³ów i zwyk³ych band rabunkowych.
Maksim Harecki  zob.: Jestem przyjacielem Bia³orusinów...  raporty wywia-
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wicz usilnie prosi³ o zbieranie dla nich numerów gazet skonfiskowanych. Obieca³em, ¿e w miarê bytnoci mojej w Wilnie bêdê siê o to usilnie staraæ. Brynkiewicz jedzi za paszportem polskim Jana Zaleskiego. Paszport wraz z fotografi¹ wydany w Bia³ymstoku. Je¿eli prawdziwy, to musi byæ jakie przekupstwo urzêdników, je¿eli za to falsyfikat, to muszê przyznaæ, i¿ zrobiony
wietnie. 17-go marca wieczorem Brynkiewicz mia³ wyjechaæ do Miñska.
W koñcu mej rozmowy zaznaczy³em z naciskiem, by przyjrzano siê krytycznie robocie Smolicza111 w Miñsku, bo wysoce jest mo¿liwem, i¿ jest on
albo prowokatorem, albo wys³anym z Warszawy przez defenzywê agentem.
Brynkiewicz zaznaczy³, i¿ dawno mu siê Smolicz nie podoba, ¿e w konszachtach Smolicza z warszawskimi oficerami defenzyfy s³ysza³ ju¿ i od
innych bia³orusinów w Wilnie i na prowincji i ¿e sprawa ta bêdzie rozpatrzona w Miñsku.
Nastrój ludnoci bia³oruskiej wskutek ci¹g³ych aresztów i niesumiennoci i g³upocie policjantów robi siê coraz bardziej wrogim Polsce. Rozmawia³em z kilkoma z ró¿nych stron przyby³ymi i z jednym, który aresztowany za
posiadanie numeru gazety bia³oruskiej w Wo³o¿yñskim powiecie, by³ etapem przys³any do Wilna, ograbiony przez policjantów z pieniêdzy, a nastêpnie z braku winy i przestêpstwa wypuszczony na wolnoæ w Wilnie bez
pieniêdzy i mo¿noci powrotu do gospodarstwa. Ten fakt
[k. 4]
maj¹ wykorzystaæ pos³owie bia³oruscy w Sejmie i zagranic¹, albowiem
z osobnika zdjêto fotografiê, gdy¿ lady pobicia, siniaki s¹ widoczne. Takich faktów nieprzyjemnych jest wiêcej. Kancelarja poselska, do której
w Wilnie poszkodowani nader licznie siê zg³aszaj¹, bardzo skrupulatnie zbiera materja³y.
Nastêpnie konfiskaty numerów gazet bia³oruskich s¹ tak g³upie, i¿ mo¿na mia³o pow¹tpiewaæ czy panowie z wydzia³u prasowego s¹ poczytalni
i nie pijani, albowiem numery nic z³ego nie zawieraj¹ce s¹ konfiskowane,
natomiast krzycz¹ce o gwa³tach i niesprawiedliwoci panów polskich i administracji s¹ wypuszczane bez ¿adnych przeszkód.
Na drugi dzieñ wi¹t Wielkanocnych ma byæ zjazd i przyjêcie w Wilnie
senatorów, pos³ów i osób zaproszonych. Zaproszenie ma i ni¿ej podpisany.
Maj¹ byæ mowy i narady polityczne ca³kiem poufne.
25-go marca w niedzielê wieczorem wiêtowali bia³orusini rocznicê og³oszenia swej niepodleg³oci. Na zebraniu mimo zaproszenia byæ nie mog³em z powodu, i¿ termin biletu koñczy³ siê 25-go, a pieniêdzy wobec dro-
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dowcze Romualda Ziemkiewicza do II Oddzia³u Sztabu Generalnego WP z lat 19221923, cz. 1, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, t. 25, 2006, s. 209-258 (dalej: cz. 1),
przyp. 76, dokument VI.
Arkadiusz Smolicz  zob.: cz. 1, przyp. 19, dokument II.

¿yzny wileñskiej i du¿ych kosztów za mieszkanie i na wywiad  nic prawie nie zosta³o.
W takich wypadkach usilnie prosiæ bêdê: albo o dawanie biletów z d³u¿szym terminem, lub wskazanie mi, czy i gdzie w Wilnie w takim jak powy¿szy wypadek móg³bym bilet otrzymaæ.
Nastêpnie co do kosztów, to pomimo skromnego wydawania pieniêdzy,
na samo prze¿ycie ga¿a miêsiêczna nie starcza mi, a koszt wywiadu silnie
podrywa mój bud¿et. O jak¹ czy to zapomogê czy to o sumê do wyliczenia
zmuszony bêdê prosiæ.
Warszawa
in¿. Romuald Ziemkiewicz
26 marca 1923
[Na karcie 1 dokumentu  odrêcznie o³ówkiem w poprzek strony, na tekcie raportu: Konfident jest fatalnie instruowany, rola jego ju¿ koñczy³a siê, gdy
Brynkiewicz nie dopi¹wszy celu wyjecha³ do Miñska, trzeba go by³o aresztowaæ nale¿a³o w Wilnie poinformowaæ ekspozyturê i w razie potrzeby skierowaæ konfidenta. Konfident nie otrzyma³ instrukcji, aby w tak wa¿nych sprawach porozumia³ siê z oficerem. Nale¿y tak¿e z w³adzami naszymi zbadaæ tycz¹ce siê wydawania paszportu [dwa s³owa nieczytelne]. Konfident lekcewa¿y
sobie fakt sprawdzenia jak¹ jest ³¹cznoæ Wilna, Kowna i Berlina z Miñskiem].
Dokument XI
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 27.03.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
In¿. Ziemkiewicza Romualda
Raport
Oprócz Brynkiewicza112 i bia³orusinów wileñskich rozmawia³em du¿o i szczegó³owo o sytuacji obecnej i z pos³ami. Trzymam siê taktyki nienarzucania siê
nikomu z moj¹ osob¹. Zwracaj¹ siê do mnie sami. Artyku³ mój w gazecie Nowaje ¯yæcio113 bardzo siê podoba³ i zwrócili na mnie uwagê. Rozmawiam do
tej pory z tymi, którzy sami ze mn¹ staraj¹ siê stosunki nawi¹zaæ, to jest z Taraszkiewiczem114, Rakiem-Michaj³owskim115 i Jakowiukiem116. Przed wyjazdem
112
113

114
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W³odzimierz Brynkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 107, dokument X.
Íîâàå Æûöö¸  dziennik o charakterze politycznym wydawany przez Bia³orusk¹ Organizacjê Rewolucyjn¹ w Wilnie od 03.03 do 21.05.1923 r. Naczelnym redaktorem by³ R. £ahinowicz.
Bronis³aw Taraszkiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 49, dokument IV.
Szymon Rak-Michaj³owski  zob.: cz. 1, przyp. 29, dokument II.
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do Wilna du¿o czasu powiêci³em im w Warszawie. Taraszkiewicz chce mnie
wci¹gn¹æ do czynniejszego dzia³ania, w rozmowach zupe³nie szczerze i otwarcie opowiada o swej umowie z £astowskim117. Umowa taka: robiæ jak najwiêcej ha³asu, wszczynaæ interpelacje z lada powodem, mocno podkrelaæ tezy
socjalne co do ziemi (eserowska teorja nadania ziemi za darmo) i korzystaæ ze
wszelkich porozumieñ z ugrupowaniami w Sejmie, choæby nawet z przeciwnikami ideowymi, aby chwilowo uzyskaæ czy g³os decyduj¹cy czy znaczenie.
Taktyka posuniêta przez £astowskiego zupe³nie siê zgadza z instrukcjami z Miñska, jakie przywióz³ z Sowdepji118 Maksim Harecki119. Chodzi g³ównie i zasadniczo o takie wytworzenie sytuacji, by na mocy faktów = gwa³tu i ucisku administracji i wojska na Bia³orusi, stworzyæ grunt do interpelacji Sowietów, Litwy
i Niemców na forum dyplomatycznym Europy. To wyranie i twardo osobicie
wobec mnie i paru innych osób wypowiedzia³ pose³ Taraszkiewicz.
[k. 2]
Ciekawy stosunek istnieje miêdzy Wyzwoleniem120 i Klubem bia³oruskim121. Taraszkiewicz narzeka³, i¿ pose³ Poniatowski122 pomimo umowy
wystêpuje prowokuj¹co i szkodliwie wobec bia³orusinów. Jaka to umowa
i na czym polega do tej pory nie mia³em sposobnoci wybadaæ. Wiem tylko,
i¿ jakie osobliwe szacherki prowadzi pose³ Wojewódzki123, o którym sam
Taraszkiewicz wyra¿a siê, i¿ siedzi na dwóch sto³kach.
Faktem jest, i¿ Maksim Harecki je¿d¿¹c do Sowdepji mia³ g³ównie cele
polityczne na widoku, przykrywaj¹c je p³aszczykiem sprowadzenia ksi¹¿ek
szkolnych bia³oruskich. Bli¿sze szczegó³y powoli siê wyjani¹, nie chcê
bowiem natarczywie wypytywaæ siê o to, tym bardziej, i¿ jedyny Harecki
patrzy na mnie krzywo i podejrzliwie.
116
117
118
119
120

121
122

123
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Szymon Jakowiuk  zob.: cz. 1, przyp. 38, dokument III.
Wac³aw £astowski  zob.: cz. 1, przyp. 96, dokument VII.
Sowdepija  potoczna nazwa Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
Maksim Harecki  zob.: cz. 1, przyp. 76, dokument VI.
Polska Partia Ludowa Wyzwolenie  ch³opska partia polityczna za³o¿ona w 1915 r.
jako PSL Wyzwolenie, od 1918  PPL Wyzwolenie; za³o¿enia partii  lewicowe (reforma rolna, nacjonalizacja bogactw naturalnych); reprezentowa³a lewicê ruchu ludowego; organ prasowy  Wyzwolenie; od 1931 w sk³adzie Stronnictwa
Ludowego.
Klub Bia³oruski  Bia³oruski Klub Poselski utworzony w parlamencie po wyborach
1922 r.
Juliusz Poniatowski (1886 Petersburg  1975 Warszawa)  polski dzia³acz ludowy; 1919-1927 pose³ do Sejmu II RP z listy PPL Wyzwolenie, której by³ jednym
z za³o¿ycieli; minister rolnictwa w rz¹dach W. Witosa, L. Koz³owskiego, W. S³awka,
M. Zyndram-Kocia³kowskiego, F. S³awoj-Sk³adkowskiego; 1939-1957 na emigracji, po powrocie pracownik PAN i SGGW.
Sylwester Wojewódzki  porucznik, pracownik II Oddzia³u, uczestnik rozmów polsko-bia³oruskich w Miñsku w marcu 1920 r.; po oficjalnym odejciu ze s³u¿by sympatyk bia³oruskiej Hramady, ale podejrzewany o wspó³pracê z II Oddzia³em.

Bardzo cenne i dobre informacje udziela mi pose³ Jakowiuk, mój niegdy
podw³adny z Grodna, ja jednak niezbyt chêtnie na oko ich s³ucham. Oburza
on siê, i¿ klub s³ucha podszeptów Miñska i ¿e Taraszkiewicz wklucza do
swej mowy akcenty bolszewickie narzucone z Miñska. Wobec tego jednak,
i¿ Jakowiuk jako intelligencja jest s³abym, trzymam go w rezerwie.
Taraszkiewicz i Rak-Michaj³owski chcieliby mnie widzieæ jako dyrektora
seminarjum nauczycielskiego bia³oruskiego. Odpowiedzia³em, ¿e je¿eli takie
seminarjum powstanie w Wilnie, to siê mo¿e zgodzê, na prowincji za w ma³em miasteczku nigdy osi¹æ nie zdecydujê siê. T³omaczê to, ¿e w Wilnie mam
biblioteki, gdzie mogê pracowaæ, a na prowincji by³bym tego pozbawionym.
Zaznaczam, i¿ pose³ Jakowiuk podkrelaj¹c
[k. 3]
sw¹ niechêæ do bolszewizmu robi to szczerze, w roku bowiem 1920 w Grodnie osadzono go w czerezwyczajce124, która uciekaj¹c z Grodna popêdzi³a
pieszo aresztowanych i on z drogi dopiero uciek³ im.
Dnia 2-go kwietnia w Wilnie wielki zjazd pos³ów senatorów i innych dzia³aczy. Bêdzie roztrz¹sana taktyka i plan postêpowania na przysz³oæ. Je¿eli
nie na samego 2-go, to w ka¿dym razie na 3-go kwietnia obecnoæ moja
by³aby tam po¿¹dan¹. Kwestja stosunku do gabinetu gen. Sikorskiego125
przedstawia siê jak ni¿ej.
Taraszkiewicz powiedzia³ mi tak: Obiecankê rozpatrzenia naszych
krzywd i ucisku zrobion¹ przez galileusza126 gen. Sikorskiego przyjêlimy
jako weksel z dobrym podpisem i czekamy spe³nienia s³owa. Co do spe³nienia tego s³owa nie mamy ¿adnych a ¿adnych iluzyj; nauczeni dowiadczeniem 1919 i 1920 roku, wiemy co obiecanki, uroczyste dawanie s³owa
przez Pi³sudskich127, Osmo³owskich128, Raczkiewiczów129 i tym podobn¹ ban124
125
126
127
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Zob.: cz. 1, przyp. 37, dokument III.
W³adys³aw Sikorski  zob.: cz. 1, przyp. 84, dokument VII.
Galileusz  mieszkaniec Galicji; tu: aluzja do obsadzania stanowisk na ziemiach
wschodnich urzêdnikami wywodz¹cymi siê z Galicji.
Józef Pi³sudski (1867-1935)  dzia³acz niepodleg³ociowy, naczelnik pañstwa, marsza³ek Polski. Od 1893 w PPS, 1912  komendant g³ówny polskich oddzia³ów wojskowych tworzonych w Galicji, 1914  inicjator utworzenia Polskiej Organizacji
Wojskowej, 1914-1916  d-ca I Brygady Legionów Polskich; VII 1917  XI 1918
 internowany w Magdeburgu przez Niemców; XI 1918  XII 1922  naczelnik
pañstwa; XII 1922  V 1923  szef Sztabu Generalnego WP; od III 1920  marsza³ek Polski; w 1926 dokona³ przewrotu majowego i obj¹³ w³adzê w Polsce.
Jerzy Osmo³owski (1872-1954)  polski dzia³acz polityczny, wspó³pracownik J. Pi³sudskiego, 1919-1920  komisarz generalny Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich.
W³adys³aw Raczkiewicz (1885-1947)  polski polityk; 1917-1918  przezes Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego; 1921, 1925-1926, 1935-1936  minister spraw wewnêtrznych; 1921-1924  wojewoda nowogródzki; 1926-1930  wileñski, 1935  krakowski; 1936-1939  pomorski; 1930-1935  marsza³ek Senatu; 30 IX 1939  prezydent RP na emigracji; przeciwnik kompromisów z ZSRS.
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dê s¹ warte, odczuwamy to dotychczas na swojej skórze. W razie nie dotrzymania s³owa przejdziemy w wybranym przez nas krytycznym momencie do bezwzglêdnej obstrukcji i opozycji, a jestem pewny, i¿ sporo partyj
powita to z uznaniem.
Z rozkazu Kowna130 litwini w Wilnie zaczynaj¹ coraz serdeczniej zbli¿aæ siê do bia³orusinów. Oddaj¹ sobie wzajemne us³ugi jak np. po rewizji
w litewskiej ksiêgarni Szwiturys bia³oruska ksiêgarnia natychmiast by³a powiadomiona i ostrze¿ona. Litwini piewaj¹ w chórze bia³oruskim; na
przyk³ad 25 marca na uroczystym nabo¿eñstwie na pami¹tkê rocznicy og³oszenia niepodleg³oci Bia³orusi wspania³y chór z bia³orusinów i litwinów z³o¿ony
[k. 4]
odpiewa³ pieni religijne w kociele w. Miko³aja131 wszystkie po bia³orusku. Wra¿enie by³o nawet dla mnie imponuj¹ce. Kazanie, rzecz oczywista, by³o po bia³orusku. Pod koniec mszy odpiewano hymn narodowy
bia³oruski.
wiadomoæ narodowa ronie bardzo. Ch³opi nawet prawos³awni, tak jak
i intelligenci prawos³awni, byli i w kociele, i w cerkwi i... w synagodze,
albowiem i w synagodze odprawiano mod³y na czeæ bia³oruskiej niepodleg³oci!!!
Brynkiewicz bêdzie w Wilnie w drugiej po³owie kwietnia.
W czasie ferji wi¹tecznej, który z pos³ów pojechaæ ma do Kowna na
Rygê lub Gdañsk. Bêdzie to po zjedzie 2-go marca i po konferencji.
Muszê zaznaczyæ, i¿ wobec teraniejszej dro¿yzny ga¿a moja nawet na
¿ycie nie wystarcza mi. Wobec kosztów za wywiadu, muszê bowiem stale
zajæ czy do cukierni czy do restauracji, gdzie ³atwiej i zrêczniej poci¹gn¹æ za
jêzyk, wydajê tyle z pensji, i¿ do Warszawy zawsze wracam bez pieniêdzy.
Proszê przeto o obmylenie rodków pomocy.
In¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
27 marca 1923
[k. 3 dokumentu  na lewym marginesie wzd³u¿ strony o³ówkiem odrêcznie: Czy zrobiæ wyci¹g. Pytanie to dotyczy zakrelonego o³ówkiem
akapitu zaczynaj¹cego siê od s³ów: Taraszkiewicz powiedzia³ mi tak.
k. 4 dokumentu  od góry strony pionowa linia wzd³u¿ lewego marginesu od s³ów: odpiewa³ pieni religijne do Brynkiewicz bêdzie w Wilnie
130
131
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Kowno  tu: w znaczeniu emigracyjnego, bia³oruskiego orodka politycznego.
W Kownie przebywa³ rz¹d premiera Wac³awa £astowskiego.
Koció³ w. Miko³aja  jeden z najstarszych kocio³ów wileñskich, pierwszy koció³ w Wilnie, w którym zezwolono na kazania w jêzyku litewskim.

