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Abstract: The aim of the article is to present the publishing, editorial and journalistic activity 
of Włodzimierz Dworzaczek, who initiated the development of the Polish press in Minsk  
at the beginning of the 20th century, which according to him was a source of promoting the 
Polish national consciousness of the people. The analysis of archival documents, as well as 
publications by Dworzaczek (mainly “Nad Świsłoczą” and “Pogoń”) allows us to state that 
Dworzaczek was a person consistently striving to create a local press unit in Minsk. Despite 
the failure of subsequent initiatives, he made further attempts. An objective assessment of the 
achievements of the editor of “Nad Świsłoczą” allows us to state that Dworzaczek was unable 
to create a self-sufficient magazine in Minsk, which was the result not only of the lack of wider 
interest of potential readers in the local press, but also, as we can guess, the uncompromising 
nature of the initiator himself.

Problem działalności prasowej Polaków w Mińsku był już podejmowany w lite-
raturze przedmiotu (Zienkiewicz 1997; Tarasiuk 2004; 2007; Korzeniowski/Lata-
wiec/Gabryś-Sławińska/Tarasiuk 2018; Korzeniowski 2018). Nie oznacza to jednak,  
że problematyka ta została wyczerpana. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie działalności wydawniczej, redakcyjnej i publicystycznej Włodzimierza 
Dworzaczka – inicjatora powstawania prasy polskiej w Mińsku na początku XX w.  
Należy podkreślić, że – doceniając coraz większy wpływ słowa pisanego na lud 
– traktował on rozwój prasy jako konieczny element kształtowania poczucia toż-
samości narodowej, budowania polskiej świadomości wśród warstw najniższych.

Zanim zaprezentowany zostanie właściwy problem, kilka słów warto 
poświęcić bohaterowi niniejszego szkicu. Włodzimierz, a właściwie Paweł 
Włodzimierz, Dworzaczek1 (3 VI 1868, Warszawa – 12 II 1950, Poznań) należał 
do najaktywniejszym polskich redaktorów działających w Mińsku na początku 

1 Jego rodzicami byli August i Maria z domu Bader Dworzaczkowie.
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XX stulecia. Ukończył studia handlowe w Wiedniu (Biblioteka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 72/88, b.p.). W 1900 r. zamieszkał w Wilnie, po zawarciu związku 
małżeńskiego z Marią Antoniną Ziemięcką (1883-1932), córką wileńskiego lekarza. 
Dworzaczkowie mieli troje dzieci: Marię, po mężu Kowalewską (1901-1991) – pisarkę, 
Augustyna (1903-1986) – agronoma i Włodzimierza (1905-1988) – znanego polskiego 
historyka, heraldyka i genealoga (Sprys 2009). W czasie pobytu w Wilnie (1900- 
-1905) Dworzaczek pracował jako przedstawiciel handlowy. Po przeniesieniu się  
z rodziną do Mińska w kwietniu 1905 r., nie zaniedbując pracy na niwie handlowej, 
podejmował szereg inicjatyw o charakterze społecznym i politycznym – w latach 
1907-1908 był członkiem „Sokoła” w Mińsku, a w 1917 r. został kierownikiem 
Sekcji Kulturalno-Oświatowej Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich  
w Mińsku (Dziennik Miński 1918/2, 1). Jesienią 1915 r. zatrudniono go jako nauczyciela  
w męskim gimnazjach dla dzieci uchodźców w Mińsku, kierowanym przez Mariana 
Massoniusa oraz w placówce żeńskiej, kierowanej przez Janinę Witwińską. W 1918 r. 
został profesorem w rzymskokatolickim seminarium duchownym w Mińsku (LVIA, 
d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169). Potem w styczniu 1919 r. mińscy Polacy oddelegowali 
go do Warszawy na rozmowy z Józefem Piłsudskim i Ignacym Paderewskim. 
Poruszanie się po salonach warszawskich ułatwiali reprezentantowi mińskiej 
społeczności dwaj szwagrowie, którzy pełnili funkcję ministrów w rządzie Jędrzeja 
Moraczewskiego. W lutym 1918 r. Dworzaczek wrócił do Mińska. Poszukiwany 
przez władze bolszewickie ukrywał się jako Józef Wyszomirski. Aresztowano go 
latem 1919 r. i przewieziono do Smoleńska, gdzie przebywał w więzieniu do stycznia 
1920 r. Został zwolniony, gdyż bolszewicy nie odkryli jego prawdziwej tożsamości. 
Po uwolnieniu wrócił do zajętego przez Polaków Mińska, skąd wyjechał 9 VII 
1920 r. w związku z ofensywą radziecką, tracąc przy tym cały majątek. Osiadł 
wówczas w Łodzi, a w 1921 r. przeniósł się na stałe do Poznania, gdzie do 1929 r. 
pracował jako nauczyciel geografii, a także parał się działalnością publicystyczną 
(Januszkiewiczowa 1921, 218; LVIA, d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169).

