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 Historia „Kartą” spisana ... Pierwsza rocznica wejścia w życie Usta-
wy o Karcie Polaka, Terra Nova, Warszawa [2009], ss. 52.

Prezentowana publikacja, właściwie album, jest pokłosiem wysiłków podej-
mowanych przez Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu 
Białoruskim dr. Jarosława Książka� na rzecz dokumentacji ważnych dla Polaków 
z Białorusi wydarzeń. Wśród tych wysiłków znajdujemy również interesujące dla 
osób zajmujących się problematyką polonijną – i szerzej – historią polskich Kre-
sów, publikacje. W 2008 r. we współpracy Konsulatu Generalnego RP w Brześciu 
i Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się księga referatów z konferencji nauko-
wej poświęconej 350. rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli2. Zaś po konferencji 
poświęconej Napoleonowi Ordzie i jego poleskiej twórczości publikacja pokon-
ferencyjna3. Wcześniej J. Książek, pełniąc służbę konsularną  w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Charkowie, był inicjatorem konferencji i wydawnictwa pokon-
ferencyjnego poświęconych początkom Uniwersytetu Charkowskiego4. Piszę to 
dlatego, że warto wskazać dobre przykłady wypełniania swych obowiązków przez 

� Nie od rzeczy będzie dodać, że przed podjęciem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
konsul J. Książek przez kilkanaście lat pracował na Uniwersytecie Warszawskim i doktoryzował się 
w 1992 r. na Wydziale Historycznym tegoż Uniwersytetu na podstawie dysertacji Obraz dziejów 
Polski w publicystyce i historiografii Obozu Narodowego 1918-1939, nie dziwią więc liczne podej-
mowane przez niego inicjatywy związane z przeszłością Polski. 

2 Poleski męczennik – czy patron trudnego pojednania?, red. A.J. Zakrzewski, Brześć-Biały-
stok 2008, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

3 Napoleon Orda 1807-1883. Edycja specjalna materiałów Międzynarodowej konferencji na-
ukowej poświęconej 200. rocznicy urodzin artysty. Brześć, 29 października 2007 r., Brześć-Warsza-
wa 2008, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu.

4 Por. L. Janowski, Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805-1820), słowo 
wstępne J. Książek, W. Bakirow, Charków 2004, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Charkowie, Wschodni Instytut Ukrainoznawstwa im. Kowalskich, Centralna Biblioteka Naukowa 
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina.
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polską dyplomację, szczególnie w odniesieniu do naszych rodaków znajdujących 
się w nie zawsze najlepszej sytuacji.

Omawiany tomik związany jest z działalnością konsularną Konsulatu General-
nego RP w Brześciu. 28 marca 2008 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Polaka. 
W związku z ubieganiem się o ten dokument w brzeskim konsulacie (a z pew-
nością i innych polskich placówkach konsularnych na Wschodzie) Polacy z Bia-
łorusi przedstawiali najróżniejsze dokumenty, mające dokumentować polskość 
ich rodzin. Posłużę się słowami inicjatora omawianej książeczki wypowiedzia-
nymi w innym miejscu – wśród dokumentów, które trafiały w ręce pracowników 
Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, odnajdywaliśmy unikatowe fotografie, 
prywatną korespondencję, oficjalne druki, legitymacje wojskowe i urzędnicze, dy-
plomy, świadectwa szkolne, plany domostw i całych majątków, testamenty i akta 
kościelne. Poszczególne dokumenty składające się na to wzruszające archiwum, 
tak dobitnie świadczące o polskiej historii tych ziem i głęboko zakorzenionej tu, bo 
przecież obecnej do dziś polskości, w wielu przypadkach ujrzały światło dzienne 
po raz pierwszy od siedemdziesięciu lat�. 

Zebrane na kilkudziesięciu stronach fotokopie dokumentują wysiłek, jaki 
Polacy białoruscy wkładali przez lata władzy sowieckiej w zachowanie najcen-
niejszych dokumentów, świadczących o tym kim naprawdę są. Mamy tu zdjęcia 
najróżniejszych dokumentów. Najstarszym jest zaświadczenie Komisji Likwida-
cyjnej do spraw Królestwa Polskiego z 6 grudnia 1917 r. stwierdzające obywa-
telstwo polskie. Po czym następują najróżniejsze dokumenty tożsamości, doku-
menty podróżne, metryki urodzenia, świadectwa szkolne, wojskowe i kościelne, 
dyplomy odznaczeń i odznak. A także liczne zdjęcia z okresu II Rzeczypospolitej, 
do tej pory oczywiście nigdzie niepublikowane, a dokumentujące nie tylko losy 
indywidualne, ale także świat obyczajów i miejsc, których już nie ma. W czasach 
sowieckich posiadanie tych dokumentów nie było zbyt bezpieczne. Stąd widocz-
ne na nich wielokrotne złożenia, bo papiery te chowano w meblach, a często za 
świętymi obrazami (choć boska ochrona nie była skuteczna przeciwko śledczym 
z NKWD). Są to wzruszające świadectwa polskości. 

Oczywiście prezentowany zbiór nie stanowi z metodologicznego punktu wi-
dzenia uporządkowanego korpusu źródłowego. Jest jednak swoistym świade-
ctwem czasów i choćby z tej racji warto omówić go w czasopiśmie poświęconym 
kwestiom polonijnym i migracyjnym. Wartość publikacji podnosi uzupełnienie 
jej kilkoma życiorysami jakże polskimi, opartymi na wspomnieniach osób, które 
przez dziesięciolecia chroniły swoją polskość w domowych ścianach, by tak na-
prawdę dopiero po 1991 r. móc do niej oficjalnie powrócić i kultywować. Choć jak 
wiemy, na Białorusi nadal nie zawsze jest to proste. 

� J. Książek, ... nie zginęła. Tekst zamieszczony na płycie CD dołączonej do – Napoleon Orda 
1807-1883, dz. cyt.
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Wydawnictwo towarzyszyło wystawie tak samo nazwanej, na której prezen-
towano wybrane fotogramy. Wernisaż wystawy odbył się 14 maja 2009 r. w bu-
dynku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Samą zaś wystawę 
prezentowano przed gmachem, na Krakowskim Przedmieściu, wychodząc tym 
samym do licznych w tym miejscu przechodniów (bezpośrednie pobliże Zamku 
Królewskiego). Później we wrześniu 2009 roku wystawę prezentowano w Se-
nacie RP, a w październiku i listopadzie także w Bielańskim Ośrodku Kultury 
w Warszawie. Otwarcia wystawy we „Wspólnocie Polskiej” dokonał Prezes tego 
Stowarzyszenia, Pan Maciej Płażyński, zaś w Senacie – Pani Krystyna Bochenek, 
Wicemarszałek Senatu RP. Dzień 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem dopi-
sał swoiste memento – oboje zginęli, co uzmysławia, jak wielkie straty poniosły 
polskie „kadry wschodnie”.