w drugiej po³owie kwietnia.
k. 4.  odrêcznie, o³ówkiem, pod dokumentem:
Jaczejki rewolucyjne w Polsce zorganizowane, lecz hurtowe tworzyli tylko: Harecki, Krasiñski nauczyciel gimnazjum Bia³[oruskiego] i W³odzimierz
Brynkiewicz  ostatni jest mieszkañcem powiatu nowogródzkiego. Mieszka tam i w Miñsku  £¹cznikiem pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹ Sowieck¹ jest
Karnicki vel Smoleñski  ?? zamieszka³y ul. Wichrowa 16 m 27 (o tem
mówi³ Ziemkiewiczowi Brynkiewicz)  B³[oñski].]
Dokument XII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 28.03.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II
Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Wobec wiadomoci jakie mnie dosz³y i wyczuwanego niezadowolenia
z mojej dzia³alnoci czujê siê w obowi¹zku skrelenia paru s³ów wyt³omaczenia.
Je¿elim na czas tajnego zjazdu nie trafi³, nic z³ego nie uczyni³em, albowiem zrobi³o to wra¿enie, i¿ nie rwê siê by byæ i wiedzieæ wszystko. Zbytnia gorliwoæ z mej strony na pocz¹tku, kiedy staram siê o mocne i trwa³e ugruntowanie mej pozycji, by³oby dla mnie tylko szkodliwe. Zaznaczam, i¿ dziêki temu ¿e staram siê ¿yæ dobrze i serdecznie z ka¿dym bia³orusinem, ¿aden tajny zjazd czy nawet drobne posiedzenie nie ujdzie
mej czujnoci, bo o wszystkiem najdrobiazgowiej donios¹ mi i wszystkie
szczegó³y opowiedz¹. Teraz ju¿ mówi¹, nie bêd¹c zadowoleni z wyborów
takich pos³ów, i¿ mnie pokrzywdzono, nie postawiwszy mojej kandydatury, gdy¿ znaj¹c tak dobrze stosunki w Warszawie i jêzyk polski móg³bym ich sprawie przynieæ du¿¹ korzyæ. Sympatjê dla mnie zrêcznie staram siê podtrzymaæ.
Brynkiewicza132 aresztowaæ nie kaza³em z kilku wa¿nych przyczyn. Po
pierwsze nie chcia³em psuæ roboty swej, bo po Brynkiewiczu robili by akcjê
wywo³ania powstania inni, co wymaga³o by pracy znów od pocz¹tku, z wiêkszymi jeszcze trudnociami po³¹czonej. Po drugie aresztowanie jego nie
da³oby w rêce dowodów namacalnych w postaci dokumentów stwierdzaj¹cych niezbicie jego czynnoæ. ¯e z papierów i bibu³y nic nie mia³, wiem to
132

W³odzimierz Brynkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 107 dokument X.
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z jego s³ów wypowiedzianych do adwokata bia³orusina Podbereskiego133:
pytasz Pan dlaczego z Kowna nic ciekawego z druków ani gazet Bie³aruski Partyzan134 nie
[k. 2]
przywióz³, po prostu dlatego, ¿e nie g³upim woziæ z sob¹ takie rzeczy, by
przy rewizji aresztowano mnie, sam Pan przecie¿ wiesz, i¿ aresztuj¹ za byle
numer bia³oruskiej gazety nawet legalnie wydanej. To by³o dla mnie miarodajne, bo po aresztowaniu przez policjê zarzuciæby Brynkiewiczowi mo¿na
jedynie przestêpstwo charakteru policyjnego: posiadanie fa³szywego wzglêdnie cudzego paszportu. To by³aby sprawa zbyt b³aha, ¿ebym j¹ wytacza³.
Chodzi³o mi o to jeszcze bardzo, by Brynkiewicz po powrocie do Miñska
opowiedzia³, i¿ po Polsce ³atwo i bez trudu jedziæ, wzglêdnie, by siê pochwali³ i¿ jemu siê to tak znakomicie udaje  skutki takiej pewnoci siebie
i zalepienia daj¹ dobre rezultaty. Pozatem nadzwyczajnie chodzi³o mi
o skompromitowanie w Miñsku Arkadjusza Smolicza135, tego wroga Polski, który tam szkaluje wszystkich i krzyczy, jako najwy¿szy cz³onek Komitetu Zjednoczenia Bia³orusi136, i¿ Polacy ze skóry obdzieraj¹ Bia³oru, ¿e
trzeba robiæ powstanie i po³¹czyæ wszystkie ziemie bia³oruskie. Skompromitowanie to powiod³o siê zupe³nie. Brynkiewicza ostrzeg³em, i¿ Smolicz
w Warszawie szachrowa³ z oficerami defenzywy, ¿e gorliwoæ jego i krzykactwo s¹ mocno podejrzane, bo mo¿e byæ prowokatorem albo agentem
polskim; doda³em przytem, i¿ osobicie ze Smoliczem nienawidzimy siê,
a wiêc s¹d mój mo¿e byæ subjektywnym, dlatego proszê by zechcia³ zasi¹gn¹æ opinii bia³orusinów. Brynkiewicz to zrobi³ i przekona³ siê, ¿e tak zagranic¹ jak i w Wilnie nikt przychylnie o Smoliczu nie wyrazi³ siê. Dziêkowa³
mi za to bardzo, mówi¹c i¿ ceni moj¹ szczeroæ i bezstronnoæ. Cel osi¹gn¹³em, bo Smolicz jako mój wróg móg³ mi tam u Brynkiewicza zaszkodziæ,
teraz ju¿ o siebie obawy nie mam.
Co do pracy Sztabu Generalnego i Oddzia³u Drugiego to zbyt wysoko
rozumiem jego specjalne cele i zadania, bym móg³ go równaæ z komisarjatem policyjnym. Cel Sztabu jest to praca polityczna i polityczne bezpieczeñstwo Pañstwa. A zatem i metody i sposób postêpowania musz¹ byæ bardzo dyplomatyczne i subtelne.
Miara, takt i intelligencja wy¿szego pokroju musz¹ tu kierowaæ ca³¹ bardzo a bardzo odpowiedzialn¹ prac¹. Jako m¹¿ zaufania doskonale zdajê
sobie sprawê z odpowiedzialnoci moralnej jaka na mnie jak na Polaku i na
133
134
135
136
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Boles³aw Drucki-Podbereski (1894-1940?)  dzia³acz bia³oruski, literat, adwokat
w Nowogródku.
Áåëàðóñê³ Ïàðòûçàí  periodyk, którego pierwszy numer ukaza³ siê w sierpniu
1922 r.
Arkadiusz Smolicz  zob.: cz. 1, przyp. 19, dokument II.
Komitet Zjednoczenia Bia³orusi  bli¿szych informacji nie uda³o siê ustaliæ.

wspó³pracowniku ci¹¿y.
Nie chcê robiæ i nie zrobiê nigdy takiego g³upstwa jak aresztowanie, które nie da dowodów pozytywnych o zdradzie pañstwa w rêce. Wszystkie takie fakty aresztów przez policjê (a jest ich zbyt skandalicznie du¿o), jak
tego ch³opa za numer legalnej bia³oruskiej gazety, zbitego, ograbionego przez
policjantów z pieniêdzy, przywiezionego do Wilna, zwolnionego z braku
winy i wyrzuconego na bruk,  oburzaj¹ mnie do g³êbi duszy, bo jest to
g³upia a wystêpna robota na szkodê Pañstwa. ¯ebym mia³ w³adzê, tobym
takie wykroczenie ciga³ i kara³. S¹dzi³bym ¿e nale¿a³o by zareagowaæ na
takie bezprawia policji, która samoreklam¹ o swej dzia³alnoci, rzekomo
tak korzystnej dla Pañstwa, zbytnio siê w pismach chwali.
Rola moja jest bardzo trudna i wymaga nies³ychanej ostro¿noci. Ci¹gle
muszê myleæ o coraz to nowych a bardzo ostro¿nych posuniêciach, albowiem tu chodzi i o moj¹ skórê. W razie wykrycia mojej roli skoñczonoby ze
mn¹ szybko.
Cel mój jasny jest taki: zdobyæ dla Sztabu dowody pozytywne, czarne na
bia³em, rozkazów z Berlina i Moskwy dla bia³orusinów, aby takie dowody
rzeczowe Rz¹d Rzeczypospolitej móg³ przedstawiæ jako akty oskar¿enia knowañ wrogów wewn¹trz Polski przed forum ca³ej Europy. Wysilam wiêc ca³¹ swoj¹ inteligencjê i energjê by cel ten osi¹gn¹æ.
Spotykam na drodze swej przeszkody. Proszê wiêc o zrêczne usuniêcie
ich. Chodzi o to, i¿ w Wilnie panowie ¯obel137 i Abramowicz138 chcieliby
korzystaæ z moich informacyj, by je w swych raportach podawaæ. Ja za
uwa¿aæ, i¿ oni nic mnie nie obchodz¹ i znaæ ich nie
[k. 3]
potrzebujê. Zale¿ny jestem od sztabu i rozmawiam tylko ze Sztabem. I pan
¯obel i pan Abramowicz zbytnio ju¿ skacz¹ ko³o mnie i chc¹ bym do nich
chodzi³ w Wilnie. Nie by³em ani u jednego ani u drugiego i nie pójdê. W plotkarskiem Wilnie i ciany maj¹ oczy i uszy. Zdaje mi siê, ¿e ze strony pana
¯obela ju¿ puszczony zosta³ zrêcznie balonik próbny maleñkiej prowokacji
mojej osoby. A mianowicie: doniesiono do Warszawy, i¿ ja jakoby mia³em
rozpowiadaæ w Wilnie, ¿e w Warszawie pachnie rewolucj¹, ¿e bezrobotni
na placu D¹browskiego manifestowali, ¿e kilkunastu z nich zabito, zabitych
obnoszono po Warszawie i tym podobnie.
Zbyt wielkie to g³upstwo, bym siê z tego mia³ t³omaczyæ. Zaznaczam, i¿
w ¿adne gadania siê nie wdajê.
Wszystko co piszê i podajê, opieram na faktach, nie na fantazji. Ka¿da
moja wiadomoæ musi znaleæ potwierdzenie z innej strony, operujê bowiem tylko prawd¹.
137
138

Kazimierz ¯obel (1888-1952)  wspó³pracownik II Oddzia³u.
Abramowicz  wspó³pracownik II Oddzia³u.
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Uznajê swoj¹ winê tylko w tym wypadku, i¿ nie wyjechawszy w czas,
nie powiadomi³em o tem.
Obecnie zawsze bêdê siê staraæ usilnie w razie koniecznoci takiego kroku z mej strony, Sztab o tem powiadamiaæ.
Wszelkie uwagi, wypowiedziane ¿yczliwie, zawsze z najg³êbsz¹ wdziêcznoci¹ przyjmê.
Obecnie g³êboko siê zastanawiam, czy na zjazd 2 marca w Wilnie (zaproszony jestem) jechaæ na termin czy siê spóniæ. Chodzi o to by siê nie dziwili, i¿ nie zwa¿am na wiêta i lecê z Warszawy do Wilna. Muszê wszelk¹
podejrzliwoæ do mej osoby usun¹æ. Nie mogê siê wiêc wyrzec indywidualnego traktowania sprawy.
in¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
28 marca 1923.
[k. 1 dokumentu,  w lewym górnym rogu w poprzek strony o³ówkiem
odrêcznie: Ziemkiewicz s³usznie mówi, ¿e nie aresztowa³ Brynkiewicza i prowadzenie dalszej bia³oruskiej akcji jest [s³owo nieczytelne] i przyniesie owoce. U. 28/III 23.]
Dokument XIII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 23.04.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
in¿yniera Romualda Ziemkiewicza
Raport
Wiadomoci z ¿ycia politycznego bia³oruskiego na Kresach za przeci¹g
czasu od 8 do 22 kwietnia nie s¹ zbyt obfite.
Konsternacjê i pop³och wywo³a³y wiadomoci og³oszone z Journal de
Pologne139 w pismach polskich. Przera¿enie udzieli³o siê wszystkim, którzy cokolwiek nawet o agentach Sowietów i Litwy wiedzieli. Stosunek do
mnie od razu sta³ siê nieufnym, podejrzliwym. Dopiero analiza tekstu w Journal de Pologne przekona³a £uckiewicza140, ¿e wiadomoci te mog¹ byæ
tylko z zagranicznego ród³a, ¿e defensywa polityczna francuska nie ma
sobie równej w wiecie, prócz dawniejszej niemieckiej, i ¿e to ona przez
swych wywiadowców w Kownie i Berlinie nades³a³a te wiadomoci. ¯eby
139
140
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Journal de Pologne  periodyk wydawany w Warszawie w jêzyku francuskim.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument I.

nie £uckiewicz, który jeden gor¹co stan¹³ w mojej obronie, rola moja by³aby skoñczon¹. £uckiewicz z naciskiem stwierdzi³ na tajnem posiedzeniu, ¿e
gdyby Ziemkiewicz141 dawa³ podobne informacje, to mia³ by sto i jeden sposobnoci by ca³e zebranie z Brynkiewiczem142 kazaæ aresztowaæ. Doda³ przytem, i¿ wcale go nie dziwi ciekawoæ Ziemkiewicza, który jako historyk
ruchu musi byæ ciekawym i powinien wiedzieæ wszystko.
W ka¿dym razie uwa¿am za pewnik, ¿e og³oszenie rewelacyj o roli Brynkiewicza by³o wielkim b³êdem, jako przedwczesne, gdy¿ popsu³o moje plany
i ca³¹ sprawê, albowiem po takim pop³ochu wszyscy stali siê bardzo ostro¿nymi i powci¹gliwymi, co i tak utrudni sprawê, bo nowi emisarjusze Sowietów i Litwy mog¹ siê ukrywaæ i prócz 2-3 osób nie dawaæ siê poznaæ nikomu.
Nie znam motywów redakcji Journal de Pologne, którymi siê kierowa³a przy og³aszaniu tych wiadomoci, s¹dzê jednak ¿e
[k. 2]
powinna by³a w tym wypadku porozumieæ siê ze Sztabem, a wówczas pewnie tego by nie wydrukowano.
Ca³y mój plan co do Brynkiewicza upad³, bo teraz na pewno on ju¿ nie
przyjedzie, gazety bowiem stale do Miñska i Moskwy nadchodz¹ jak z Warszawy tak i z Wilna.
Skoro jestem mê¿em zaufania II-go Oddzia³u, to prosi³bym o wiêksze zaufanie do mnie, którego nigdy nie zawiodê, i o mo¿liwie wiêksze informacje dla
mnie, które mi mog¹ pomódz [sic!] w wywiadzie. Tymczasem zdarzy³o siê tak,
¿e pojecha³em do Wilna nic nie wiedz¹c, ¿e o ca³ej sprawie ju¿ nadrukowano
w Journal de Pologne, a to nieomal nie wytr¹ci³o mnie z ca³ej sprawy. Pragn¹³bym unikn¹æ takich nieprzewidzianych okolicznoci, bo chodzi mi gor¹co
o cel: zdobycie na pimie danych o intrygach zagranicznych.
Do Kowna143 pos³ano listy ostrzegaj¹ce (zrobi³ to Maksim Harecki144), ¿e
£astowski145 w swem gronie ma zdrajcê.
Wed³ug wieci otrzymanych ztamt¹d [sic!] £astowski podejrzewa Duszewskiego Klaudjusza146 lub Józefa Woronkê147. Przypisuj¹ tym ostatnim
141
142
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Romuald Ziemkiewicz  autor raportów; tu: pisze o sobie w trzeciej osobie.
W³odzimierz Brynkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 107, dokument X.
Tu: w znaczeniu emigracyjnego orodka bia³oruskiego skupionego wokó³ premiera
BRL Wac³awa £astowskiego.
Maksim Harecki  zob.: cz. 1, przyp. 76, dokument VI.
Wac³aw £astowski  zob.: cz. 1, przyp. 96 dokument VII.
Klaudiusz Du¿-Duszewski (Êëà¢äç³é Äóæ-Äóøý¢ñê³) (ur. 1891 G³êbokie  zm.
1959), bia³oruski dzia³acz polityczny, 1912  absolwent Wileñskiej Szko³y Realnej;
od 1917  cz³onek BSH; od 1918  w Bia³oruskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów; od 1919  cz³onek Bia³oruskiego Komitetu Nardowego w Wilnie; 1919 
przedstawiciel dyplomatyczny BRL w formuj¹cych siê pañstwach nadba³tyckich; 1921
 aresztowany przez w³adze polskie, po zwolnieniu wyemigrowa³ do Kowna; 19211930  pracowa³ w ró¿nych ministerstwach w Litwie; 1940-1941  wiêziony przez
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kontakt z Polsk¹ aby wyzyskaæ pozwolenie na powrót do kraju.
Zjazd nauczycielski nic ciekawego nie da³, prócz rezolucyj i omawiania
spraw fachowych.
Z Litwy ci¹gle jeszcze dot¹d oczekiwani s¹ dwaj emisarjusze: litwin i bia³orusin do omówienia spraw politycznych.
Z Miñska przyje¿d¿a³ Iwan Niekraszewicz148, który owiadczy³, i¿ ca³a
organizacja powstania bia³oruskiego zosta³a oddan¹ w rêce jaczejek149 komunistycznych po wsiach i miasteczkach, z pominiêciem bur¿uazyjnej Bia³oruskiej Rady Narodowej150. Centrala g³ównego zarz¹du ma siê znajdowaæ
w Warszawie, kieruj¹ ni¹ Rotsztajn151 (Kopylski), Karnicki152 (Smoleñski)
i Zawadzki153 (Kajrykszta). Nazwiska us³yszane od Niekraszewicza
[k. 3]
podajê tu, albowiem maj¹ to byæ mê¿owie zaufania, którym trzeba dawaæ
informacje i pomoc w przechowaniu co do noclegu. Niekraszewicz by³
w Wilnie 18 kwietnia, na 19 zapowiedzia³ pogawêdkê u Hareckiego w mieszkaniu, ale na ni¹ nie przyszed³ i znik³.
Wed³ug wiadomoci z boku Maksim Harecki otrzyma³ w kwietniu wiêksz¹ iloæ bibu³y z Miñska, czêæ o treci niewinnej ma mieæ u siebie, resztê
chowa na strychu w tym samym domu.
Proszony przez mnie by mi co da³ z wydawnictw, odpowiedzia³ odmownie, ¿e nic nie posiada.
Najciekawsz¹ rzecz¹ jest list z Pragi czeskiej do £uckiewicza od Kramarza154.
Kramarz zapytuje o informacje co do ucisku polskiego bia³orusinów, prosi
o mapy etnograficzne, dane statystyczne, referat szczegó³owy o ruchu bia³oruskim, dziwi siê dlaczego tak ma³o wychodzi gazet bia³oruskich, robi
przypuszczenie, i¿ to pewnie z powodu ucisku, wreszcie robi nadziejê dania