Po wybuchu w Rosji rewolucji 1905 r. Dworzaczek zaangażował się działalność 
prasową m.in. dzięki powstaniu prasy polskiej w Imperium Rosyjskim. Początki 
były skromne – sporadycznie przesyłał korespondencje do wileńskiego „Kuriera 
Litewskiego” (Jurkowski 1983, 79-106; Dąbrowski 2010, 68). Poważną działalność 
dziennikarską rozpoczął jako korespondent relacjonujący obrady I Dumy 
Państwowej, pracował wówczas dla kilku gazet (warszawskiej „Gazety Polskiej”, 
„Dziennika Poznańskiego”, lwowskiego „Słowa Polskiego” i wspomnianego już 
„Kuriera Litewskiego”) (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Zarząd Cywilny 
Ziem Wschodnich, 1756, k. 4-5). Po rozwiązaniu I Dumy Państwowej Dworzaczek 
przez kilka miesięcy mieszkał w Kijowie, okazjonalnie publikował swoje teksty  
w „Dzienniku Kijowskim” oraz był współzałożycielem dwóch czasopism – „Kresy” 
i „Lud Boży” (LVIA, d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169).
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W złożonej 13 X 1906 r przez Ignacego Łychowskiego do Kijowskiego 
Tymczasowego Komitetu ds. Druku prośbie o wyrażeniu zgody na wydawanie 
gazety „Kresy” z popularnym dodatkiem „Lud Boży” czytamy, że na redaktora 
odpowiedzialnego za oba tytuły wybrano właśnie Dworzaczka (CDIAU, f. 295, 
op. 1, d. 19, k. 1, 4). „Kresy” miały informować o wydarzeniach politycznych, 
ekonomicznych, społecznych, religijnych i kulturalnych (CDIAU, f. 295, op. 1,  
d. 19, k 2-3; Korzeniowski 2009, 278-279). Rosyjskie władze zaakceptowały prośbę 
Łychowskiego 6 XI 1906 r. Jednak pod redakcją Dworzaczka wyszły zaledwie trzy 
numery „Kresów” (okazowy z 28 XII 1907 r. w nakł. 5 tys. egz. i numery 1-2 z 1907 r.)  
oraz jeden okazowy „Ludu Bożego” (28 XII 1907 r. w nakł. 10 tys. egz.) (CDIAU, 
f. 295, op. 1, d. 139, k. 3; Korzeniowski 2009, 278, 315-316).

W założeniu wydawców „Kresy” miały być pismem poświęconym sprawom 
społeczności polskiej zamieszkującej na całym terytorium tzw. ziem zabranych 
I Rzeczypospolitej („Kresy” 1906/nr okazowy, 1; 1907/1, 1). W numerze 1 
w anonimowym artykule redakcyjnym, prawdopodobnie napisanym przez 
Dworzaczka, mówiono m.in. o „kultywowaniu ducha i narodowości ojczystej”, 
solidarności narodowej i współpracy z „Koroną”, czyli Królestwem Polskim („Kresy” 
1907/1, 1). Na czasopisma redagowane przez Dworzaczka bardzo szybko uwagę 
zwróciła rosyjska cenzura. Już 18 I 1907 r. generał-gubernator kijowski Włodzimierz 
Suchomlinow zakazał druku „Ludu Bożego”, a dziesięć dni później ten sam los 
spotkał „Kresy” (CDIAU, f. 295, op. 1, d. 19, k. 8, 10). Czasopismo to wznowiono po 
miesiącu, wcześniej jednak 13 II 1907 r. wydawca Łychowski poinformował władze, 
że periodyk redagował będzie on sam, a nie Dworzaczek (CDIAU, f. 295, op. 1,  
d. 19, k. 13; Jurkowski 2009, 198). W kolejnym numerze tygodnika poinformowano 
o tym czytelników, wyjaśniając, że Dworzaczek udał się ponownie do Petersburga 
jako korespondent mający przysyłać sprawozdania z obrad II Dumy Państwowej 
(„Kresy” 1907/3, 3). Mimo zamieszczonych w „Kresach” wyjaśnień można jednak 
podejrzewać, że odejście Dworzaczka było konsekwencją głoszenia przez niego 
zbyt radykalnych jak na środowisko kijowskie haseł narodowych.

W czasie pobytu w Petersburgu Dworzaczek rzeczywiście pisał relacje o przebiegu 
obrad Dumy Państwowej. Wysyłał je jednak nie tylko do „Kresów” (1907/5, 4-5; 
1907/7, 22-23; 1907/11, 2-4), lecz także do innych tytułów prasowych. Po rozwiązaniu 
parlamentu latem 1907 r. wyjechał ze stolicy do Mińska. Jego celem stało się 
doprowadzenie do powstania prasy polskiej w tym mieście. Dworzaczek realistycznie 
oceniał sytuację, wiedział, że jego celu nie uda się urzeczywistnić w krótkim czasie. 
Zdawał sobie sprawę, iż trzeba za pomocą konsekwentnie podejmowanych działań 
doprowadzić do uświadomienia Polakom, zamieszkującym nie tylko Mińsk, lecz także 
całe ziemie białoruskie, potrzebę posiadania własnego lokalnego tytułu prasowego. 
Jego praca odbywała się więc dwutorowo: po pierwsze, dążył do powstania działów 
mińskich w gazetach wileńskich, po drugie, angażował się w inicjatywy prasowe 
w samym Mińsku.
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Większe szanse na prowadzenie akcji agitacyjnej widział Dworzaczek  
w publikowaniu tekstów dotyczących ziem białoruskich w gazetach wileńskich.  
Już 30 X 1907 r. został kierownikiem stałej rubryki „Kuriera Litewskiego”, noszącej 
tytuł „Echa Mińskie”, finansowanej przez Komitet Redakcyjny, na czele którego stał 
Hieronim Drucki-Lubecki („Kraj” 1907/45, 16)2. „Echa Mińskie” miały zapełnić lukę 
wynikającą z braku polskiego pisma na ziemiach białoruskich („Kurier Litewski” 
1907/221, 3). W dziale tym publikowano informacje lokalne, np. sprawozdania  
z działalności polskich organizacji, podejmowano również tematy nurtujące Polaków 
zamieszkujących ziemie białoruskie – wśród problemów opisywanych w periodyku 
pojawiła się też kwestia wydawania polskiego pisma w Mińsku. Już jednak jesienią 
1908 r. redakcja „Kuriera Litewskiego” zaprzestała drukowania oddzielnego działu 
mińskiego, tłumacząc to zbyt małą liczbą nadsyłanych stamtąd tekstów. Można 
podejrzewać, że rezygnacja z publikowania mińskiej rubryki wynikała jednak nie tyle 
z braku wiadomości, ile z decyzji członków Komitetu Redakcyjnego finansującego 
utrzymywanie oddziału mińskiego „Kuriera Litewskiego”, którzy nie mogli dojść 
do porozumienia z niezdolnym do „lokalnych kompromisów”, zaangażowanym 
w spory ideowe Dworzaczkiem. Ten ostatni pozostał mińskim korespondentem 
tej gazety i był nim aż do kwietnia 1915 r., kiedy został zmuszony do ustąpienia, 
prawdopodobnie w wyniku bezkompromisowej postawy, którą ostatecznie zraził 
do siebie mińskich „potentatów” („Pogoń” 1915/2, 3).