147
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w³adze sowieckie; 1943  aresztowany przez Niemców za pomoc ¯ydom; 19441946  docent Uniwersytetu Kowieñskiego; 1946-1947 i 1952-1955  aresztowany przez w³adze sowieckie; autor wzoru bia³o-czerwono-bia³ej flagi bia³oruskiej.
Jazep Waronka  zob.: cz. 1, przyp. 30, dokument II.
Iwan Niekraszewicz  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ, byæ mo¿e chodzi o Stepana Niekraszewicza (1883-1937).
Zob.: cz. 2, przyp. 108, dokument X.
Bia³oruska Rada Narodowa  chodzi o Bia³orusk¹ Radê Ludow¹, rz¹d Bia³oruskiej
Republiki Ludowej, która proklamowa³a swoj¹ niepodleg³oæ 25.03.1918 r.
Rotsztajn (Kopylski)  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.
Karnicki (Smoleñski)  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.
Zawadzki (Kajrykszta)  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.
Karl Kramarz (1860-1937)  polityk czeski; studiowa³ prawo, socjologiê i ekonomiê w Pradze, Berlinie, Strasburgu i Pary¿u; cz³onek partii M³ode Czechy, 18901915  cz³onek parlamentu w Wiedniu; organizator kongresów s³owiañskich w Pradze (1908) i Sofii (1910); XI 1918  VII 1919 premier Czechos³owacji; antykomunista, sympatyk monarchistów rosyjskich.

materjalnej pomocy na gazety i wydawnictwa, o ile kto przyjecha³ by do
Pragi dla omówienia warunków.
List ten (pierwszy po rosyjsku) da³ mi £uckiewicz do przeczytania. Nastêpnie powiedzia³, i¿ nikt z Wilna pojechaæ nie mo¿e, bo paszportu mu nie
dadz¹, tak jak nie daj¹ i studentom, chc¹cym jechaæ do Pragi i ¿e jedyn¹
osob¹, która by mog³a dostaæ paszport i pojechaæ, móg³bym byæ ja.
Jako wiêc dowód zaufania dla mnie proponuje £uckiewicz, bym stara³
siê do Pragi pojechaæ, gdzie najlepiej ca³¹ sprawê obrobiê, w co on £uckiewicz wierzy mocno. Odpowiedzia³em na to, i¿ nie odmawiam w zasadzie,
ale i mnie dostaæ paszport do Czech przedstawia olbrzymie trudnoci, bo
[k. 4]
do Czech paszporty daj¹ w Warszawie niechêtnie, prócz tego to olbrzymi
koszt. Powiedzia³em i¿ na to trzeba mieæ minimum miljon. £uckiewicz odpowiedzia³, i¿ niestety sprawa tak stoi, ¿e pieniêdzy on nie ma i daæ nie
mo¿e, na pos³ów liczyæ nie mo¿na, bo ju¿ narzekaj¹, ¿e za wielki haracz
z nich siê ci¹ga, prosi³ wiêc mnie usilnie, bym pieniêdzy po¿yczy³ a postara³ siê pojechaæ. Mówi³, ¿e kiedy by otrzymali pieni¹dze z takiego czy innego ród³a koszta zwrócono by mi niew¹tpliwie. Odpowiedzia³em, ¿e finansowo stojê bardzo le, po¿yczyæ nie wiem czy mi siê uda, a grunt paszport,
nie wiem czy mi dadz¹. Na razie wiêc £uckiewicz prosi³ mnie poprobowaæ
z paszportem i daæ mu znaæ o tem przez jakiego z pos³ów, co czêsto je¿d¿¹
do Wilna. Sprawa ta tymczasem stoi, bo nie wiem co robiæ.
Oburzenie na Dubiejkowskiego155, £adnowa156 i Ba³achowicza157 ogromne. Dubiejkowski kredyt straci³ zupe³nie u bia³orusinów. Listy ich mocno
uderzy³y ca³y obóz bia³oruski.
Gen. Sikorskiego158 mog¹ podtrzymaæ tylko w tym razie je¿eli Bia³oru
otrzyma jak¹ realn¹ koncesjê, chodzi na razie g³ównie i jedynie o szko³ê
bia³orusk¹.
O wojnie mówi¹ ci¹gle. Niekraszewicz twierdzi, i¿ wojna wybuchn¹æ musi, przygotowane w Rosji jest wszystko, wstrzymuj¹ to tylko Niemcy sw¹
polityk¹ wobec Anglii. Zobaczymy, mówi³ Niekraszewicz, jak te ustalone i uznane granice Polski prysn¹, a na Kresach panowie w³adzy wylec¹
w powietrze! To bêdzie, bo byæ musi! Takie maj¹ byæ horoskopy.
Warszawa
23 kwietnia 1923
in¿. Romuald Ziemkiewicz
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Leon Dubiejkowski  zob.: cz. 1, przyp. 65, dokument V.
Eugeniusz £adnow  zob.: cz. 1, przyp. 28, dokument II.
Stanis³aw Bu³ak-Ba³achowicz  zob.: cz. 1, przyp. 5, dokument I.
W³adys³aw Sikorski  zob.: cz. 1, przyp. 84, dokument VII.
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Dokument XIV
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 07.05. 1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
In¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Rewelacje o sprawie bia³oruskiej i o komunicie Brynkiewiczu159 og³oszone w Journal de Pologne160 i powtórzone przez prasê, pocz¹tkowo silnie zachwia³y ufnoæ do mojej osoby. Dopiero drobiazgowa analiza tych
wieci sk³oni³a jak £uckiewicza161 tak i innych szukaæ ród³a zagranic¹. Podejrzewam w Kownie dwu: Józefa Woronkê162 i Klaudjusza Duszewskiego163, ¿e to oni informuj¹ w³adze francuskie, by przy ich pomocy uzyskaæ
pozwolenie na powrót do kraju. Jednym s³owem jak w Wilnie tak i w Kownie [Wilnie skrelone] powsta³y swary, sprzeczki i k³ótnie na tle wzajemnej
nieufnoci, skutkiem czego £uckiewicz zerwa³ zupe³nie z £astowskim164.
Z Kownem porozumiewaj¹ siê obecnie jedynie komunici bia³oruscy. Taraszkiewicz165 ¿a³uje, ¿e do swej mowy wtr¹ci³ z dymem po¿arów166, t³omaczy siê, ¿e dobrze nie wiedzia³, co to oznacza i ¿e bêdzie mieæ to takie
skutki, i¿ mu rêki pos³owie polscy podawaæ nie bêd¹. Ksi¹dz Stankiewicz167
chce pogodziæ wszystkich, by rozdzia³u wiêcej nie by³o, w tym celu sonduje grunt w Komitecie Bia³oruskim w Warszawie168. Sprawa bêdzie jeszcze
w zawieszeniu, póki siê nie wyjani sprawa po s¹dzie Jakowiuka169, Baranowa170 i kompanii w Bia³ymstoku171.
159
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W³odzimierz Brynkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 107, dokument X.
Journal de Pologne  zob.: cz. 2, przyp. 139, dokument XIII.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1 przyp. 15, dokument I.
Jazep Waronka  zob.: cz. 1, przyp. 30, dokument II.
Klaudiusz Du¿-Duszewski  zob.: cz. 2, przyp. 146, dokument XIII.
Wac³aw £astowski  zob.: cz. 1, przyp. 96, dokument VII.
Bronis³aw Taraszkiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 49, dokument IV.
Chora³ Z dymem po¿arów, z kurzem krwi bratniej... Kornela Ujejskiego (18221897) opublikowany w 1847 r. w Skargach Jeremiego  reakcja poety na rabacjê
ch³opsk¹ w Galicji w 1846 roku. Spopularyzowany w czasie Wiosny Ludów w zaborze austriackim, u schy³ku XIX w. pe³ni³ rolê hymnu narodowego.
Adam Stankiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 39, dokument IV.
Zob.: cz. 1, przyp. 16, dokument I.
Szymon Jakowiuk  zob.: cz. 1, przyp. 38, dokument III.
Sergiusz Baranow  zob.: cz. 1, przyp. 33, dokument III.
Mowa o oskar¿onych 45. Bia³orusinach, których proces toczy³ siê wiosn¹ 1923 r.
w Bia³ymstoku (tzw. proces 45.).

Do tej pory utrudnia³ mi sprawê w Wilnie Dubiejkowski172, systematycznie oczerniaj¹c mnie wobec wszystkich, co robi³o efekt i szkodzi³o mi, obecnie jak on, tak i £adnow173, który co do mnie czuje, oddaj¹ mi wprost nieocenione us³ugi w umocnieniu zaufania do mnie jak i umocnienia stanowiska.
[k. 2]
Sprawa co do mo¿liwoci wojny przedstawia siê tak, i¿ bolszewicy wojny pragn¹, ale sami nie chcieli by wystêpowaæ, czekaj¹ wiêc na sygna³ niemców. S¹ oni z niemców niezadowoleni, ¿e nie decyduj¹ siê szybciej. Z rozmowy mojej z Niekraszewiczem wyciagn¹³em jedynie to, ¿e momentów rozpoczêcia wojny by³o ju¿ kilka, ¿e obiecano ju¿ w Moskwie aresztowaæ ró¿nych przedstawicieli w³adz polskich (do reewakuacji mienia i ludzi), by ich
mieæ jako zak³adników, lecz jedynie wilañje chwostom174 niemców stanê³o temu na przeszkodzie. Ale to nic, choæby na ¿niwa, a wojna bêdzie.
¯niwa Sowietom bardzo siê przydadz¹, a i bur¿uazjê te¿ dobrze bêdzie potrepaæ175, bo zbytnio wzbogaci³a siê i obros³a sad³em. Oto wszystko, co
najbardziej charakterystycznego z tej rozmowy wyci¹gn¹³em.
Nastêpnie sprawa bardzo gronie przedstawia siê co do bezpieczeñstwa.
Poniewa¿ w Wilnie organizacje bia³oruskie nie chc¹ s³yszeæ o ¿adnych powstaniach, nakazano jaczejkom176 organizowanie band i gnêbienie panów,
to jest administracji i obywateli.
Koniecznoci¹ jest obsadzenie mostów kolejowych stra¿ami wojskowymi, bo zamachy s¹ projektowane.
Na razie chodzi o sprowokowanie ludnoci, by módz (sic!) krzyczeæ zagranic¹, ¿e sam lud powstaje na skutek ucisku.
Litwini maj¹ obiecane, i¿ Wilno i du¿¹ po³aæ Wileñszczyzny i Grodzieñszczyzny dostan¹. Umowa podobno podpisana, na mapie cile granice oznaczono, z prawem przejcia przez ca³e terytorjum Litwy armii czerwonej.
W Wilnie, jak siê dowiedzia³em, szczegó³owe dane o ucisku polskim
wysy³a co tydzieñ do Miñska Maksim Harecki177. U niego ma siê znajdowaæ wszelka literatura z Kowna, Berlina i Miñska, któr¹ jakoby trzyma na
strychu domu, w którym mieszka. Warto by przetrz¹æ te zbiory.
Oto wszystko wa¿niejsze, co s³ychaæ z dni ostatnich.
in¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
7 maja 1923
172
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Leon Dubiejkowski  zob.: cz. 1, przyp. 65, dokument V.
Eugeniusz £adnow  zob.: cz. 1, przyp. 28, dokument II.
Wilañje chwostom (ros. âèëÿíèå õâîñòîì)  merdanie ogonem.
Potrepaæ (ros. ïîòðåïàòü)  zniszczyæ.
Zob.: cz. 2, przyp. 108, dokument X.
Maksim Harecki  zob.: cz. 1, przyp. 76, dokument VI.
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Dokument XV
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 09.05. 1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II
Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
W dniu 3 maja o godz. 9-ej wieczorem ju¿ by³o wiadomem w Wilnie ród
bia³orusinów, ¿e Komitet Bia³oruski w Warszawie178 uczestniczy³ w pochodzie ze sztandarem bia³oruskim, na którym zamiast Pogoni179 by³ jedynie
Orze³ Polski. Ciekawem jest i niezrozumia³em sk¹d tak prêdko i jak¹ drog¹
dosz³a o tem wiadomoæ do Wilna.
Wczoraj 8 maja dowiedzia³em siê od przyby³ego z Wilna kooperatora
Hapanowicza180, i¿ rz¹d £astowskiego181 zosta³ rozwi¹zany na ¿¹danie jakoby Berlina. Je¿eli to prawda, to sk³onny jestem mniemaæ, ¿e do tego mog³a siê przyczyniæ moja poufna rozmowa z agentem Litwy Petrunelisem182
w marcu bie¿¹cego roku. W rozmowie tej bi³em na to, i¿ £astowski jest
nader naiwny i nieostro¿ny w doborze ludzi, ¿e akcja wywo³ania powstania
bia³oruskiego w Polsce by³a przeprowadzon¹ skandalicznie nieudolnie jako
przez niefachowców wojskowych. Petrunelis s³ucha³ tego z niezwyk³¹ uwag¹.
Do mej krytyki dzia³alnoci £astowskiego doda³em, i¿ rezultatem nieudanych prób powstania bêdzie proces, który brzydko siê skoñczy, albowiem
podobno w³adze polskie maj¹ w rêku niezbite dowody akcji samego rz¹du
litewskiego. Doda³em jeszcze, ¿e kompromitacji takiej mo¿na by³o rz¹dowi
litewskiemu unikn¹æ, gdyby powierzy³ rodki i plan wykonania w rêce pewne
i fachowe. Petrunelis zgodzi³ siê zupe³nie ze mn¹ i bardzo mi dziêkowa³ za
szczeroæ.
Wiadomoæ musi byæ jeszcze sprawdzon¹ i rozpatrzon¹ krytycznie w swoich ewentualnych wynikach. Posiada ona wielkie cechy prawdopodobieñstwa. Sprawdzê j¹ i zbadam na miejscu w Wilnie.
Warszawa
d. 9 maja 1923
178
179
180
181
182
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Zob.: cz. 1, przyp. 16, dokument I.
Pogoñ  god³o pañstwowe przyjête przez Bia³orusk¹ Republikê Ludow¹, nawi¹zuj¹ce do tradycji pañstwowej Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Józef Hapanowicz (1883-1961)  dzia³acz bia³oruski w Warszawie, organizator spó³dzielni.
Wac³aw £astowski  zob.: cz. 1, przyp. 96, dokument VII.
Petrunelis  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.

Dokument XVI
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 25.05.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II
Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Otrzymawszy wezwanie S¹du Okrêgowego w Bia³ymstoku do stawienia
siê jako wiadek w sprawie pos³a bia³oruskiego Jakowiuka183 wyjecha³em
z Warszawy dnia 13 maja. Rozprawa s¹dowa rozpoczê³a siê dnia 14 maja
o godzinie 10-ej z rana.
Dowiedziawszy siê, i¿ jako wiadek ze strony obrony nie prêdko bêdê
badany, zacz¹³em rozgl¹daæ siê w sytuacji, zaznajomi³em siê z aktem oskar¿enia, który dosta³em (kopjê) od korespondenta z Wilna pana Samoj³o184.
Nastêpnie dowiedziawszy siê, i¿ wród wiadków na wolnoci jest ¿ona185
g³ównego atamana Skomorocha186 (= Szymaniuka) zaznajomi³em siê z ni¹,
by dowiedzieæ siê ciekawych dla mnie szczegó³ów, jako historyka ruchu,
z ¿ycia spiskowców w puszczy Bia³owieskiej. Co do tego nie zawiod³em
siê, gdy¿ Szymaniukowa powiedzia³a mi doæ szczegó³owo o swem 7-miotygodniowem przebywaniu razem z mê¿em w puszczy. ¯ona Skomorocha
Szymaniukowa osoba bardzo przystojna w elegancki kostjum popielaty angielski, w czerwonej chustce w kwiaty, artystycznie zawi¹zanej na g³owie,
zwraca³a powszechn¹ uwagê187. Asystowa³em jej stale i nieod³¹cznie, co
mocno irytowa³o policjê i wywiadowców tajnych.
Z opowiadañ Szymaniukowej, w których nie ukrywa³a swej nienawici
do Wiery Mas³owskiej188, zrozumia³em, ¿e gra tu rolê zazdroæ kobieca,
183
184
185
186
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Szymon Jakowiuk  zob.: cz. 1, przyp. 38, dokument III.
W³odzimierz Samoj³o (1878-1941)  bia³oruski publicysta, krytyk literacki, filozof.
Jelizawieta Szymaniuk  Rosjanka z Moskwy, aktorka moskiewskiego teatru Buf.
Skamaroch (w³aciwie Herman Szymaniuk, ok. 1893 Grabowiec k. Orli  zm. ?) 
absolwent gimnazjum w Moskwie, podobno pracowa³ jako aktor w teatrach moskiewskich. Od VIII 1921  organizator ruchu partyzanckiego na Bia³ostocczynie, prawdopodobnie dzia³a³aj¹cy na zlecenie rz¹du sowieckiego w Moskwie. Przywódca oddzia³u partyzanckiego w Puszczy Bia³owieskiej.
Zob. fotografia z procesu bia³ostockiego w: J. Kalina, Bractwo W³ocian Bia³orusinów (1920-1921), Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, t. 1, 1994, s. 37.
Wiera Mas³owska (Âåðà Ìàñëî¢ñêàÿ) (ur. 1896 Ogrodniczki  zm. 1981)  absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w wis³oczy i kursów nauczycielskich
w Wilnie (1919); 1920  organizatorka Towarzystwa Kobiet Bia³orusinek w Miñsku; instruktor bia³oruskiego oddzia³u owiaty Ludowego Komisariatu BSRS; 1921
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albowiem Skomoroch z Wier¹ Mas³owsk¹ jedzi³, jej s³ucha³, a ¿onê sam¹
zostawia³. Rezultat by³ taki, i¿ awantury na tem tle Szymaniukowa urz¹dza³a stale w puszczy189, a po wykryciu bandy i jej aresztowaniu poczê³a wszystkich wydawaæ.
Dlaczego Szymaniukowa odpowiada z wolnoci, dla czego
[k. 2]
nie siedzi na ³awie oskar¿onych, bo przecie¿ by³a w puszczy i z mê¿em swym
dzieli³a siê nagrabionym dobytkiem  zrozumia³em póniej, widz¹c specjalne wzglêdy dla Szymaniukowej ze strony w³adz policyjnych i wywiadu
tajnego. Oni to j¹ uwolnili i wziêli w opiekê.
Bardzo ciekawie wypytywa³em Szymaniukow¹ o atamana Czorta190 i jego nazwisko prawdziwe. Czorta Szymaniukowa wyjawiæ mi nie chcia³a,
opowiada³a tylko, i¿ by³ on adjutantem jej mê¿a, w koñcu za na natarczywe moje zapytania przyzna³a siê, i¿ Czort jest tu na sali s¹dowej w liczbie oskar¿onych i ¿e nazwiska jego nie powie nikomu, choæby j¹ torturowali. Czy to prawda, czy po prostu chêæ zainteresowania mnie  nie
wiem, zauwa¿y³em jednak, i¿ Skomorochowa stale i przenikliwie patrzy
na oskar¿onego o komunizm i przynale¿noæ do armii Budionnego191 Aleksandra Stankiewicza192. Stankiewicz Aleksander ch³opiec przystojny, brunet, o oczach czarnych, b³yszcz¹cych, nieprzyjemne wzbudzaj¹cych wra¿enie. Zaznaczam tu swoje spostrze¿enia i wra¿enia, nie wyprowadzam
z tego jednak ¿adnych wniosków.
Bia³orusini zamierzali do obrony prosiæ prócz mecenasa Wróblewskie-