Przed wybuchem I wojny światowej Dworzaczek pisywał korespondencje  
z Mińska również do innych gazet, m.in. „Dziennika Wileńskiego”, warszawskiego 
„Światu”, jednodniówek i kalendarzy (Dąbrowski 2010, 74-75; „Świat” 1909/31, 8-13).

Jak już wspomniano, Dworzaczek miał w planach założenie polskiego pisma  
w samym Mińsku3. W swoich dążeniach nie był odosobniony. Propozycje stworzenia 
polskich tytułów pojawiały się już wcześniej, np. w 1906 r. z pomysłem takim 
wystąpili Leon Bogdanowicz i Wiktor Janczewski (Dąbrowski 2010, 104-105).  
Po raz pierwszy w sprawie założenia w Mińsku pisma dla Polaków przyszły redaktor 
„Nad Świsłoczą” wypowiedział się w kwietniu 1907 r., gdy ostro skrytykował pomysł 
założenia takiego periodyku, ale w języku rosyjskim. Uważał, że polsko-rosyjski 
tytuł nie będzie nikomu potrzebny, ani Polakom, ani Rosjanom („Kresy” 1907/12, 
2-4; „Dziennik Wileński” 1907/152, 2; 1907/ 154, 2).

Głęboko przemyślany plan wydawania polskiego pisma w Mińsku wysunęło  
w październiku 1907 r. miejscowe Polskie Towarzystwo „Oświata” w Nieświeżu. 
Z jego poparciem prośbę o zgodę na wydawanie tygodnika „Pogoń”, mającego 
publikować teksty dotyczące religii, historii, spraw społecznych i politycznych, 
literackich i specjalistycznych, wystosował do odpowiednich władz właśnie 

2 W skład tego komitetu wchodzili również: Eustachy Lubański, Mieczysław Porowski, Stanisław 
Zaniewski, Emanuel Obrąpalski, którzy po roku popadli w zatarg z Włodzimierzem Dworzaczkiem.

3 W tym czasie w Mińsku w języku polskim wychodziło tylko pisemko religijne – „Straż imienia 
Maryi”, redagowane przez Augusta Tucza.
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Dworzaczek (NHAB, f. 295, op. 1, d. 7704, k. 9; „Kurier Litewski” 1907/236, 3). 
Projekt wzbudził szerokie zainteresowanie wśród miejscowych Polaków i związane 
z tym liczne wypowiedzi polemiczne, które znalazły swoje odbicie w artykułach 
publikowanych w prasie wileńskiej. Spierano się więc m.in. o to, czy Polakom 
potrzebna jest gazeta codzienna, czy tylko tygodnik dla ludu (NHAB, f. 295, op. 1, 
d. 7704, k. 11). Ostatecznie jednak, pomimo otrzymania w styczniu 1908 r. zgody 
władz na publikowanie „Pogoni”, ze względów finansowych nie rozpoczęto jej 
wydawania. Okazało się bowiem, że nie można pozyskać 4 tys. prenumeratorów, 
czyli liczby odbiorców, która umożliwiłaby zwrot kosztów produkcji („Kraj” 1907/46, 
13). Z tych samych względów nie udało się przenieść z Wilna do Mińska jednego  
z tamtejszych pism ludowych – „Przyjaciela Ludu” („Kurier Litewski” 1907/254, 3).

Niepowodzenie nie zniechęciło Dworzaczka, który – licząc się z obiektywnymi 
ograniczeniami finansowymi – zdecydował ograniczyć się do publikowania 
kalendarzy i jednodniówek. W 1912 r. zaczął wydawać na swój koszt jednodniówkę 
„Nad Świsłoczą”, która ukazywała się w przybliżeniu co kwartał (wiązało się to 
z terminami zjazdów Mińskiego Towarzystwa Rolniczego). Według planów 
Dworzaczka w przyszłości miała ona przekształcić się najpierw w miesięcznik, potem 
tygodnik, a na końcu w gazetę (LVIA, d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169). Ostatecznie od 
czerwca 1912 r. do maja 1914 r. ukazało się osiem jednodniówek „Nad Świsłoczą”, 
w nakładzie po tysiąc egzemplarzy4.