189
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 organizatorka eserowskiej dzia³alnoci konspiracyjnej na Bia³ostocczynie i Grodzieñszczynie; 1922  aresztowana przez w³adze polskie, skazana na 6 lat; 1927 
zwolniona z wiêzienia dziêki staraniom sowieckiego Czerwonego Krzy¿a; 1939-1946
pracowa³a jako nauczycielka na Bia³ostocczynie i w ¯aganiu (do 1954).
Mowa o Puszczy Bia³owieskiej.
Czort  pseudonim przywódcy oddzia³u partyzanckiego na Grodzieñszczynie
dzia³aj¹cego w pocz¹tkach lat 20. XX w.
Semen Michaj³owicz Budionny (Ñåì¸í Áóä¸ííûé) (1883-1973)  urodzony nad
Donem w chutorze Koziurin; 1903  ropocz¹³ s³u¿bê w armii rosyjskiej, 1905 
uczestnik wojny rosyjsko-japoñskiej (dragon 46 Pu³ku Kozaków Doñskich), uczestnik I wojny wiatowej (18 Siewierski Pu³k Dragonów), 1917  przewodnicz¹cy Rewolucyjnego Komitetu Pu³kowego, zastêpca przewodnicz¹cego Rewolucyjnego Komitetu Dywizyjnego; cz³onek Komitetu Wykonawczego Salskiej Okrêgowej Rady
Delegatów Robotniczych, Ch³opskich, Kozackich i ¯o³nierskich; XI 1919  IV 1923
 dowódca I Armii Konnej; 1935  marsza³ek Zwi¹zku Sowieckiego, bra³ udzia³
w czystkach kadry oficerskiej w l. 1936-1937; uczestnik II wojny wiatowej, od 1919
cz³onek partii komunistycznej  za: A. Smoliñski, Zarys dziejów I Armii Konnej
Siemiona Budionnego (1919-1923), Grajewo 2003, s. 23.
Aleksander Stankiewicz (Àëÿêñàíäð Ñòàíêåâ³÷), pseud. Puhaczow  organizator ruchu partyzanckiego na Grodzieñszczynie w l. 1921-1923; w procesie 45.
w Bia³ymstoku skazany za to na karê 10 lat pozbawienia wolnoci.

go193 z Wilna samych tylko adwokatów ukraiñców ze Lwowa. Mecenas
Wróblewski opar³ siê temu stanowczo, twierdz¹c, i¿ by³oby to jaskrawym
wyzwaniem i zaszkodzi³oby sprawie, a obronê utrudni³o. Projekt powo³ania ukraiñców poda³ Antoni £uckiewicz194.
Wady w procesie by³y ogromne. ledztwo pierwiastkowe by³o zrobione
nadzwyczaj nieudolnie, wiadkowie jak ze strony oskar¿enia, tak i ze strony
obrony nie byli wcale izolowani. Protestowa³ przeciwko temu wobec miejscowego bia³ostockiego prokuratora adwokat St. Mickiewicz195 z Wilna, na skutek
jednak proby adwokatów i prokuratora oraz sêdziów protest swój cofn¹³.
[k. 3]
Ze wiadków, którzy zeznawali w tej sprawie, kapitan Jarecki196 z Grodna, pomimo taktu, dobitnoci i logicznoci swego bardzo obci¹¿aj¹cego
oskar¿onych zeznania, mimo woli byæ mo¿e, wpakowa³ Dubiejkowskiego197.
Mia³ siê wyraziæ kapitan Jarecki, i¿ Dubiejkowski z ramienia rz¹du polskiego, a jak inni zrozumieli z rozkazu czy polecenia tego¿ rz¹du wys³anym by³
na zjazd bia³oruski do Pragi Czeskiej198. Kapitan Jarecki zeznawa³ jako wiadek wczeniej odemnie, na sali wtedy byæ nie mog³em, opowiadali mi jednak wszyscy bia³orusini, i¿ Dubiejkowski zosta³ nareszcie zdemaskowanym.
Bardzo to przykra historja, ale potem co zasz³o, Dubiejkowski ju¿ jest
wylosowanym ze spraw bia³oruskich.
W czasie wyczekiwania na moje zeznanie wród wiadków pozna³em
osobnika, który w 1919 roku 4 marca w Miñsku, gdym jako aresztowany
stan¹³ w czerezwyczajce199, dokona³ osobistej rewizji na mojej osobie, zabieraj¹c mi pieni¹dze, z³oty zegarek i bekieszê na futrze. Zapyta³em obecn¹
Szymaniukow¹ jak siê ten osobnik nazywa i dowiedzia³em siê i¿ nazwisko
193

194
195
196
197
198

199

Tadeusz Wróblewski (1858-1925)  adwokat; 1877  absolwent gimnazjum w Wilnie; 1877-1879  student medycyny w Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu; 1880  aresztowany w Warszawie pod zarzutem dzialalnoci w partii socjalistycznej, zes³any do guberni tobolskiej; 1883-1886  studia prawnicze na Uniwersytecie Petersburskim; od 1891 w Wilnie; 1905-1907  zas³yn¹³ jako adwokat wiêniów politycznych; w 1900 odnowi³ dzia³alnoæ Towarzystwa Szubrawców; kolekcjoner i bibliofil (zbiór kartograficzny gen. Weyssenhoffa, biblioteka hr. Platera, kolekcja masoników), 1912  utworzy³ Bibliotekê im. E. i E. Wróblewskich (obecnie
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk). Autor prac z zakresu statystyki, prawa, historii Wilna i biografistyki.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument I.
Stanis³aw Mickiewicz  adwokat wileñski, obroñca w procesie 45..
Stanis³aw Jarecki (1892-1955)  kierownik II Oddzia³u III DOK w Grodnie.
Lawon Dubiejkowski  zob.: cz. 1, przyp. 65, dokument V.
I Wszechbia³oruska Polityczna Konferencja odby³a siê w Pradze 25-29.09.1921 r.
L. Dubiejkowski by³ delegatem z ramienia Bia³oruskiego Komitetu Narodowego
w Warszawie. Konferencja przyjê³a szereg rezolucji (m.in. dot. pokoju ryskiego).
Na konferencji przewa¿a³y nastroje antypolskie.
Zob.: cz. 1, przyp. 37, dokument III.
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jego jest Edward Lenkiewicz200. Lenkiewicz mnie te¿ pozna³ i zaraz rozpocz¹³ ledziæ moj¹ osobê. Obawiaj¹c siê aresztu, a wiedz¹c co spotka³o w Bia³ymstoku i Grodnie Dubiejkowskiego, gdy by³ bezprawnie aresztowanym,
stara³em siê nie chodziæ sam, lecz dobiera³em sobie zawsze towarzystwo
z 3 do 4 osób. Jako wiadek zeznawa³em dopiero na pi¹ty dzieñ s¹du, w pi¹tek 18 maja. Zapytany o Jakowiuka powiedzia³em, i¿ znam go z Grodna
z 1920 roku, gdy by³ Sekretarzem Komitetu Narodowego Bia³oruskiego
w Grodnie201. Powiedzia³em, i¿ by³ moim podw³adnym na kolei w 1920 roku przy bolszewikach, pracuj¹c jako fachowiec w telegrafie. Owiadczy³em kategorycznie i¿ obecny pose³ na Sejm Szymon Jakowiuk w 1920
[k. 4]
roku nie odnosi³ siê wrogo do Pañstwa Polskiego ani jako cz³onek Komitetu
Bia³oruskiego ani jako naczelnik telegrafu kolejowego przy bolszewikach,
a potwierdziæ to mogê tym, i¿ wiedzia³, ¿e na dystansie u mnie pracuj¹ rozbitkowie z armii: dwu oficerów i paru ¿o³nierzy polskich i nikogo nie tylko
nie wyda³ bolszewikom, ale treæ wszystkich telegramów, przychodz¹cych
po jednym dzia³aj¹cym telegrafie kolejowym, komunikowa³ mnie, co ja potem komunikowa³em oficerom, a przez to samo organizacji P.O.W.202 Doda³em, i¿ Jakowiuk by³ i jest bezpartyjnym, przy polakach na kolei jako prawos³awny s³u¿yæ nie móg³ i rodki do ¿ycia zdobywa³ za pomoc¹ handlu
i drobnej spekulacji. W takim charakterze Jakowiuka, jako lojalnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej zna³em do 1921 roku, gdy¿ póniej, wyjechawszy z Grodna ju¿ go nie widywa³em i o póniejszej jego dzia³alnoci
nic nie wiem.
Po tem prokurator zapyta³ mnie o Komitet Bia³oruski w Grodnie. Dawa³em odpowiedzi o dwu proklamacjach, wydanych za pozwoleniem cenzury
wojskowej.
Nastêpnie prokurator dziwi siê, ¿e mog³em jako polak nale¿eæ do Komitetu
Bia³oruskiego i pyta siê czy gdyby istnia³ tu Komitet Chiñski równie¿ nale¿a³bym do niego? Odpowiedzia³em, i¿ zapytanie uwa¿am za zbyt niewspó³mierne i dalekie geograficznie, dodaj¹c i¿ jako osobnik z woln¹ i nieskrêpowan¹ indywidualnoci¹ nie widzê racji gdybym naprzyk³ad zna³ jêzyk chiñski i by³ przyjêtym do takiego komitetu i gdyby mnie to z jakiego b¹d powodu interesowa³o, abym do Komitetu nawet chiñskiego nale¿eæ nie mia³.
Tu adwokat Wróblewski zapytuje, czy wyda³em
200
201
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Edward Lenkiewicz  agent II Oddzia³u.
Zob.: cz. 1, przyp. 35, dokument III.
POW  Polska Organizacja Wojskowa, tajna organizacja militarna utworzona w sierpniu 1914 w Warszawie z inicjatywy J. Pi³sudskiego. G³ównym jej celem mia³a byæ
dywersja i dzia³alnoæ wywiadowcza na ty³ach wojsk rosyjskich. Komórki POW powsta³y pocz¹tkowo na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie i w g³êbi Rosji, poniej objê³y inne
tereny (w II 1918 powsta³a POW zaboru pruskiego, w 1919  POW Górnego l¹ska).

[k. 5]
przed wojn¹ w jêzyku bia³oruskim dwie prace historyczno-bibliograficzne?
Odpowiadam, i¿ istotnie tak by³o, jedna praca moja o Kirkorze203, a druga
o Barszczewskim204. Mecenas Wróblewski zapytuje mnie czy wiem, i¿ moje prace referowane by³y przez nie¿yj¹cego ju¿ obecnie znakomitego bibliografa polskiego Estrajchera205 na posiedzeniu naukowem Akademii
Umiejêtnoci w Krakowie206 i jako prace polaka w jêzyku bia³oruskim ocenione zosta³y nader przychylnie? Odpowiedzia³em, i¿ o tem dowiedzia³em
siê dopiero w rok czy 2 lata potem od cz³onka tej¿e Akademii etnografa
bia³oruskiego pana Micha³a Federowskiego207 z Warszawy.
Po mecenasie Wróblewskim zapytuje mnie genera³ Babiañski208 czy istniej¹ podrêczniki szkolne bia³oruskie dla szko³y redniej, a mianowicie podrêcznik np. fizyki oraz do matematyki. Odpowiadam i¿ podrêczniki takie
istniej¹; fizyka209 in¿yniera Trepki210 ju¿ wysz³a z druku, matematyka gotowa, trygonometrja in¿. Duszewskiego211 drukuje siê w Królewcu, inne liczne podrêczniki, gotowe do druku w rêkopisie czekaj¹ na wydawców.
Tu mecenas Mickiewicz z Wilna zapytuje mnie czy znam Edwarda Len203
204
205

206

207

208
209
210
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Mowa o pracy: Àäàì Ãàíîðû Ê³ðêîð, Â³ëüíÿ 1911.
Mowa o pracy: Jan Barèeûski. Piery Bie³aruski Pimieñnik XIX staleæcia, Wilnia
1911.
R. Ziemkiewicz mylnie odnosi siê do Karola Estreichera (1827-1908)  bibliografa,
historyka literatury i teatru, cz³onka Krakowskiego Towarzystwa Naukowego, jednego z za³o¿ycieli Akademii Umiejetnoci. W 1862 r. obj¹³ on stanowisko bibliotekarza i adiunkta Warszawskiej Szko³y G³ównej w Warszawie, w l. 1865-1905 by³ dyrektorem Biblioteki UJ, rozpcz¹³ opracowywanie Bibliografii polskiej od XV do
XIX w. K. Estreicher zmar³ przed ukazaniem siê prac naukowych R. Ziemkiewicza.
Komentowaæ móg³ je syn Karola, Stanis³aw Estreicher (1869-1939), równie¿ bibliograf
i kontynuator edycji Bibliografii polskiej, historyk prawa, od 1902 r. profesor UJ.
Polska Akademia Umiejêtnoci (PAU)  instytucja naukowa w Polsce zajmujaca siê
organizowaniem, prowadzeniem i wspieraniem badañ naukowych oraz reprezentowaniem nauki polskiej za granic¹, powo³ana w 1919 r. w Krakowie jako kontynuacja
Akademii Umiejêtnoci utworzonej w Krakowie w latach 1871-1873.
Micha³ Fedorowski (1853-1923)  etnograf i kolekcjoner ksi¹¿ek. Zebra³ ogromny
materia³ etnograficzny z Bia³orusi. Od 1921  pracownik Zak³adu Etnologii Instytutu Nauk Antropologicznych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. R. Ziemkiewicz uwa¿a³ go za swojego nauczyciela.
Aleksander Babiañski (1853-1931)  adwokat, obroñca w procesie 45..
Mowa m.in. o podrêczniku: Ô³çûêà: Ìåõàí³êà ³ öÿïëûíÿ, Â³ëüíÿ 1922.
Antoni Nekanda-Trepka (Aíòîí Íåêàíäà-Òðýïêà) (1877 Miñsk  1942)  bia³oruski dzia³acz polityczny i owiatowy. 1903  absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu; 1904  s³uchacz kursów w Liege; wspó³twórca BSH i BPSD;
od 1918  nauczyciel w polskim gimnazjum w Miñsku; 1919  aresztowany przez
CzeKa; 1919  w prezydium Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Miñsku; 19201930  nauczyciel Bia³oruskiego Gimnazjum w Wilnie; 1939  aresztowany przez
NKWD, zes³any na 10 lat na Syberiê; zmar³ w drodze do armii Andersa.
Klaudiusz Du¿-Duszewski  zob.: cz. 2, przyp. 146, dokument XIII.
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kiewicza. Odpowiadam, i¿ nazwisko to us³ysza³em dopiero tutaj. W osobie
za Lenkiewicza poznajê tego, który s³u¿y³ w 1919 roku w marcu w Miñsku w czerezwyczajce, osobicie mnie zrewidowa³ i ograbi³ z pieniêdzy, z³otego zegarka i bekieszy na futrze. Tak¹ twarz charakterystyczn¹ jak Lenkiewicza zapamiêtaæ bardzo ³atwo, a có¿ dopiero w takich okolicznociach jak
w czerezwyczajce, gdzie dr¿y siê o swe ¿ycie i ka¿da twarz zbira
[k. 6]
jak fotografja pozostaje w pamiêci na zawsze.
Prokurator nie ukrywaj¹c swego niezadowolenia pyta mnie, czy po 4-ch
latach istotnie poznajê Lenkiewicza jako tê sam¹ osobê z czerezwyczajki.
Wywo³any z sali Lenkiewicz, pod którym dr¿¹co uginaj¹ siê nogi, wystêpuje na rodek sali dla konfrontacji. Na zapytanie prokuratora odpowiadam:
W Lenkiewiczu poznajê bezwzglêdnie tego samego, który mnie w czerezwyczajce ograbi³, twierdzê to stanowczo, zaznaczaj¹c, i¿ biorê na siebie
wszelk¹ odpowiedzialnoæ za prawdê mych s³ów. Dodaæ muszê, i¿ ten¿e
Lenkiewicz od paru dni ci¹gle mnie ledzi, chodzi za mn¹ z jakimi dwoma
osobnikami, nie spuszczaj¹c ani na chwilê ze mnie uwagi.
Tu Lenkiewicz jako odparowanie mego oskar¿enia przyznaje, i¿ chodzi za mn¹, bo siê dowiedzia³, ¿e chodzê do hotelu gdzie mieszka Baranow212, a s³u¿ba hotelowa powiedzia³a mu, i¿ widujê siê z Baranowem.
Odpowiedzia³em [ostatnie s³owo skrelone] Nastêpnie dopiero zaprzecza
by s³u¿y³ w czerezwyczajce w Miñsku, twierdzi i¿ wówczas by³ nie w Miñsku a w Homlu.
Prokurator przerywa jego zeznanie, ka¿e mu iæ na miejsce, a mnie pokazuje paszport Baranowa i pyta siê czy widzia³em takie bia³oruskie paszporty i czy wiem kto je wydaje. Po obejrzeniu paszportu owiadczam, i¿ takie
same paszporty w Warszawie w Komitecie Bia³oruskim wyda³ w roku 1920
i 1921 roku Dubiejkowski. Prokurator siê dziwi i apodyktycznie twierdzi,
i¿ to fa³sz, albowiem by³by to rz¹d w rz¹dzie, co absolutnie tolerowanem
byæ nie mo¿e, bo to jest nielogicznem.
[k. 7]
Odpowiadam, i¿ nie wchodz¹c w roztrz¹sanie logicznoci czy nielogicznoci, sam widzia³em jak takie paszporty w Warszawie Dubiejkowski wydawa³ i ¿e wydano ich oko³o 15 000. Prokurator pyta czym widzia³ na nich
wizê polsk¹? Odpowiadam ¿e nie, bo mnie to nie interesowa³o, wiem jednak, ¿e wizy amerykañskie, francuskie, angielskie, ba nawet oczywicie niemieckie dawane by³y, a zatem i polska wiza te¿ byæ musia³a. O Baranowie
mówiê, i¿ by³ w Pradze Czeskiej, prawdopodobnie bez paszportu polskiego, tam wiêc mu dano paszport, by mia³ jaki dowód osobisty. Tu nastêpuj¹
wyjanienia, z których okazuje siê, i¿ Baranow bez paszportu przeszed³ przez
212
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Sergiusz Baranow  zob.: cz. 1, przyp. 33, dokument III.

tak zwan¹ zielon¹ granicê. Na tem zeznanie moje skoñczono.
Prokurator Kamiñski213 ze sposobu zapytywania wiadków, stronnoci i nienawici do partji lewicowych oraz narodowoci nie polskich wykaza³ siê wszystkim jako za¿arty endek214. Tak go wszyscy bez wyj¹tku na sali nazywali.
Sêdziowie te¿ wszyscy wyznaj¹ zasady tego stronnictwa. Niezadowolenie ze
mnie by³o ogromne, ¿em pod przysiêg¹ mia³ mówiæ prawdê, która mi siê nie
podoba³a. Korespondenci wszyscy byli tylko z gazet endeckich, wskutek czego orgja k³amstw i oszczerstw nic nie maj¹ce wspólnego z prawd¹, rozla³a siê
po pismach. Mecenasa Wróblewskiego zrobiono renegatem, genera³a Babiañskiego moskalofilem mnie przypisano udzia³ w bandzie powstañców.
Oburzenie na te k³amstwa w prasie polskiej endeckiej poruszy³o ca³ym
Bia³ymstokiem i podzia³a³o nawet na sêdziów, którzy wydali doæ
[k. 8]
³askawy wyrok. Apelowaæ bêd¹ wszyscy z wyj¹tkiem Wiery Mas³owskiej.
Wiera Mas³owska zachowywa³a siê wyj¹tkowo dobrze i z godnoci¹. Na
zapytania odpowiada³a zawsze w doskona³ej, czystej, nawet wykwintnej bia³oruszczynie. Zawsze umiechniêta, pogodna, bez troski, bez cienia sztucznoci robionej zyska³a sympatjê, ¿yczliwoæ nie tylko publicznoci lecz i sêdziów. Prócz oczywicie prokuratora. Ten bowiem wyprowadzanym by³ przez
ni¹ i przez adwokatów ci¹gle z równowagi. Na oskar¿enie prokuratora, i¿
Mas³owska w bandzie Szymaniuka bra³a udzia³ w pijañstwie i orgii, oskar¿ona z oburzeniem piêtnuje niegodziwoæ prokuratora, który jedyny ze
wszystkich stara siê poni¿yæ godnoæ ludzk¹ oskar¿onych, przypisuj¹c im
brudne pobudki i cele, i owiadcza, i¿ pan prokurator codziennie spija wódeczki lub likiery, a oni biedni ledwie raz na rok maj¹ takie wiêto. Gdy
prokurator domaga³ siê kary bezterminowej ciê¿kiego wiêzienia dla Mas³owskiej, oskar¿ona rozemia³a siê w oczy prokuratorowi.
Zadaniem mojem w czasie tego procesu by³o wp³yniêcie na bia³orusinów, tak pos³ów jak i senatorów, którzy ustawicznie po kilku na procesie
przebywali, aby nie rozdymaæ takiego procesu do wszelkich rozmiarów i nie
robiæ z tego reklamy.
Uwa¿a³em, ¿e to by³oby dla sprawy polskiej lepiej. Adwokaci jak genera³ Babiañski, mecenasi Wróblewski i Mickiewicz zgodzili siê ze mn¹
i z ca³ych si³ wp³ywali na oskar¿onych, by zachowywali siê z godnoci¹,
przyzwoicie i bez ekscesów. Oskar¿eni chcieli po wyroku, o wydaniu którego nie w¹tpili ani trochê, piewaæ pieni
[k. 9]
rewolucyjne bia³oruskie: «Ad wieku my spali» i «Nie nam bie³arusam, nie
213
214

Kamiñski  pracownik prokuratury, bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.
Tu: endek w znaczeniu osoby sympatyzuj¹cej z programem i ideologi¹ partii Narodowa Demokracja.
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nam maskalam ci lacham s³u¿yæ». Jak tylko o tem siê dowiedzia³em, prosi³em na wszystko genera³a Babiañskiego aby wyperswadowa³ to oskar¿onym. Uda³o siê tom zrobiæ. Nastêpnie starania moje, by znaczenie tego ruchu zbagatelizowaæ, omieszyæ go, jako, ¿e baba by³a g³ówn¹ organizatork¹, doskonale przeprowadzi³ genera³ Babiañski. Powiedzia³ on, i¿ ruch chcia³
wywo³aæ Skomorach, co znaczy b³azen215, ¿e taki ruch nie móg³ liczyæ na
powodzenie, gdy¿ zwolenników mieæ nie móg³, a sam Skomorach by³ oszustem, który bra³ pieni¹dze za osoby istniej¹ce wprawdzie, ale nie wiedz¹ce
nawet o swem zapisaniu do bandy. By³y to nowego typu «martwe dusze»,
gdy¿ komisja kontroluj¹ca litewska z Kowna na miejscu sprawdza³a istnienie osób zapisanych do bandy. Jak wyjani³o siê na procesie, moc osób nie
mia³a ¿adnej stycznoci z band¹ Skomorocha, a nazwiska ich zosta³y znalezione w spisie jaki Skomoroch posy³a³ do Merecza i Kowna i w odpisie w archiwum jego wziêtem w Bia³owieskiej puszczy. Za te osoby Skomoroch
pieni¹dze pobra³ i dzieli³ siê ze swymi podw³adnymi.
Udzia³ Kowna w wywo³aniu powstania bia³oruskiego zosta³ udowodniony jasno na procesie.
Adwokatów genera³a Babiañskiego i mecenasa Wróblewskiego usilnie
prosi³em by nie zwalali wiarygodnoci zeznañ wiadka Lenkiewicza. Twierdzi³em, i¿ pomimo tego, ¿e s³u¿y³ w czerezwyczajce, ¿e zeznanie inspirowane mu przez policjê i zarz¹d wywiadu tajnego jak uczeñ wyrecytowa³
w s¹dzie, powiedzia³ jednak du¿o prawdy, z któr¹ trzeba
[k. 10]
siê liczyæ. Jako¿ ani Wróblewski ani Babiañski w obronie oskar¿onych
wcale siê na mojem zeznaniu nie opierali, ujmuj¹c sprawê z innej strony,
a mianowicie sprzecznoci zeznañ Lenkiewicza z zeznaniami wiadków
oskar¿enia.
Jakowiuk na skutek mego zeznania i zbicia oskar¿eñ przez obronê zosta³
uniewinniony.
Pos³owie i senatorowie przed moim zeznaniem sami gor¹co ¿¹dali, bym
na pytanie jakiej ja jestem narodowoci, odpowiedzia³, ¿e polskiej. Uwa¿aj¹ mnie oni za bia³orusina, a zeznanie takie uwa¿ali w danym wypadku za
jedynie korzystne dla sprawy. Zgodzi³em siê na to ¿¹danie bez trudu.
Wdziêcznoæ i uznanie dla mnie bia³orusini po uniewinnieniu Jakowiuka
wypowiedzieli jednog³onie. Zaraz pogodzono mnie z Baranowem, z którym od roku 1920 by³em w z³ych stosunkach. Piorunowano na Dubiejkowskiego, który tak nadu¿y³ i zawiód³ ich zaufanie, Rak-Michaj³owski216 wraz
z ks. Stankiewiczem217 powiedzieli mi, i¿ jeszcze w grudniu roku zesz³ego
215
216
217
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Ñêîìîðîõ (ros.)  b³azen.
Szymon Rak-Michaj³owski  zob.: cz. 1, przyp. 29, dokument II.
Adam Stankiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 39, dokument IV.

Dubiejkowski im mówi³, ¿e Ziemkiewicz218 s³u¿y w defensywie. Oni jednak temu nie wierzyli.
Dzi mam u bia³orusinów takie zaufanie, jakiego jeszcze nigdy nie mia³em.
Genera³ Babiañski bardzo zainteresowa³ siê moj¹ osob¹ i moimi pogl¹dami politycznymi. Chce ze mn¹ pracowaæ w polityce.
Ze strony prokuratora Kamiñskiego i sêdziów by³a próba wmieszania osoby marsza³ka Pi³sudskiego219 do procesu. Udaremni³ to mecenas Wróblewski, zaznaczaj¹c ¿e to do sprawy nie nale¿y i gmatwaæ jej nie wolno.
[k. 11]
Ks. Stankiewicz zosta³ prezesem Klubu Bia³oruskiego220 w Sejmie. Przedstawia on kierunek ugodowy, szczery. Chce pogodziæ interesa i d¹¿enia bia³oruskie z polskimi i d¹¿y do po³¹czenia i zgody z Komitetem Bia³oruskim
w Warszawie. Pyta³ mnie siê o opinjê jak¹ mam o £adnowie221. Da³em o £adnowie opiniê jaknajprzychylniejsz¹, radz¹c by pertraktacje z nim rozpocz¹³.
Prawdopodobnie bia³orusini ¿¹daæ bêd¹ tylko usuniêcia Dubiejkowskiego.
W czasie procesu w Bia³ymstoku ¿ona Skomorocha Szymaniukowa oskar¿y³a mecenasa Mickiewicza, i¿ jej grozi³ jakoby, ¿e za te jej zeznania bêdzie
z ni¹ le.
Prokurator Kamiñski podaje skargê na Mickiewicza do rady adwokackiej, domagaj¹c siê usuniêcia jego z adwokatury. Jako stale asystuj¹cy Skomorochowej by³em wiadkiem s³ów Mickiewicza i na zeznaniu przed s¹dem zaprzeczy³em jej s³owom. Tym razem okazuje siê to sztuczk¹ prowokatorsk¹, inspirowan¹ Szymaniukowej przez policjê.
Baranow w s¹dzie apelacyjnym bêdzie zapewne uniewinniony, albowiem
dowodów czarne na bia³em winy jego nie ma.
Klub Bia³oruski w Sejmie g³osowaæ bêdzie za gabinetem gen. Sikorskiego222. Z wrogami swymi  Endecj¹ pójæ nie mo¿e.
Poniewa¿ stanowisko moje i znaczenie u bia³orusinów niezwykle siê
wzmocni³o i ze s³owem mojem i osob¹ zaczêli siê
[k. 12]
bardzo liczyæ (pomogli mi w tym wyj¹tkowo Babiañski, Mickiewicz i Wróblewski), przeto prosiæ bêdê o wskaniki, o ile i czy mam pracowaæ w celu
zbli¿enia z £adnowem i Komitetem w Warszawie ca³ego Klubu.
Warszawa
inz. Romuald Ziemkiewicz
25 maja 1923
P.S. Jeden z oskar¿onych w procesie podporucznik litewski Kazimierz Woj218
219
220
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Romuald Ziemkiewicz  autor raportów; tu: pisze o sobie w osobie trzeciej.
Józef Pi³sudski  zob.: cz. 2, przyp. 127, dokument XI.
Zob.: cz. 2, przyp. 121, dokument XI.
Eugeniusz £adnow  zob.: cz. 1, przyp. 28, dokument II.
W³adys³aw Sikorski  zob.: cz. 1, przyp. 84, dokument VII.
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tkiewicz223 uniewinniony przez s¹d, ma byæ oddany do dyspozycji w³adz wojewódzkich. Z opowiadañ mecenasa Wróblewskiego okazuje siê, i¿ litwini
wileñscy chcieli broniæ Wojtkiewicza i Macieja Grygasa224 i obronê polecali
Wróblewskiemu. Z Kowna jednak przyszed³ rozkaz, aby ani feniga na tê sprawê
nie dawaæ, gdy¿ ppor. Wojtkiewicz jest dezerterem wojskowym i przegra³
w karty 60 tysiêcy litów rz¹dowych pieniêdzy litewskich, za Maciej Grygas
to przemytnik, który za swoje sprawki, spekulacjê i przemytnictwo ma sprawy karne w Litwie. Obydwaj oskar¿eni mieli obroñców z urzêdu i zostali przez
s¹d polski uniewinnieni. Teraz pytanie, co zrobiæ z obcym poddanym Wojtkiewiczem, który siê podaje za polaka i ma krewnych w Warszawie?
[k. 1.  w prawym górnym rogu wzd³u¿ strony odrêcznie o³ówkiem:
Tajne, w lewym górnym rogu odrêcznie atramentem w poprzek strony: III/
Nale¿y wyci¹g przekazaæ p. Kaweckiemu/ 26 V Cz.; na k. 1-7 o³ówkiem
zakrelone zosta³y wszystkie akapity]
Dokument XVII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 25.05.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Intymne
Do Oddzia³u II
Sztabu Generalnego
Zachowanie siê naczelnictwa policji i defenzywy policyjnej tajnej na procesie225 w Bia³ymstoku by³o zbyt jaskrawe i rzucaj¹ce siê w oczy. Nie mówiê o niezrêcznym i ordynarnym nadzorze nad moj¹ osob¹, ale taki sam
nadzór nad pos³ami, senatorami i wiadkami ze strony obrony wywo³ywa³
powszechne oburzenie wszystkich w Bia³ymstoku i prawdopodobnie wywo³a interpelacjê w Sejmie.
Stosunek wiadka defenzywy warszawskiej Tustanowskiego226 do ¿ony
Skomorocha227 Szymaniukowej228, kolacja tej pary w hotelu na oczach wiad223
224

225
226
227
228
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Kazimierz Wojtkiewicz  bli¿szych danych nie uda³o siê ustaliæ.
Maciej Grygas  mieszkaniec wsi w powiecie trockim, narodowoci litewskiej, oskar¿ony w procesie bia³ostockim o przeprowadzanie partyzantów przez granicê i posiadanie literatury propagandowej.
Mowa o procesie politycznym 45 Bia³orusinów, odbywaj¹cy siê przed s¹dem w Bia³ymstoku wiosn¹ 1923 r.
Mieczys³aw Tustanowski  wspó³pracownik II Oddzia³u WP z Warszawy, bli¿szych
danych nie uda³o siê ustaliæ.
Skamaroch (w³aciwie Herman Szymaniuk )  zob.: cz. 2, przyp. 186, dokument XVI.
Jelizawieta Szymaniuk  zob.: cz. 2, przyp. 185, dokument XVI.

ków, pos³ów i senatorów, nastêpnie zaci¹gniêcie do numeru Tustanowskiego Szymaniukowej odby³o siê na oczach wszystkich, oburzy³o opinjê przeciwko policji i defenzywie, wyjaniaj¹c pogl¹dowo, dlaczego ¿ona bandyty
nie siedzi na ³awie oskar¿onych.
Policja i defenzywa skompromitowa³y siê
[k. 2]
na tym procesie z kretesem.
Na drugi dzieñ w sali wiadków powsta³ ogólny miech, gdy krewny Szymaniuków odezwa³ siê do powracaj¹cej z miasta o godzinie 10-ej rano Szymaniukowej: «Hdzie ty, chalera, padzia³asia ce³uju nocz, hdzie spa³a229?»
To jeden fakt. Fakty za publicznego macania w s¹dzie Szymaniukowej
przez funkcjonariuszy policji, wonego s¹du zwraca³y powszechn¹ uwagê.
Adwokat Wróblewski230 odpowiada³ naprzyk³ad, i¿ na w³asne oczy widzia³ jak Szymaniukowa siedzia³a na oknie a Lenkiewicz j¹ obejmowa³ i ca³owa³.
S¹dzi³bym, i¿ nie zaszkodzi³o by zwróciæ uwagê czynników miarodajnych na niew³aciwoæ takiego postêpowania funkcjonariuszy rz¹dowych,
omieszaj¹cych powagê tego¿ Rz¹du.
Równie¿ nieszkodzi³o by zwróciæ uwagê i zbadaæ z racyi czego i wskutek jakich powodów ¿ona Skomoracha
[k. 3]
nie siedzia³a na ³awie oskar¿onych, zaliczono j¹ do kategorii wiadków uprzywilejowanych, co by³o obraz¹ dla kobiet uczciwych wezwanych do dania wiadectwa o prawdzie.
Te uwagi omielam siê z³o¿yæ dodatkowo do raportu.
In¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
d. 25 maja 1923.
[k. 1.  w prawym górnym rogu o³ówkiem: tajne; w lewym górnym rogu, w poprzek atramentem: Przes³aæ panu Kaweckiemu; k 1-3  wzd³u¿
lewego marginesu zakrelone wszystkie strony o³ówkiem]

229
230

Hdzie ty, chalera, padzia³asia ce³uju nocz, hdzie spa³a (bia³.)  Gdzie, cholero, podziewa³a siê przez ca³¹ noc, gdzie spa³a?
Tadeusz Wróblewski  zob.: cz. 2, przyp. 193, dokument XVI.
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Dokument XVIII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 01.06.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
W Klubie Bia³oruskim231 zapanowa³y obecnie k³ótnie i niesnaski. Chodzi o w³adzê prezesa Klubu Taraszkiewicza232 z prezesostwa (po mowie
jego: Z dymem po¿arów 233) usuniêto i wybrano ks. Adama Stankiewicza234. Ks. Stankiewicz po zorganizowaniu obrony w procesie bia³ostockim235, co dobrze przeprowadzi³, jest za bardzo umiarkowany, ugodowy, co siê mocno nie podoba prawos³awnym pos³om jak Kochanowiczowi236, Kalinowskiemu237, Baranowowi238, Owsianikowi239 i Jeremiczowi240. Chc¹ wiêc go zwaliæ.
Ks. Stankiewicz postanowi³ i poleci³ g³osowaæ za rz¹dem Sikorskiego241,
a ¿e na g³osowanie z powodu choroby nie przyjecha³, wiêc Taraszkiewicz
z kompani¹ po porozumieniu siê z ukraiñcami242 postanowi³ samowolnie g³osowaæ przeciw rz¹dowi.
Pose³ Owsianik dosta³ od ukraiñców na koszt procesu i apelacji od wyroku bia³ostockiego 10 miljonów marek. Pos³owie i senatorowie bia³oruscy
231
232
233
234
235
236
237

238
239
240
241
242
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Zob.: cz. 2, przyp. 121, dokument XI.
Bronis³aw Taraszkiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 49, dokument IV.
Zob.: cz. 2, przyp. 166, dokument XIV.
Adam Stankiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 39, dokument IV.
Zob.: cz. 2, przyp. 225, dokument XVII.
Micha³ Kochanowicz  zob.: cz. 1, przyp. 43, dokument IV.
W³odzimierz Kalinowski (Óëàäç³ì³ð Êàë³íî¢ñê³) (1889-1940)  bia³oruski dzia³acz spo³eczny i polityczny, publicysta, 1910  absolwent gimnazjum w Grodnie,
1914  absolwent Wydzia³u Prawna na Uniwersytecie Petersburskim, 1917  cz³onek Bia³oruskiego Towarzystwa Ofiar Wojny, od VII 1921  na Grodzieñszczynie,
XI 1922  pose³ na Sejm RP, cz³onek Bia³oruskiego Klubu Sejmowego, VI 1923 
pozbawiony mandatu poselskiego i obywatelstwa polskiego, od XII 1923 w Miñsku,
pracowa³ jako prawnik, 1925-1927  na ró¿nych stanowiskach w Centralnym Komtecie Wykonawczym BSRS, 1927-1929  docent w Katedrze Historii Kultury Polskiej Bia³oruskiego Uniwersytetu Pañstwowego, dalszy los nieznany.
Sergiusz Baranow  zob.: cz. 1, przyp. 33, dokument III.
Antoni Owsianik  zob.: cz. 1, przyp. 55, dokument IV.
Fabian Jaremicz  zob.: cz. 1, przyp. 46, dokument IV.
W³adys³aw Sikorski  zob.: cz. 1, przyp. 84, dokument VII.
Mowa o reprezentacji ukraiñskiej w Sejmie.