Wydając wspomniane jednodniówki, Dworzaczek chciał zerwać z panującym 
w Mińsku przekonaniem, że najlepiej jest, jeśli nie pisze się wcale o wydarzeniach 
lokalnych. Jednodniówki pełniły więc przede wszystkim funkcję informacyjną. 
Dominowały w nich teksty przedstawiające, zwykle w krytycznym świetle, 
działalność różnych polskich organizacji z ziem białoruskich. Nie oznaczało to,  
iż całkowicie zrezygnowano z zamieszczania tekstów publicystycznych, w których 
nawoływano zwykle do pielęgnowania polskości. W październiku 1913 r. wzywano 
np. do kupowania tylko w polskich sklepach. Później, w maju 1914 r., pisano  
o trudnościach stwarzanych przez władze rosyjskie osobom, które chciały przejść 
na katolicyzm („Nad Świsłoczą” 1913/X, 18; 1914/V, 7).

Latem 1914 r. Dworzaczek postanowił przekształcić jednodniówkę w tygodnik 
„Nad Świsłoczą”. W tym celu zorganizował szeroko zakrojoną akcję informacyjną. 
Zapowiedzi wydawania nowego tygodnika ukazały się w prasie ogólnopolskiej,  
np. w „Ziemi” („Ziemia” 1914/29, 464). Ostatecznie numer 1 tygodnika z podtytułem 
„Tygodnik. Organ polityczny, społeczny i literacki poświęcony sprawom Ziemi 
Mińskiej i Mohylewskiej” ukazał się 25 X 1914 r. Jego wydanie odnotowano  
w prasie ogólnopolskiej, np. w „Słowie Polskim” czy „Kurierze Lubelskim” („Słowo 
Polskie” 1914/507, 4; „Kurier Lubelski” 1914/152, 4).

4 Miały one tytuły: „Nad Świsłoczą” (czerwiec 1912, grudzień 1912, październik 1913, marzec 1914 
i maj 1914), „Życie nad Świsłoczą” (październik 1912), „Wiosna nad Świsłoczą” i „Lato nad Świsłoczą”.
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Analiza tygodnika „Nad Świsłoczą” pozwala na stwierdzenie, że było to 
czasopismo typowo lokalne, adresowane do Polaków zamieszkujących ziemię 
mińską i mohylewską („Nad Świsłoczą” 1914/V, 2). Deklarowało ono prezentowanie 
programu katolickiego, polskiego i bezpartyjnego. Jednocześnie jednak podkreślano 
konieczność solidaryzmu narodowego i z związku z tym informowano, że nie 
będą w nim zamieszczane artykuły antypolskie oraz szerzące „zamęt w pojęciach 
społeczeństwa”, a jedynie te, które mają na celu „korzyść Polski” („Nad Świsłoczą” 
1914/V, 4). W artykule redakcyjnym numeru 1 twierdzono, że sztucznie podnoszona 
kwestia białoruska jest „fikcją narodowościową, dzięki której ludzie używający języka 
polskiego, modlący się po polsku i posiadający tradycję i kulturę polską, zechcą do 
naszych spraw wnosić zamęt i niesnaski” („Nad Świsłoczą” 1914/1, 2). Wobec tego 
w tygodniku zamieszczano artykuły o działalności polskich organizacji w Mińsku, 
np. „Sokoła”, „Oświaty”, życiu towarzyskim miejscowych Polaków, prezentowano 
dane statystyczne o udziale Polaków w gospodarce kraju, publikowano utwory 
literackie mińskich autorów (przede wszystkim Stanisława Wierzbickiego). 

Istnienie pisma, które otwarcie deklarowało walkę o polskie interesy narodowe, 
od początku stało pod znakiem zapytania. Cenzura wojenna uznała szybko,  
że artykuły zamieszczone w numerze 5 z 14 XI 1914 r. („Białorusini”, „Z sądów” 
i „Pomoc dla Królestwa”) są napisane w szowinistycznym duchu polskim („Nad 
Świsłoczą” 1914/5, 2-7; NHAB, f. 299, op. 2, d. 15951, k. 26). Ostatecznie tygodnik 
został zamknięty przez cenzurę carską 3 XII 1914 r. pod zarzutem „szkodliwego 
kierunku” na czas trwania stanu wojennego. Jego ostatni numer 6 skonfiskowała 
policja za opublikowanie listy niemiecko brzmiących nazwisk rosyjskich polityków 
(NHAB, f. 299, op. 2, d. 15951, k. 26; „Słowo Polskie” 1914/566, 4).

Niepowodzenie nie zniechęciło jednak Dworzaczka. Już 30 I 1915 r. jego 
żona Maria zwróciła się do władz rosyjskich o wyrażenie zgody na wydawanie 
polskojęzycznego tygodnika „Pogoń”, który miał mieć następujące działy: polityczny, 
społeczny, naukowy, korespondencje, beletrystyka, ilustracje i ogłoszenia (NHAB, 
f. 299, op. 2, d. 16236, k. 2). Pomimo uzyskanej zgody numer 1 „Pogoni” ukazał się 
dopiero 20 III 1915 r. Po wydaniu 23 IV 1915 r. numeru 2 zawieszono publikowanie 
pisma. Do inicjatywy powrócono dopiero jesienią 1915 r., prawdopodobnie można to 
tłumaczyć faktem przybycia do Mińska kilkudziesięciu tysięcy polskich uchodźców, 
co dawało nadzieję na pozyskanie nowych odbiorców prasowych. 7 X 1915 r.  
„Pogoń” została wznowiona jako dziennik. Ukazywał się on regularnie do 15 XII tr.  
(53 numery). Później, od 5 I 1916 r. Dworzaczkowie powrócili do formuły „Tygodnik 
dla wszystkich”, który miały dofinansowywać polskie organizacje ratownicze. 
Jego zadaniem miało być niesienie ludowi polskiemu zarówno wygnańczemu, 
jak i miejscowemu strawy duchowej w języku oraz duchu polskim. Tygodnik 
ukazywał się co najmniej do 7 X 1916 r. (nr 32)5. W literaturze przedmiotu  

5 Taką datę nosi ostatni odnaleziony przez autora artykułu numer.
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podawane są również inne daty zakończenia jego wydawania – wiosna 1916 lub 
1917 (Zienkiewicz 1997, 43; Ślisz 1966, 135).

Już w numerze 1 tygodnika z 1915 r. redakcja informowała, iż stanowi  
on kontynuację tygodnika „Nad Świsłoczą” i – podobnie jak poprzednik – będzie 
stał na gruncie polskim i katolickim, by „przeciwdziałać zakorzenionym przesądom, 
egoizmowi klasowemu i jednostkowemu” i popierać polskie inicjatywy gospodarcze 
(„Pogoń” 1915/1, 2-3). Ze względu na jednoznacznie narodowe sprofilowanie 
czasopismo miało kłopoty z cenzurą carską, np. w jednym z numerów („Pogoń” 
1915/1, 2-3) zamiast zapowiadanego artykułu „Judeo-Polonia” widać puste szpalty. 
Dużo uwagi w „Pogoni” poświęcano kwestiom niesienia pomocy polskim uchodźcom 
przez polskie organizacje. Szczególnie krytycznie prezentowano działalność 
Mińskiego Towarzystwa Rolniczego („Pogoń” 1915/48, 1).

„Pogoń” nie była nadal czasopismem samowystarczalnym i utrzymywała się 
na rynku wydawniczym tylko dzięki subwencjom osób prywatnych, m.in. Michała 
Jastrzębskiego, Konstantego Demideckiego-Demidowicza, Aleksandra Lednickiego, 
oraz Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Piotrogrodzie 
(LVIA, d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169).

Jak można się domyślać, niepowodzenie inicjatywy Dworzaczków wynikało 
z powstania jesienią 1915 r. dziennika „Nowy Kurier Litewski”, prezentującego 
podobny kierunek polityczny, dysponującego jednak o wiele większymi środkami 
finansowymi i mającego poparcie zarówno miejscowych, jak i wychodźczych elit.  
Z analizy tekstów „Nowego Kuriera Litewskiego” wynika, że ignorował on 
istnienie „Pogoni”. Odnotowano w nim bowiem jedynie ukazanie się numeru 1 
konkurencyjnego tygodnika w 1916 r. („Nowy Kurier Litewski” 1916/46, 3).