proces ten prowadzili swoim kosztem z dyjet poselskich i s¹, jak mówi¹
obecnie, zrujnowani. Pieniêdzy na wydawnictwo gazet i apelacjê nie maj¹.
Ukraiñcy obiecali pomoc. Jakie to fundusze ukraiñców, czy krajowe czy
zagraniczne dociec trudno.
Procesem pos³ów Baranowa i Jakowiuka zainteresowa³ siê bardzo Miñsk
i Moskwa. £uckiewicz Antoni otrzyma³ list z Miñska od Ciszki Hartnego
(= Dymitra ¯y³unowicza243) komunisty bia³oruskiego, w którym podaje, i¿
zdemaskowany b. agent czerezwyczajki Edward Lenkiewicz244 (partyjna nazwa Stiefan Mak³ak), obecny agent defenzywy policyjnej w Bia³ymstoku
[k. 2]
znajduje siê na licie zbieg³ych i poszukiwanych przestêpców w³adzy sowieckiej. W licie ¯y³unowicz prosi o zakomunikowanie ni¿ej podpisanemu uk³onów i pozdrowienia. Na procesie bia³ostockim by³o dwuch [sic!]
przedstawicieli od Sowieckiej Bia³orusi na sali wród publicznoci puszczanej za biletami. Tak pisze ¯y³unowicz do £uckiewicza245.
£uckiewicz otrzyma³ nowy list od Kramarza246. Domaga siê on nawi¹zania sta³ego kontaktu z bia³orusinami, obiecuje pomoc finansow¹ dla ruchu,
pomoc owiatow¹ w gimnazjach i uniwersytecie czeskim dla m³odzie¿y bia³oruskiej, przeladowanej i nieprzyjmowanej do szkó³ polskich. Prócz tego
Kramarz prosi by przyjecha³ kto do Pragi dla omówienia spraw politycznych i uzgodnienia dzia³añ.
Na £uckiewicza defenzywa wileñska powinna by zwróciæ lepsz¹ uwagê.
Zdobycie takich listów by³oby cennym dowodem dla Rz¹du Polskiego przy
wykazaniu wobec Europy machinacji wrogów. Tylko jedna lub druga raptowna, niespodziewana rewizja w Wilnie u Antoniego £uckiewicza w odpowiednim czasie, mog³aby daæ w rêce ten faktyczny corpus delicti. Gdy
chodzi o dobro Pañstwa nie powinno byæ s³aboci i mazgajstwa. Innego sposobu zdobycia takich dokumentów nie widzê.
W najbli¿szym czasie muszê pojechaæ do Wilna by zasiêgn¹æ u róde³
243

244
245
246

Dymitr ¯y³unowicz (Çì³öåð Æûëóíîâ³÷) (1887-1937)  dzia³acz bia³oruski, pañstwowy dzia³acz BSRS, publicysta, 1905  absolwent szko³y dwuklasowej w Kopylsku, potem zajmowa³ sie samoedukacj¹, 1909-1913  wêdrowa³ po Bia³orusi
i najmowa³ siê do ró¿nych prac, 1916  pracowa³ w Bia³oruskim Komitecie Uciekinierów, od 1917  w Bia³oruskiej Socjalistycznej Hromadzie, 1918  sekretarz
i przewodnicz¹cy Oddzia³u Wydawniczego Bia³oruskiego Komisariatu Narodowociowego przy KN RSFSR, od X 1918  w RKP(b), I-II 1919  przewodnicz¹cy
Tymczasowego Robotniczo-Ch³opskiego Sowieckiego Rz¹du Bia³orusi, od 1920 
redaktor gazety Ñîâåöêàÿ Áåëàðóñü, Ïîëûìÿ, od 1934 w Zwi¹zku Pisarzy
BSRS, 1934-1936  pracownik Instytutu Historii Bia³oruskiej Akademii Nauk, 1931
 wykluczony z KPB(b), 1936-1937  aresztowany, zmar³ w wiêzieniu.
Edward Lenkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 200, dokument XVI.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument I.
Karl Kramarz  zob.: cz. 2, przyp. 154, dokument XIII.
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szczegó³owych wiadomoci, bo te co tu podaj¹ s¹ z drugich r¹k (od Taraszkiewicza i Raka-Michaj³owskiego247).
Warszawa
in¿. Romuald Ziemkiewicz
1 czerwca 1923
[k. 2  pod dokumentem piórem: Do p. mjra Czarnockiego przedk³adam
z prob¹ o wskazanie: czy wyci¹gn¹æ z tego raportu wnioski i wszcz¹æ postêpowanie? /B³oñski por. d. 1/VI 23]
Dokument XIX
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 31.07.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
In¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
W uzupe³nieniu do poprzedniego raportu dodaæ mogê doæ ciekaw¹ wiadomoæ, i¿ do Gdañska zosta³a wys³an¹ do przedstawiciela bia³orusinów
¿yda £urje248 panna Lola Menke249 (niemka z Wilna). Celem jej nawi¹zanie
kontaktów z rz¹dem Æwikiewicza250 w Berlinie. Panna Lola Menke zawioz³a listy, ma w Gdañsku czekaæ na odpowied i z papierami bêdzie wracaæ
do Wilna ko³o 6-10 sierpnia.
U pos³ów nic nowego. Chodz¹ tylko pog³oski, i¿ Jeremicz251 jakoby ma
247
248

249
250

251
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Szymon Rak-Michaj³owski  zob.: cz. 1, przyp. 29, dokument II.
Salomon £urie (Ñàëàìîí Ëóðe) (1890-1964)  historyk staro¿ytnoci, filolog,
1934  doktor nauk historycznych, 1943  doktor nauk filologicznych, 1911
absolwent Uniwersytetu w Petersburgu, 1917  cz³onek Rady Delegatów Robotniczych w Mohylewie, 1918  wydawca gazety Ýõî, wspó³pracownik rz¹du BRL,
prof. Uniwersytetu w Piotrogradzie (1918), w Samarze (1919-1920), w Leningradzie
(do 1949, oskar¿ony o kosmopolityzm i zwolniony), we Lwowie (1953-1964).
Julianna Menke  narzeczona Iwana £uckiewicza, ¿ona Leona Dubiejkowskiego,
pochodz¹ca z wileñskiej niemieckiej rodziny kupieckiej.
Aleksander Æwikiewicz (Àëÿêñàíäð Öâ³êåâ³÷) (1891-1938)  bia³oruski dzia³acz
polityczny, historyk idei, filozof, publicysta, 1912  absolwent prawa na Uniwersytecie w Petersburgu, przysiêg³y s¹dowy w Brzeciu i w Pru¿anach, 1917  za³o¿yciel Bia³oruskiej Ludowej Hromady w Moskwie; 1918  uczestnik rozmów brzeskich w sk³adzie delegacji URL; 1918-1920  w misjach dyplomatycznych BRL
(Kijów, Moskwa, Berlin); 1921-1923  minister spraw zagranicznych BRL, 1923
 przewodnicz¹cy I Wszechbia³oruskiej Konferencji w Pradze, 1923  premier rz¹du
BRL w Pradze; uzna³ Wilno za stolicê Litwy, a Miñsk za jedyne centrum polityczne
Bia³orusi; 1925  wyjecha³ do BSRS, pracownik Instytutu Bia³oruskiej Kultury,
Instytutu Historii Bia³oruskiej AN; 1930  aresztowany, zes³any do Permu, 1937 
aresztowany, 1938  rozstrzelany w Miñsku.
Fabian Jaremicz  zob.: cz. 1, przyp. 46, dokument IV.

siê wybieraæ do Pragi Czeskiej, by porozmawiaæ z Kramarzem252. Inni pos³owie pracuj¹ intensywnie po wsiach, dok¹d zaraz pojad¹ z Warszawy po
skoñczonych debatach w Sejmie.
Orjentacja na Wschód (na Miñsk) i ci¹¿enie ludnoci ku Rosji Sowieckiej jest t¹ zdobycz¹, któr¹ osi¹gnê³a administracja kresowa.
Przeciwdzia³ania temu za pomoc¹ czy gazet, czy broszur niema, a tak
samo i ¿adnej partji politycznej, któraby siê mog³a przeciwstawiæ moskalofilom i germanofilom. Wyst¹pienia jedynego £adnowa253 wp³ywu ani na grupy ani na masy nie wywieraj¹ ¿adnego.
Konjunktury polityczne dla Polski s¹ coraz gorsze i poniewa¿ nic siê nie
robi, by rozbiæ obóz
[k. 2]
wrogi Polsce, mo¿e wkrótce nast¹piæ czas, kiedy nic ju¿ nie pomo¿e i zrobiæ siê nie da, bo bêdzie zapóno.
Wiêzienia, procesy choæby masowe celu nie osi¹gaj¹ i tylko obni¿aj¹ powagê Rzeczypospolitej. Potrzebn¹ tu jest mocna mêska energja i ostateczne
zdecydowanie siê na wydawnictwo gazety i mocne poparcie bia³oruskich
aktywistów.
Byæ mo¿e, ¿e pieniêdzy niema, ale nale¿y byæ przekonanym, i¿ taka akcja mniej bêdzie kosztowaæ, ni¿ ca³a armja tajnych agentów policyjnych na
kresach, którzy jako rekrutuj¹cy siê z mêtów spo³ecznych, bo s¹ miêdzy
nimi i byli czekici254, kosztuj¹ miljony, i nic prócz drobnych aresztów,
czêsto niewinnych ludzi, nie daj¹, a bandy Muchy-Michalskiego255 dot¹d
z³apaæ nie mog¹.
Zaznaczaj¹c tu koniecznoæ i pilnoæ wydawania gazety i zgrupowania bia³orusinów przychylnych Polsce w jednej politycznej partji, s¹dzê i¿ sprawê tê
poprzeæ nale¿y niezw³ocznie i przyst¹piæ natychmiast do jej zrealizowania.
Warszawa 31 lipca 1923
in¿. Romuald Ziemkiewicz

252
253
254
255

Karl Kramarz  zob.: cz. 2, przyp. 154, dokument XIII.
Eugeniusz £adnow  zob.: cz. 1, przyp. 28, dokument II.
Czekici  pracownicy CzeKa, nadzwyczajnej komisji do walki ze szpiegostwem,
spekulacj¹, kontrrewolucj¹, sabota¿em i bandytyzmem.
Mucha-Michalski  zob.: cz. 2, przyp. 109, dokument X.
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Dokument XX
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 22.08.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Raport nr
Do Oddzia³u II-go Sztabu Generalnego
W ostatnim moim wywiadzie w Wilnie w dniach 17-21 sierpnia zmuszony by³em do nieprzewidzianych wydatków, poczêstunek i obiady osób, z którymi konferowa³em o robocie komunistów z Miñska wród bia³orusinów.
Wyda³em na to ogóln¹ summê 240.000 marek, o wydanie mi której upraszam.
in¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
22 sierpnia 1923.
Dokument XXI
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 22.08.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
¯ycie bia³oruskie polityczne przechodzi obecnie du¿y wewnêtrzny kryzys. Polityka miñskich komunistów przez og³oszenie amnestji, zgodê na
nacjonalizacjê Bia³orusi, wydawnictwo rz¹dowe dzie³ po¿ytecznych i potrzebnych w dziale szkolnictwa bia³oruskiego zyskuje coraz wiêcej sympatyków wród bia³oruskich inteligentów, poddanych polskich. O ludzie
prostym nie ma co i mówiæ: ³aknie on ziemi i dla tego ci¹¿y ku Sowietom,
tym bardziej, i¿ wed³ug pog³osek ¿ycie w Rosji regulowaæ siê zaczyna
coraz lepiej.
Stosunki naszych bia³orusinów z Miñskiem s¹ obecnie mocno utrudnione: ostatnie wiêksze areszty owych handlowców (komunistów ¿ydów),
co jedzili z Wilna do Miñska i z powrotem, przerwa³y dobrze nawi¹zan¹
niæ stosunków, a zw³aszcza dostawy literatury i bibu³y. Wród owych
aresztowanych s¹ grube ryby, agitacja ich i wywiad szpiegowski ³atwo im
udowodniæ, o czem zreszt¹ mówi¹ otwarcie i sami bia³orusini.
Obecnie jest gor¹cem ¿yczeniem zwo³anie zjazdu bia³oruskiego z Zachodniej Bia³orusi. Podnios³o tê kwestjê otwarcie w nrze 17 (skonfiskowany)
pismo Nasz
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[k. 2]
ciah256, zawieszone obecnie przez w³adze. Je¿eli pozwolenia nia [sic!] zjazd
w³adze nie dadz¹, odbêdzie siê on nielegalnie, nawet z zapowiedzianymi przedstawicielami Miñska i Kowna. Przeciwko zjazdowi oponuje Antoni £uckiewicz257, prowodyr ruchu, obawiaj¹c siê widocznie utraty wp³ywów i pozbawienia tej dyktatorskiej w³adzy jak¹ ma obecnie. Miñscy komunici kategorycznie ¿¹daæ bêd¹ kollegium na kszta³t Sowietu-Rady lub Rewkomu258. £uckiewicz ma du¿o przeciwników jak wród pos³ów z Sejmu tak i na terenie
Wilna, wrazie wiêc zwo³ania Zjazdu napewno zostanie obalonym. Miñsk nader ¿ywo i bacznie ledzi ruch bia³oruski w Polsce, opiera na nim swe rachuby na przysz³oæ i bezwzglêdnie twierdzi, i¿ Kresy Polsce odbierze. Miñskowi chodzi obecnie o ca³kowite zapanowanie nad bia³orusinami w Polsce, wywo³anie niechêci ku Polsce i konfliktów miêdzynarodowych. Wszelkie wiêc
powstrzymywania praw, przyznanych bia³orusinom przez Konstytucjê259, id¹
im ogromnie na rêkê. Subsydja materialne bêd¹ dawane znaczne oddzielonym jednostkom, o ile nast¹pi cis³e porozumienie i opracowana wspólna platforma. Chodzi o zyskanie dla planów Sowietów ca³ej zachodniej bia³oruskiej
intelligencji, bez wzglêdu nawet na jej partyjnoæ. ¯ydzi wrodzy Polsce zobowi¹zali siê wspomagaæ ruch bia³oruski. ¯e i miêdzynarodowe ¿ydostwo
interesuje siê obecnie spraw¹ bia³orusk¹ w Polsce, wiadcz¹ o tem artyku³y
w pismach zagranicznych jak ¿argonowych
[k. 3]
tak i w innych jêzykach. Wskazanem by³o by tak¿e artyku³y o bia³orusinach
w pismach ¿argonowych ¿ydowskich t³omaczyæ i zbieraæ w referacie ¿ydowskim. Rzuci³o by to wiat³o na plany ¿ydów ku wyzyskaniu na sw¹ korzyæ
problematu bia³oruskiego. W czasie wyborów do Sejmu ¿ydzi dziêki blokowi
w 16-ce260 z bia³orusinami wyzyskali tych ostatnich w nale¿yty sposób. Bezwarunkowo licz¹ oni na przysz³e wybory, i¿ zale¿ny od nich finansowo ruch bia³oruski wyzyskaj¹ na sw¹ korzyæ jeszcze lepiej. 18 i 19 sierpnia Antoni £uckiewicz by³ w Warszawie odwiedza³ wraz ze sw¹ ¿on¹261 ¿ydówk¹ warszawskich
potentatów ¿ydowskich i dosta³ od nich znaczniejsze summy na ruch wydawniczy. Skutkiem tego by³o to, i¿ 21 sierpnia wyp³acono wszystkim w Wilnie pracownikom bia³oruskim, jak z gazet, tak z Rady Szkolnej, gimnazjum, ochronki
i innych instytucyj zaleg³e pensje wraz z dodatkiem dro¿ynianym.
256
257
258
259
260
261

Nasz ciah (Íàø Cöÿã)  organ prasowy Bia³oruskiej Organizacji Rewolucyjnej, ukazuj¹cy siê w Wilnie w maju-czerwcu 1923 roku.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument 1.
Zob.: cz. 1, przyp. 23, dokument II.
Konstytucja RP z 17 marca 1921 roku.
Mowa o Bloku Mniejszoci Narodowych na licie nr 16 w okresie wyborów do Sejmu RP w 1922 r.
¯ona Antoniego £uckiewicza.
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Kontakt z ukraiñcami jest bardzo cis³y. Wszystkie gazety ukraiñskie wysy³aj¹ swoje wydawnictwa stale bia³orusinom, tak ¿e przez czytanie tego,
wiadomoæ i radykalizm bia³orusinów ogromnie siê rozwija. Jêzyk ukraiñski ka¿dy bia³orusin rozumie zupe³nie dobrze. Litwini w ostatnich czasach
zupe³nie przestali subsydjonawaæ bia³orusinów w Wilnie.
O potrzebie, koniecznoci i to pal¹cej wydawania gazety bia³oruskiej polonofilskiej pisa³em w raportach wielokrotnie, obecnie wobec coraz wiêcej
narastaj¹cego niebezpieczeñstwa dla Polski, podkrelam tê koniecznoæ
[k. 4]
tym silniej, i¿ uwa¿am ¿e nast¹piæ mo¿e taki moment, kiedy ju¿ nic nie
pomo¿e i ¿adne drukowane pisma wp³ywu wywieraæ nie bêd¹.
Ogólnie jest mniemanie, ¿e Sejm obecny siê nie utrzyma i ¿e zostanie
rozwi¹zany. Pos³owie bia³oruscy energicznie pracuj¹ po wsiach, zwo³uj¹
mityngi i podobno wyg³aszaj¹ mowy o charakterze antypañstwowym (robi¹ to zw³aszcza Jeremicz262, Kochanowicz263, Owsianik264 i Rogula265). Wymylaj¹ strasznie na pos³a Jakowiuka266, który nastraszony procesem bia³ostockim267, zamkn¹³ w Grodnie sw¹ poselsk¹ kancelarjê, po wsiach jedziæ nie chce, agitacji zaprzesta³ i prócz prowadzenia drobnej spekulacji
(kupna, sprzeda¿y) niczym innym zajmowaæ siê nie chce.
Wobec ciekawego, krytycznego momentu w Wilnie koniecznem jest przebywanie, zw³aszcza teraz, ni¿ej podpisanego w Wilnie, by mo¿na by³o g³êbiej
i dok³adniej poznaæ robotê i machinacje Miñska na terenie Polski. Prosiæ bêdê zmuszony wobec olbrzymiej dro¿yzny w Wilnie (marny obiad 20 tysiêcy)
o jednorazow¹ jak¹ zapomogê, bez której nie bêdê w stanie wykazaæ owocniejszej pracy, o co mi bardzo chodzi, a co bardzo jest obecnie potrzebnem.
Warszawa
in¿. Romuald Ziemkiewicz
22 sierpnia 1923
Dokument XXII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 26.03.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go Sztabu Generalnego
Raport in¿. Romualda Ziemkiewicza
Nastrój wród szerokich mas na kresach bia³oruskich i litewskich jest co262
263
264
265
266
267