Prawdopodobnie po upadku „Pogoni” Dworzaczek podjął nieudaną próbę 
utworzenia w Mińsku filii moskiewskiego „Echa Polskiego”. Świadczy o tym 
korespondencja z jego wydawcą Aleksandrem Lednickim z 26 II 1917 r., któremu 
eksredaktor proponował przekazanie listy prenumeratorów „Pogoni” (GARF,  
f. P-1041, op. 2, d. 282, k. 104).

Po rewolucji lutowej Dworzaczek odsunął się od działalności publicystycznej. 
Jak sam pisał, nie chciał współpracować z „Dziennikiem Mińskim” ze względu na 
jego „kierunek dziwacznie bezkierunkowy” (LVIA, d. 1135, ap. 21, d. 64, l. 169).  
W 1918 r. opublikował jednodniówkę „Na Straży” oraz „Mapę Statystyczną Guberni 
Mińskiej” (Gabryś-Sławińska 2016, 147).

W tym miejscu kilka słów warto poświęcić charakterowi działalności 
publicystycznej Dworzaczka6.

6 Publikowane teksty podpisywał swoim imieniem i nazwiskiem lub inicjałami: D., Dw., W. D., W. 
Dw., W. Dworz., wd, Wł. D., (wł. Dw.), Wł. Dw., (Wł. Dw.) i X.Y.Z (Jankowski 1996, 143).
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Dworzaczek należał do publicystów nieuznających kompromisów, w wyniku 
czego na ogół nie był zbyt lubiany nie tylko przez Rosjan, lecz także przez wielu 
rodaków.

O ostrości jego wypowiedzi publicystycznych świadczy polemika z rosyjskim 
redaktorem Gustawem Schmidtem, który w gazecie „Minskoje Słowo” napisał, 
że Włodzimierz Dworzaczek „szuka tematów na śmietniskach”. W replice 
zamieszczonej w „Dzienniku Wileńskim” (1907/176, 2) ten ostatni zasugerował, 
iż śmietnikiem tym jest wspomniana rosyjska gazeta i dalej pisał: „w razie jeśli 
śmietnisko zanadto zanieczyszcza się, a nie ma sposobu usunąć go, przeto trzeba 
choć ostrzec innych, by nie podchodzili zbyt blisko i nie doznawali przykrości 
wdychania w siebie zgniłych woni”.

Artykuły Dworzaczka dotyczące m.in. mińskiego „Sokoła” czy Mińskiego 
Towarzystwa Rolniczego demaskowały wiele słabości polskich inicjatyw, pokazywały 
niepowodzenia mińskich inicjatyw rodaków. Nieugięty w swoich opiniach 
Włodzimierz Dworzaczek wdał się m.in. w długą polemikę z Janem Bułhakiem  
z Peresieki, piszącym w „Gońcu Wileńskim”, na temat działalności mińskiego 
„Sokoła” (np. „Kurier Litewski” 1909/15, 3). Dworzaczek w swoich artykułach 
krytykował m.in. zamieszczanie ogłoszeń w rosyjskojęzycznej prasie, błędy 
ortograficzne i stylistyczne na afiszach oraz zły dobór repertuaru teatralnego 
(„Goniec Wileński” 1909/21, 2; „Kurier Litewski” 1909/15, 3).

W połączeniu z narodowo-demokratycznymi poglądami był osobą niepopularną 
wśród mińskich elit (Jankowski 1908, 133). M. Pawlikowski nazwał go jednym  
„z pierwszych jaj kukułczych w starym gnieździe, które dotąd pielęgnowało tradycje 
współżycia wszystkich ludów Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Pawlikowski 1959, 139).  
Zwalczał on bowiem ideę krajową, w jednym z artykułów pisał o „sklerotycznej 
odezwie” krajowców („Dziennik Wileński 1907/151, 1). Dworzaczek skłócony był 
jednak również z częścią narodowych demokratów. W liście do Lednickiego w lutym 
1917 r. pisał, że chce pomóc w rozprowadzaniu „Echa Polskiego” dla zaszczepienia 
wśród miejscowych czytelników „zdrowszego, no i inteligentniejszego o wiele 
poglądu, jaki prezentuje «Echo Polskie». […] ale […] usilna propaganda innego 
organu (w danej chwili «Gazety Polskiej» przez tutejszą jej ekspozyturę «Nowy Kurier 
Litewski») muszą robić swoje i tamują w niemożliwy sposób rozpowszechnianie 
Echa”. (GARF, f. P-1041, op. 2, d. 282, k. 104).

Ciekawą charakterystykę Dworzaczka przedstawił w 1912 r. policmajster miński 
Sokołow, który pisał o nim: „nieprzerwanie prowadzi walkę z duchowieństwem 
prawosławnym i władzami administracyjnymi, ale jest zbyt chytry, aby można było 
wnieść na niego skargę, przy tym w swojej działalności publicystycznej przejawia 
zbyt jaskrawy polski separatyzm. W charakterze urzędnika miejskiego może stać 
się on zbyt niebezpiecznym i niepożądanym działaczem” (LVIA, d. 1135, ap. 21, 
d. 64, l. 169).
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Podsumowując działalność Włodzimierza Dworzaczka jako wydawcy, redaktora 
i publicysty, trzeba stwierdzić, że należał do ludzi z żelazną konsekwencją dążących 
do wyznaczonego celu, czyli założenia lokalnego organu prasowego w Mińsku. 
Niezrażony niepowodzeniami kolejnych inicjatyw wciąż podejmował nowe próby. 
Mimo zaangażowania, bezkompromisowości i poświęcenia nie mógł stworzyć 
samowystarczalnego mińskiego pisma, co było z jednej strony wynikiem braku 
szerszego zainteresowania potencjalnych czytelników lokalną prasą, z drugiej 
zaś, jak można się domyślać, konsekwencją bezkompromisowej postawy samego 
Dworzaczka, który popadał w zatargi nawet ze swoimi sponsorami.

Bibliografia

Gabryś-Sławińska, M. (2016), „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918). 
W: Studia Białorutenistyczne. 10, 137-152.

Gierowska-Kałłaur, J. (2010), Aktywność środowisk polskich na Mińszczyźnie w realiach lat 
1919-1920. W: Studia z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. 45, 91-121.

Jankowski, C. (1908), W ciągu dwóch lat… Przyczynek do dziejów prasy polskiej na Litwie. 
Warszawa.

Jankowski, E. (red.) (1996), Słownik pseudonimów pisarzy polskich. IV. A-Ż. Nazwiska XV w. 
– 1970 r. Wrocław.

Januszkiewiczowa, J. (1921), W potopie łez i krwi. Warszawa.
Jurkowski, R. (1983), „Kurier Litewski” w latach 1905-1907. W: Kwartalnik Historii Prasy Pol-

skiej. 1, 79-106.
Jurkowski, R. (2009), Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi 1907-1909. W: Echa Przeszłości.  

10, 191-217.
Korzeniowski, M. (2009), Za Złotą Bramą. Działalność społeczno-kulturalna w Kijowie 1905-1920. 

Lublin.
Korzeniowski, M. (2018), Białoruś i jej mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle wspo-

mnień. W: Studia Białorutenistyczne. 12, 21-33.
Korzeniowski, M./Latawiec, K./Gabryś-Sławińska, M./Tarasiuk, D. (2018), Leksykon uchodź-

stwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej. Lublin.
Pawlikowski, M. K. (1959), Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego. Londyn.
Sprys, Z. J. (2009), Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka. W: Rocznik Lubel-

skiego Towarzystwa Genealogicznego. 1, 15-28.
Ślisz, A. (1966), Prasa polska na Białorusi przed 1921 r. W: Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa 

Polskiego. 5(1), 132-150.
Tarasiuk, A. (2019), Książka polska w Mińsku na przełomie XIX-XX stulecia. W: Historia Slavo-

rum Occidentis. 20(1), 115-125.
Tarasiuk, D. (2004), Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905-1918.  

W: Przegląd Nauk Historycznych. 1(5), 133-143.
Tarasiuk, D. (2007), Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna 

Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905-1918. Lublin. 
Zienkiewicz, T. (1997), Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na początku XX wieku  

(do roku 1921). Olsztyn.