270

Fabian Jaremicz  zob.: cz. 1, przyp. 46, dokument IV.
Micha³ Kochanowicz  zob.: cz. 1, przyp. 43, dokument IV.
Antoni Owsianik  zob.: cz. 1, przyp. 55, dokument IV.
Bazyli Rahula,  zob.: cz. 1, przyp. 14, dokument I.
Szymon Jakowiuk  zob.: cz. 1, przyp. 38, dokument III.
Zob.: cz. 2, przyp. 225, dokument XVII.

raz wiêcej wrogim Pañstwu Polskiemu. Prócz dro¿yzny, z której s¹ niezadowoleni nawet ¯ydzi, ³aj¹cy rz¹d publicznie i wymiewaj¹c siê z marki polskiej i emblematów pañstwowych (or³a, portretów), z czego by³y spisywane
protokó³y policyjne  przyczynia siê do tego w znacznej mierze i administracja, któr¹ zaczê³a nienawidziæ nawet ludnoæ polsk¹. S¹ to fakty, których
panowie siedz¹cy na urzêdach nie widz¹, czy nie chc¹ widzieæ. Szczególnie
jaskrawie zaznaczaj¹ siê nienawici i niechêci dzielnicowe: koroniarze268 i galicjanie269 s¹ znienawidzeni. Rezultat z tego taki, ¿e katolicka drobna szlachta
zaciankowa, mieszkaj¹ca w tak zwanych akolicach, zaczyna siê coraz wiêcej przychylaæ do bia³oruskoci i nawet bolszewizmu. A dawniej szlachta owa,
pomimo to i¿ pomiêdzy sob¹ w potocznej rozmowie u¿ywa³a bia³oruskiego
jêzyka, by³a ostoj¹ polskoci i katolicyzmu. Obecnie, jak to z radoci¹ stwierdzaj¹ ksiê¿a Bia³orusini, szlachta zaciankowa zupe³nie nie wystêpuje przeciwko kazaniom bia³oruskim w kociele. A jeszcze w 1919 roku podczas i zaraz
po zajêciu ziem zachodnio-bia³oruskich kazania bia³oruskie by³y niemo¿liwoci¹ w kociele. £ajanie Polaków andrusami, baciarzami wesz³o obecnie
wród nich w modê. Takie s¹ zdobycze kulturalne miejscowej administracji.
Niechêæ i nieuczynnoæ wzglêdem ¿o³nierzy polskich przejawia siê na ka¿dym kroku. Zaznaczyæ trzeba, i¿ osadników wojskowych270 nienawidzi nie
tylko ludnoæ bia³oruska ale i polska. Prócz ró¿noci charakterów, gwa³townoci i zach³annoci osadników przemawia tu zapewne i zawiæ z powodu
otrzymania ziemi przez przyb³êdów. Nikt bowiem z ¿o³nierzy ochotników
b. armii Hallera271, Dowbór-Munickiego272, dywizji bia³orusko-litewskiej
gen. Szeptyckiego273, pochodz¹cy z Kresów, ziemi nie otrzyma³.
268
269
270
271

272
273

Koroniarz  mieszkaniec Korony Królestwa Polskiego, tu: w znaczeniu osoby z ziem
b. Królestwa Polskiego nie znaj¹cej realiów ziem Litwy i Bia³orusi.
Zob.: cz. 2, przyp. 126, dokument XI.
Osadnicy wojskowi  ¿o³nierze wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., którzy otrzymali ziemiê na terenach wschodnich II RP.
Józef Haller (1873-1960)  wojskowy i polityk, 1895-1912  oficer armii austrowêgierskiej, dzia³acz Polowych Dru¿yn Soko³a, zwi¹zany z ND; dowódca II Brygady Legionów Polskich; III-V 1918  d-ca II Korpusu Polskiego w Rosji, od X 1918
 d-ca Armii Polskiej we Francji; cz³onek Komitetu Narodowego w Pary¿u; 1919
 d-ca frontu p³d.-wsch. i frontu pomorskiego, 1919-1920  generalny inspektor
armii ochotniczej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 1921-1926  generalny inspektor artylerii, zwi¹zany z Chrzecijañsk¹ Demokracj¹, pose³ na sejm w l. 19221927, przeciwnik Józefa Pi³sudskiego; od V 1926 w stanie spoczynku, 1936  jeden
z twórców Frontu Morges, od X 1937  prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy,
od 1939 na emigracji; 1940-1943  minister owiaty rz¹du polskiego na obczynie.
Józef Dowbór-Municki  zob.: cz. 1, przyp. 57, dokument IV.
Stanis³aw Maria Szeptycki (1867-1950  genera³, od 1885 w wojsku austriackim;
VI- XI 1916  d-ca III Brygady, do IV 1917  d-ca Legionów Polskich. Z ramienia
pañstw centralnych mianowany genera³-gubernatorem w Lublinie. W 1918, po zawarciu traktu brzeskiego, poda³ siê do dymisji; od 1918 w Wojsku Polskim ( general-
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[k. 2]
Skutkiem bezplanowoci i bezradnoci polityki polskiej na kresach, administracja polska bowiem stoi bardzo s³abo na linii obrony (ale obrony
rozumnej) polskoci, szerzy siê tam w zastraszaj¹cy sposób idea bolszewicka. Faktem jest i musi byæ uznanym za taki, i¿ bolszewizm nie jest i nie
mo¿e byæ niczym strasznym dla bezrolnego i ma³orolnego. Dzisiaj ju¿ g³ono to twierdz¹ wród drobnej szlachty po zaciankach.
W panowanie Polski na kresach nikt w masach nie wierzy. To trzeba sobie
uprzytomniæ jasno. Wszyscy w lecie, obecnego 1923 roku oczekiwali wojny.
Tym mo¿na te¿ t³omaczyæ wyranie zaznaczon¹ ¿yczliwoæ szlachty zaciankowej dla bia³orusinów, którzy wbrew naszym statystykom i mapom, liczebnie przewa¿aj¹. Panowie urzêdnicy kresowi dziwili by siê mocno, gdyby siê
przekonali, jak bolszewizuj¹ce pisma bia³oruskie s¹ czytane poród szlachty
zaciankowej i przez nich kolportowane wród ludu bia³oruskiego.
Granica litewska otwarta, kontakt z Litw¹ nawi¹zany, pisma, broszury
i ksi¹¿ki z Litwy przychodz¹ obecnie zupe³nie regularnie. Na razie litwini
nie zbyt popieraj¹ bia³orusinów, ale s¹ oznaki, i¿ to siê wkrótce wzmo¿e.
Granica bolszewicka jeszcze szerzej i wolniej otwarta, agenci uwijaj¹ siê
po ca³ym kraju. Doæ by³oby zrobiæ jednodniow¹ ogóln¹ ob³awê w takim
naprzyk³ad Wilnie, by przekonaæ siê ilu ludzi bez paszportów, przepustek
i w ogóle bez ¿adnych dokumentów grasuje w Polsce. By³ przecie¿ w Wilnie
bia³oruski komisarz bolszewicki z Miñska Czerwiakow274, zostawi³ znaczne
summy w markach i dolarach, a policja szuka³a go w momencie jego pobytu
w Wilnie no i oczywicie nie znalaz³a. Agenci z 5 ff275 prócz prowokacji nic
nie robi¹, nale¿a³oby tak¹ instytucjê albo rozpêdziæ albo zreformowaæ, bo
korzyci znich ¿adnej, a koszt kolosalny. Czy nie mogliby oni naprzyk³ad na
kolejach sprawdzaæ dokumenty podró¿nych? By³aby z tego korzyæ.
Bia³oruski ruch idzie wyranie pod znakiem bolszewicko-komunistycznym. Wpêdzi³a go w tê stronê polityka czy te¿ brak polityki polskiej sfer
rz¹dz¹cych. Pozbawieni wszelkich praw kulturalnych
[k. 3]
przez zamykanie szkó³, kooperatyw bia³oruscy inteligenci zamiast pracy kulturalnej, rozbitej i niemo¿liwej, rzucili siê wszyscy bez wyj¹tku do pracy
politycznej. Dzisiaj leader ruchu bia³oruskiego Antoni £uckiewicz acz niep-
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ny inspektor armii, szef Sztabu Generalnego, d-ca Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej).
W 1920  d-ca Frontu Litewsko-Bia³oruskiego i Frontu Pó³nocno-Wschodniego.
Od 1921  inspektor armii, od 1923  minister spraw wojskowych, w latach 19231926 ponownie inspektor armii. W czasie przewrotu majowego stan¹³ po stronie rz¹dowej, po zwyciêstwie J. Pi³sudskiego poda³ siê do dymisji, brat metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego.
Aleksander Czerwiakow  zob.: cz. 1, przyp. 88, dokument VII.
5 ff  oznaczenie sekcji wywiadowczej II oddzia³u WP.

rzychylny Polsce, wróg jednak¿e bolszewizmu, straci³ poparcie inteligencji, która idzie obecnie na pasku Sowietu Bolszewickiego Bia³oruskiego276,
sk³adaj¹cego siê z osób: pos³a Jeremicza, pos³ów Kochanowicza, Roguli,
Owsianika, senatora Bohdanowicza277, nauczyciela Krasiñskiego278. ¯e ci
panowie s¹ obecnie zwolennikami i agentami Miñska i Moskwy sk¹d otrzymuj¹ rozkazy, przyzna³ siê do tego w poufnej rozmowie z ni¿ej podpisanym Antoni £uckiewicz. ¯e to musi byæ prawd¹, mo¿na mniemaæ z jednog³onej opinii o nich wród Bia³orusinów.
Walka idzie o w³adzê. Bia³orusini chc¹ zwo³aæ zjazd, by obaliæ hegemoniê jednow³adztwa A. £uckiewicza. Rzecz oczywista, i¿ na zjedzie przejdzie Sowiet w wy¿ej wymienionym sk³adzie.
Mo¿e by³oby wskazanym pozwoliæ na zjazd by potem korzystaj¹c z uchwa³, rozbiæ tak¹ bandê.
Niechêæ do £uckiewicza zaznaczy³a siê na plenarnym posiedzeniu Komitetu Nacjonalnego Bia³oruskiego279 w Wilnie dnia 23 wrzenia w niedzielê
b. r. Wybrano na prezesa Jeremicza (z wielkim trudem obecnych przy pomocy ni¿ej podpisanego agituj¹cego za £uckiewiczem), wybrano na wiceprezesa (nieobecnego) £uckiewicza, na skarbnika Kochanowicza i na sekretarza redaktora pisma Wolny ciah280 £ohinowicza281. Zaznaczy³a siê
tutaj bardzo jaskrawie agitacja bolszewicka.
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Sugestia o wspó³pracê z rz¹dem BSRS.
Wiaczes³aw Bohdanowicz (Âÿ÷àñëà¢ Áàãäàíîâ³÷) (1878-1941?)  bia³oruski dzia³acz polityczny zwi¹zany z Cerkwi¹ prawos³awn¹, abolwent Duchownej Akademii
Prawos³awnej w Kijowie, 1907  inspektor Prawos³awnego Duchownego Seminarium w Wilnie, a potem jego rektor, 1917  delegat na Wielki Sobór Cerkiewny
w Moskwie; za³o¿yciel Bia³oruskiego Prawos³awnego Zjednoczenia, 1922  senator w Senacie RP, cz³onek Bia³oruskiego Klubu Poselskiego; od 1920  cz³onek
Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie; przeciwnik autokafelii bia³oruskiej
Cerkwi prawos³awnej; aresztowany przez w³adze polskie, wiêzieñ polityczny Berezy
Kartuskiej; X 1939  aresztowany przez NKWD, dalszy los nieznany.
Miko³aj Krasiñski (Ì³êàëàé Êðàñ³íñê³) (1891-1938)  dzia³acz bia³oruski, 19221924  nauczyciel Bia³oruskiego Gimnazjum w Wilnie.
Zob.: cz. 1, przyp. 72, dokument VI.
Wolny ciah (Âîëüíû Cöÿã)  radykalny periodyk polityczny, organ Bia³oruskiej Organizacji Rewolucyjnej wydawany od 05.06 1923 do 25.10. 1923 w Wilnie,
redaktor naczelny Józef £ohinowicz; treæ dotyczy³a krytyki polityki polskiej na Bia³orusi Zachodniej; popularyzowa³a program kulturalny, ekonomiczny i spo³eczny
w BSRS, politykê ZSRS i idee komunistyczne.
Józef £ohinowicz (²îñ³ô Ëàã³íîâ³÷), pseud. Pawe³ Korczyk (1891-1940)  bia³oruski dzia³acz polityczny, publicysta, do 1912  nauczyciel, 1912-1917  na froncie; 1917  delegat na zjazd delegatów ¿o³nierskich 12 armii; 1918-1919  komisarz miasta Kruhowicze; 1920  uczestnik powstania s³uckiego; w obozie internowanych w Polsce; 1921-1922  redaktor wydawnictw bia³oruskich w Wilnie; 1922
 za³o¿yciel Bia³oruskiej Organizacji Rewolucyjnej (BOR), a od 1923 redaktor jej
organu Âîëüíû Ñöÿã; 1922-1923  cz³onek Bia³oruskiego Komitetu Narodo-
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Jeremicz chce za wszelk¹ cenê zwaliæ £uckiewicza. Jeremicz posiada
zupe³ne zaufanie Miñska. Jeremicz za pieni¹dze sowieckie z Miñska wydaje Wolny ciah, w którym opluwane s¹ porz¹dki polskie, wychwalane za
porz¹dki i wolnoæ sowiecka. Jeremicz jest obecnie w ruchu bia³oruskim
najniebezpieczniejsz¹ gadzin¹.
[k. 4]
Pos³owie bia³oruscy daj¹ pieni¹dze jedynie na podtrzymanie szkó³. By³em wiadkiem jak pose³ Taraszkiewicz282 dawa³ 6 miljonów dla wys³ania
do Nowogródka dla gimnazjum bia³oruskiego.
Bia³oruscy bolszewicy na taj[nej] naradzie postanowili postaraæ siê i wepchn¹æ do urzêdów polskich zw³aszcza tajnych (to jest bezpieczeñstwa publicznego) swoich agentów, by wiedzieæ co w³adze robi¹ i parali¿owaæ kontrwywiad. To fakt znamienny.
Opowiada³ mi Mitkiewicz283, i¿ pose³ Jeremicz w Bia³ymstoku upewnia³
wojewodê Popielewskiego284, ¿e jest polakiem-katolikiem, a nie bia³orusinem. Ten fakt zaznaczam i prosi³bym o sprawdzenie wiarygodnoci.
Nauczyciel Krasiñski cofn¹³ swoj¹ kandydaturê na wyborach do Nacjonalnego Bia³. Komitetu w dniu 23 wrzenia. Pose³ Rak-Michaj³owski285
przestrzeg³ ni¿ej podpisanego, by z Krasiñskim by³ ostro¿nym i bli¿ej nie
rozmawia³, albowiem pod³ug pog³osek Krasiñski w¹cha siê z policj¹ w Wilnie i jest pewnie tajnym agentem. Proszê o zbadanie tego faktu, czy to prawda.
Za szczególnie cenn¹ informacjê, uwa¿am ustalenie faktu, i¿ bia³oruski
sowiet286 z 6-ciu osób istnieje w Wilnie. Sowiet ten w razie wojny wzi¹³by

282
283

284

285
286

274

wego w Wilnie; od XII 1923, po po³¹czeniu BOR z Komunistyczn¹ Parti¹ Zachodniej Bia³orusi, w sk³adzie Centralnego Komitetu KPZB; 1924  aresztowany przez
polskie w³adze po uczestnictwie w V Kongresie Kominternu w Moskwie; zbieg³ do
BSRS, pracowa³ w ruchu komunistycznym skierowanym na Zachodni¹ Bia³oru; 1936
 aresztowany przez NKWD pod zarzutem wspó³pracy z polsk¹ policj¹ polityczn¹;
1939  skazany na mieræ; IV 1940  zmar³ w wiêzieniu.
Bronis³aw Taraszkiewicz  zob.: przyp. cz. 1, przyp. 49, dokument IV.
Eugeniusz Mitkiewicz (ß¢ãåí Ì³òêåâ³÷) (1890-?)  dzia³acz bia³oruski, 1920 
cz³onek Bia³oruskiego Komitetu Politycznego; od IX 1922  przewodnicz¹cy Centralnego Komitetu Organizacji Bia³oruskich Bezpartyjnych Aktywistów; 1923  cz³onek komisji owiatowej Towarzystwa Szko³y Bia³oruskiej, optowa³ za utworzeniem
propolskiej organizacji bia³oruskiej; 1924  przewodnicz¹cy Bia³oruskiego Towarzystwa Dobroczynnoci w Grodnie; 1925  redaktor gazety Ñÿëÿíñêàÿ Âîëÿ w Baranowiczach; 1927  wspó³pracowa³ z Bia³orusk¹ Parti¹ Narodowo-Radykaln¹; 1928
 bez sukcesu kandydowa³ do Sejmu RP z nowogródzkiego okrêgu wyborczego.
Stefan Popielewski  wojewoda bia³ostocki (XI 1920  12 VII 1920), in¿. chemik,
absolwent Politechniki w Karlsruhe, od 1906  in¿ynier w zak³adach tkackich w £odzi, absolwent kursów administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, potem burmistrz £êczycy i Bêdzina, IX-XI 1920 kierownik Urzêdu Wojewódzkiego w Bia³ymstoku; zm. 16 XII 1924 r.
Szymon Rak-Michaj³owski  zob.: cz. 1, przyp. 29, dokument II.
Sowiet (ros.)  rada.

rz¹d kraju w swe rêce.
Obecnoæ moja w Wilnie na nastêpnym posiedzeniu Komitetu Nacjonalnego Bia³oruskiego w niedzielê dnia 30 wrzenia jest konieczn¹.
Zaznaczam i¿ Komitet statutu nie posiada, registrowanym nie by³ i istnieje i odnowi³ siê na mocy prawa kaduka.
in¿. Romuald Ziemkiewicz
Warszawa
dnia 25 wrzenia 1923.
Dokument XXIII
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 28.09.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Plenarne zebranie Komitetu Nacjonalnego Bia³oruskiego287 w Wilnie dnia
23 wrzenia rozpoczê³o siê nowymi wyborami do Prezydium, z powodu zrzeczenia siê prezesostwa przez pos³a ks. Stankiewicza288. Wybranym zosta³ na
prezesa pose³ Jeremicz289, na wiceprezesa Antoni £uckiewicz290, na skarbnika pose³ Kochanowicz291, na sekretarza £ohinowicz292, redaktor gazety
Wolny ciah293.
Zebranie nie wyczerpa³o wszystkich punktów, okrelonych w programie zebrania, z powodu referatu o gimnazjum bia³oruskiem dyrektora in¿yniera Trepki294. Z referatu wynika, i¿ w³adze polskie wszelkiemi sposobami d¹¿¹ do zamkniêcia gimnazjum bia³oruskiego. Szykany w otrzymaniu dowodu obywatelstwa osób tu urodzonych i stale zamieszka³ych, za to tylko i¿ s¹ Bia³orusinami,
cofniêcie zapomogi pieniê¿nej, niezatwierdzanie nauczycieli na ich stanowiskach  s¹ to zwyk³e przyczepki funkcjonariuszy rz¹du, galicjanów295. Ostatnio Seminarjum Prawos³awne Duchowne  (ostoja rusyfikacji i nienawici do
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Zob.: cz. 1, przyp. 72, dokument VI.
Adam Stankiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 39 dokument IV.
Fabian Jaremicz  zob.: cz. 1, przyp. 46, dokument IV.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp.15, dokument I.
Micha³ Kochanowicz  zob.: cz. 1, przyp. 43, dokument IV.
Józef £ohinowicz  zob.: cz. 2, przyp. 281, dokument XXII.
Zob.: cz. 2, przyp. 280, dokument XXII.
Antoni Nekanda-Trepka  zob.: cz. 2, przyp. 210, dokument XVI.
Zob.: cz. 2, przyp. 126, dokument XI.
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Polski) wypêdzi³o gimnazjum z ich pomieszczenia, po³amawszy zamki. Obecnie uczniowie musz¹ siê mieciæ w ciasnem pomieszczeniu i lekcje odbywaæ
wieczorami. Atak Seminarjum Prawos³awnego Duchownego wywo³any by³ jakoby pod naciskiem w³adzy polskiej, która w myl zasady divide et impera chce
ich pok³óciæ, by potem wypêdziæ wszystkich z murów klasztoru w. Trójcy296
a gmachy pozabieraæ. Stwierdzili przedtym Bia³orusini i¿ akcja ich w celu
zbia³oruszczenia Seminarium, prowadzona od 1919 roku, spe³z³a na niczem, bo
w³adza polska wszêdzie gdzie tylko mo¿e popiera rusyfikacjê, o ile chodzi o Bia³orusinów czy Ukraiñców. Duchowieñstwa obecne w Wilnie od biskupa prawos³awnego do popa prostego, z³o¿one z samych Moskali, przeladuje
[k. 2]
Bia³orusinów, narzucaj¹c im gwa³tem jêzyk rosyjski, który Bia³orusini stopniowo ze swych gimnazjów usuwaj¹. W wyniku sporów wynik³ych na tle
pojmowania, kto tu winien, czy tylko prawos³awni Moskale czy te¿ jedynie
rz¹d polski postanowiono protestowaæ u prawos³awnego metropolity297
w Warszawie, w Sejmie i w Rz¹dzie. Odpowiednie teksty protestów maj¹
byæ przedstawione na plenum zebrania Komitetu298, który siê zbierze dnia
30 wrzenia w niedzielê, by zakoñczyæ ca³¹ sprawê.
Ton przemówienia mówców by³ bardzo ostry i wybitnie antypolski, nuta
bolszewicko-komunistyczna jaskrawie dominowa³a w przemówieniach
zw³aszcza pos³a Jeremicza, nauczyciela Krasiñskiego299 i Wo³ejszy300.
Wo³ejsza uwa¿any jest za agenta policji, wyst¹pienia jego, mocno prowokacyjne by [ostatnie s³owo skrelone] (zbiæ seminarzystów i wyrzuciæ
z klas przez nich zajêtych) przyjmowane by³y z umieszkami znacz¹cymi.
Je¿eli Wo³ejsza jest naprawdê agentem policji, to trzeba zaznaczyæ, ¿e bez
¿adnej wartoci, a nawet szkodliwym.
Komitet Nacjonalny Bia³oruski registrowanym nie by³, statutu nie posiada,
d³u¿szy czas zupe³nie siê nie zbiera³ i nie pracowa³ wcale. Raptem teraz o¿y³
i zaczyna sw¹ dzia³alnoæ. Co do kwestji jego zamkniêcia trzeba siê dobrze
zastanowiæ, bo ma byæ pos³any do Ligi Narodów301 protest z powodu gimnazjum bia³oruskiego i roli burz¹cej rz¹du polskiego. Protest ten bêdzie podpisa296
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Mowa o klasztorze bazylianów pw. w. Trójcy przy ul. Ostrobramskiej w Wilnie.
Dionizy Waledyñski  metropolita Cerkwi prawos³awnej od 20.02 1923 r. do
17.04.1947 r.
Mowa o Bia³oruskim Komitecie Narodowym w Wilnie  zob.: cz. 1, przyp. 72, dokument VI.
Miko³aj Krasiñski  zob.: cz. 2, przyp. 278, dokument XXII.
Wo³ejsza  dzia³acz bia³oruski, cz³onek Bia³oruskiego Komitetu Narodowego w Wilnie.
Liga Narodów  powszechna organizacja narodowa utworzona w 1920 r. z inicjatywy prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona, stawiaj¹ca sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeñstwa w wiecie przez wspó³pracê pañstw i narodów, poszanowanie traktatów i nieuciekanie siê do si³y we wzajemnych stosunkach.

ny przez pos³ów sejmowych i wszystkich bez wyj¹tku dzia³aczy.
Wed³ug informacyj poufnych wznowienie dzia³alnoci Komitetu Nacjonalnego Bia³oruskiego nast¹pi³o na rozkaz z Miñska. Bolszewicy wiedz¹, i¿
po ostrych i namiêtnych wyst¹pieniach w³adze polskie Komitet zamkn¹. Sowietom chodzi bardzo o niezadowolenie, ferment i protesty, na tem bowiem
buduj¹ pewnoæ swoj¹ co do odebrania ca³ego terytorjum Bia³orusi Zachodniej od Polski. Jaczejki302 komunistyczne po miasteczkach, bardzo licznie
zorganizowane maj¹ byæ zaopatrzone w broñ, by na dany rozkaz wywo³aæ
powstanie, popsuæ drogi, zerwaæ mosty i powysadzaæ
[k. 3]
gmachy rz¹dowe. Komunici przechwalaj¹ siê i¿ maj¹ ju¿ po wszystkich
urzêdach swoich ludzi i blizki jest dzieñ kiedy rz¹dy polskie nad krajem
bezmylnych (biezmozg³ych) panów run¹. Bandy Muchy303 maj¹ niepokoiæ
ustawicznie policjê, obywateli i miasteczka. Bandy powierzono organizowaæ Musze-Michalskiemu.
Ludzie powa¿ni w Wilnie twierdz¹, i¿ tr¹d bolszewizmu i komunizmu
toczy ju¿ obecnie spo³eczeñstwo polskie i to nawet wród wysokich urzêdników Pañstwowych. W razie jakiegokolwiek powstania wszystko to ma
pójæ razem z komunizmem. Zauwa¿yæ siê to daje bardzo jaskrawie zw³aszcza wród kolejarzy na Kresach. Dyrekcja kolejowa wileñska z panem Landsbergiem304 na czele w dalszym ci¹gu toleruje i popiera ¿ywio³y niepolskie na kolei. A koleje na Kresach maj¹ bardzo du¿o moskali prawos³awnych, którzy w razie najcia bolszewików bezwarunkowo przejd¹ na ich
stronê, a w ¿adnym wypadku ewakuowaæ siê do Polski nie bêd¹. Pan dyrektor kolei Landsberg nikogo z przyzwoitych ludzi na kolej nie przyjmuje,
a moskali nie zwalnia i nawet nie stara siê przenosiæ do g³êbi Polski. Na
sprawy polityki tego pana Landsberga dawno ju¿ nale¿a³oby zwróciæ baczn¹ uwagê i sparali¿owaæ jego akcjê, szkodliw¹ dla Pañstwa.
Te nieszczêsne Kresy to jeden wielki wulkan obecnie, uspokoiæ go mo¿e
jedynie twarda lecz sprawiedliwa rêka.
Obecnie ju¿ na Kresach sami Polacy nie wierz¹ by Kresy pozosta³y przy
Polsce. (A u Sowietów, podobno, ju¿ ¿ycie dobre!)
Potrzebna tam gruntowna zmiana, tym bardziej i¿ miejscowe sfery rz¹dz¹ce w swem drobnostkowem zalepieniu nie ogarniaj¹ ca³oci spraw i niebezpieczeñstwa ze strony 1200 kilometrowej otwartej granicy zdaj¹ siê nie
widzieæ.
Warszawa
In¿. Romuald Ziemkiewicz
28 wrzenia 1923
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Zob.: przyp. cz. 2. przyp. 108, dokument X.
Mucha-Michalski  zob.: cz. 2, przyp. 109, dokument X.
Landsberg  dyrektor Kolei Pañstwowej w Wilnie.
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Dokument XXIV
Raport Romualda Ziemkiewicza do Oddzia³u II Sztabu Generalnego
WP z dnia 06.10.1923 r.
CAW I 303.4.2664
[k. 1]
Do Oddzia³u II-go
Sztabu Generalnego
in¿. Romualda Ziemkiewicza
Raport
Dnia 30 wrzenia w niedzielê odby³o siê posiedzenie Nacjonalnego Bia³oruskiego Komitetu305. Obecnych by³o 39 osób, z których a¿ 30-tu przedstawicieli ró¿nych organizacyj w kraju. Obecnym by³, choæ siê bardzo spóni³
i nowoobrany vice-prezes Antoni £uckiewicz306. Przewodniczy³ pose³ Jeremicz307. Ca³y czas zajê³o sprawozdanie z dzia³alnoci Klubu Bia³oruskiego
wypowiedziane przez pos³a Taraszkiewicza308. Sprawozdanie nacechowane
by³o nieukrywan¹ niechêci¹ do Polski, fakty wyolbrzymione i interpretacja
demagogiczna. Po szeregu zapytañ, na które Taraszkiewicz szczegó³owo
odpowiada³, zebranie postanowi³o w rezolucji podziêkowaæ Klubowi Bia³oruskiemu309 w Sejmie i prosiæ by nie zchodzi³ z raz wytkniêtej drogi. Tu
wydarzy³ siê incydent. Jeden z obecnych nauczycieli wiejskich wprost z krzykiem, w którym wyczuæ mo¿na by³o rozpacz, zaprotestowa³ przeciwko rezolucji: «Klub Bia³oruski w Sejmie idzie po fa³szywej drodze, a nam szko³y
zamykaj¹, skazuj¹c nas na mieræ g³odow¹!!!» Protest zrobi³ przygnêbiaj¹ce wra¿enie na obecnych, przewodnicz¹cy Jeremicz miêkko t³omaczy³ protestuj¹cemu niemo¿liwoæ zmiany pozycji, póki rz¹d Polski prowadzi akcjê
polonizacyjn¹. Rezolucjê przyjêto wszystkimi g³osami przeciwko czterem
g³osom. Po rezolucji wobec spónionej pory og³oszono nastêpne zebranie
Komitetu na niedzielê 7 padziernika 1923 roku w celu wyczerpania wszystkich punktów, zawartych w programie zebrania.
Komunici bardzo silnie s¹ zagnie¿d¿eni w Wilnie, maj¹ swych ludzi wszêdzie nawet w urzêdach pañstwowych, a najwiêcej na kolei u pana Landsberga310. Praca uwiadamiaj¹ca wre w najlepsze, myl¹ o strajkach, no i oczywicie o przysz³ej rewolucji.
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Zob.: cz. 1, przyp. 72, dokument VI.
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument I.
Fabian Jaremicz  zob.: cz. 1, przyp. 46, dokument IV.
Bronis³aw Taraszkiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 49, dokument IV.
Zob.: cz. 2, przyp. 121, dokument XI.
Landsberg  zob.: cz. 2, przyp. 304, dokument XXIII.

[k. 2]
Przeciwdzia³anie temu powinno pójæ w kierunku przeniesienia do rodkowej Polski wszystkich kolejarzy, którzy byli w Rosji, lub niedawno stamt¹d
wrócili, prawos³awnych zw³aszcza trzebaby najwpierw usun¹æ, a szczególn¹
uwagê zwróciæ na s³u¿bê techniczno-in¿ynieryjn¹, z poród której rekrutuj¹ siê
najniebezpieczniejsi dzia³acze bolszewiccy. Dyrektor Landsberg dla dobra s³u¿by
powinien byæ bezwzglêdnie przeniesiony. Jemu i tylko jemu jedynie przypisaæ
nale¿y protekcjê ¿ywio³ów obcych i wrogich Polsce. Najgroniej przedstawiaj¹ siê kolejarze. Nastêpnie trzeba zwróciæ piln¹ uwagê na defensywy, zw³aszcza
policyjne, gdzie du¿o ciemnych i nader podejrzanych osobników s³u¿y, maskuj¹c swoje cele i d¹¿enia. S¹ miêdzy nimi na pewno agenci bolszewiccy.
Co do ulg dla bia³orusinów, to trzeba je daæ, ale nigdy pod naciskiem domagaæ siê pos³ów w Sejmie, lecz na miejscu. Gdyby tak nauczycielom bia³oruskim wiejskim daæ zajêcie, wroga agitacja ogromnie by siê zmniejszy³a.
Takie ulgi bezporednie dawaæ trzeba na miejscu o ile mo¿noci pos³ów. Chodzi
tu bowiem o nowe wybory do Sejmu, o których zawczasu myleæ trzeba, by
wiêcej pos³ów polskich wprowadziæ. Zaniechanie przewiduj¹cej polityki i pracy w tym kierunku przyczyniæ siê mo¿e do stokroæ dotkliwszej pora¿ki na
wyborach polaków, ani¿eli w roku 1922. Mog¹ przejæ sami bia³orusini na
nowych wyborach, bo uciskiem obudzono ich i usposobiono wrogo do panów, a takim jest dla nich ka¿dy polak. Jest to nies³ychanie wa¿na kwestja.
A teraz pro domo sua311.
Pozycja ni¿ej podpisanego jest dobra i mocna, Antoni £uckiewicz312, pomimo niechêci Jeremicza do ni¿ej podpisanego, wierzy mu i zwierza siê
z sekretów. ¯e nie ma tu z jego strony prób i forteli
[k. 3]
dowodzi Zebranie Nacjonalnego Komitetu, które nie mog³o chyba byæ zainspirowanem przez £uckiewicza, a na które, mimo ogólnej do niego niechêci, wybranym zosta³ dziêki agitacji ni¿ejpodpisanego wiêkszoci¹ jednego g³osu. Jest to zbyt jaskrawem, aby mog³o niedowierzanie. Ni¿ej podpisany prosi o pomoc moraln¹ i podtrzymanie mo¿liwoci jego pracy wyj¹tkowo trudnej i odpowiedzialnej, zw³aszcza w chwili obecnej tak gronej
w nastêpstwa w blizkiej przysz³oci. Szkodzi tu Dubiejkowski313.
L. Dubiejkowski opowiada³ staremu Adamowiczowi314 i¿ Ziemkiewicz315
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Pro domo sua (³ac.)  o sobie
Antoni £uckiewicz  zob.: cz. 1, przyp. 15, dokument I.
Lawon Dubiejkowski  zob.: cz. 1, przyp. 65 dokument V.
Wiaczes³aw Adamowicz (Âÿ÷àñëà¢ Àäàìîâ³÷) (1864-1939)  bia³oruski dzia³acz
narodowy; 1907-1914  redaktor gazet Ñåâåðî-Çàïàäíûé Òåëåãðàô w Kownie; od 1917  cz³onek Bia³oruskiej Socjalistycznej Hromady; 1919-1920  pracownik Bia³oruskiej Komisji Wojskowej; jeden z za³o¿ycieli organizacji Zielony
D¹b; lider propolskiej orientacji w ruchu bia³oruskim.
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s³u¿y w II Oddziale i operuje Warszawê i Wilno, Mitkiewicz316 za Grodno
i Baranowicze. Mówi³ o tem sam Adamowicz jak ni¿ej podpisanemu tak
i Mitkiewiczowi. I ni¿ej podpisany i Mitkiewicz zaprzeczyli kategorycznie
by s³u¿yli w II Oddziale, albowiem o tem Mitkiewicz wiedzieæ nie powinien. Zaczêli nawet narzekaæ na drugi Oddzia³, i¿ nic im nie daje, by ¿yæ
mogli, tak ¿e musz¹ siê zajmowaæ spekulacj¹ koncesj¹ w Bia³owie¿y, by
prze¿yæ jako tako. Dubiejkowski powy¿sze informacje ma od £adnowa317.
Wobec tego, i¿ £uckiewicz te¿ co o tem s³ysza³ i powiedzia³ ni¿ejpodpisanemu, i¿ nie wierzy w to, bo Ziemkiewicz wed³ug jego zdania, jako zapalczywy i mia³y cz³owiek nie poszed³ by na mundsztuku defenzywy, a napewno gdyby nawet do niej wlaz³, to o tem bia³orusinów by uprzedzi³. Proces bia³ostocki zupe³nie Z[iemkiewicza] od takich g³upich zarzutów broni,
zas³u¿y³ siê bowiem sw¹ obron¹ takiego choæ i marnego Jakowiuka318, bardzo i przyczyni³ siê do mniejszego os¹dzenia.
Wobec powy¿szych rewelacji ni¿ejpodpisany musi odsun¹æ i unieszkodliwiæ Dubiejkowskiego i walkê z nim ju¿ rozpocz¹³.
Dubiejkowski ma zamiar energicznie broniæ Baranowa319, co go skompromituje i dobije, a zrehabilitowaæ nie zdo³a.
Verte
Z Dubiejkowskim walczyæ nie trzeba. Stosunek ten z [s³owo nieczytelne]
zakrawa na prowokacjê. Ja za³atwiê i [s³owo nieczytelne]. Z[iemkiewicz].
Warszawa
Dnia 6 padziernika 1923
in¿. Romuald Ziemkiewicz
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Romuald Ziemkiewicz  autor raportów; tu: pisze o sobie w osobie trzeciej.
Eugeniusz Mitkiewicz  zob.: cz. 2, przyp. 283, dokument XXIII.
Eugeniusz £adnow  zob.: cz. 1, przyp. 28, dokument II.
Szymon Jakowiuk  zob.: cz. 1, przyp. 38, dokument III.
Segiusz Baranow  zob.: cz. 1, przyp. 33, dokument III.

