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Sejny, obchodzące w 2013 roku 450-le-
cie nadania praw miejskich, przez lata 
były wielokulturowym miasteczkiem. 
 
Na przełomie XIX i XX wieku zamieszki-
wali je nie tylko Polacy i Litwini, obecni 
tu do dziś, ale także, jak podaje „Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego”,  
Żydzi stanowiący 75% ludności (ok. 
4500 osób) oraz „28 prawosławnych, 
144 filiponów [czyli staroobrzędowców], 
137 ewangelików i kilku mahometan  
[Tatarów]”. Atmosferę sprzyjającą różno-
rodności stworzyli w Sejnach dominika-
nie zarządzający miastem od 1602 roku. 

Podczas dzisiejszego spaceru odwiedzi-
my miejsca, gdzie zachowały się ślady 
tych kultur. 

Spacer rozpoczniemy od miejsc związa-
nych z Żydami. 

Ich dzieje w Sejnach zaczynają się 
w 1768 roku, gdy dominikanie sprowa-
dzają żydowskich  kupców i rzemieślni-
ków, a w 1787 roku uzyskują przywilej 
ich osiedlania w miasteczku. Celem tego 
zaproszenia było stymulowanie ożywie-
nia gospodarczego miasteczka, któremu 
zagrażał rozwój pobliskiego Krasnopola. 
W efekcie, w ciągu niecałych 40 lat, 
dzięki napływowi ludności żydowskiej, 
liczba mieszkańców Sejn wzrosła  
z 1,5 tysiąca do ponad 3,5 tysiąca. 

Już w rok po uzyskaniu przywileju 
osiedlania, dominikanie wznieśli (lub czę-
ściowo ufundowali) dla Żydów synagogę.
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SYNAGOGA 
Stara synagoga była drewniana, kryta 
gontem. Wraz z rozwojem miasteczka 
i społeczności żydowskiej, która w poło-
wie XIX wieku stanowiła 72% mieszkań-
ców Sejn, oraz nieuchronnym „zużyciem” 
drewnianej synagogi, postanowiono 
wznieść na jej miejsce nową. Choć 
gmina na przełomie XIX i XX wieku się 
wyludniała - wielu Żydów wyemigrowało 
do Stanów Zjednoczonych, murowana 
synagoga stoi do dziś, ukazując dobrobyt 
gminy żydowskiej w połowie XIX wieku..

BIAŁA SYNAGOGA,  
UL. PIŁSUDSKIEGO 41
Jedyna ocalała bożnica na Suwalszczyź-
nie. Zbudowana w latach 1860-70, za 
sprawą rabina Mojżesza Becalela Lurii, 
służyła społeczności żydowskiej jako 
dom modlitw do II wojny światowej. 
W czasie wojny naziści zdewastowali 
świątynię, a sejneńskich Żydów wymor-
dowali w lesie znajdującym się obecnie 
na terenie Litwy. Po wojnie synagoga 
pełniła różne funkcje: była magazynem, 
remizą strażacką, zajezdnią samochodo-
wą. Obecnie, po remoncie trwającym  
9 lat, budynek jest użytkowany przez 
Ośrodek „Pogranicze”, który organizuje 
tam koncerty i wystawy, a także prze-
chowuje w jego wnętrzu znalezione  
na terenie miasteczka macewy.

fot. Merlin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Wielkość i splendor Białej Synagogi 
mówi wiele o rozkwicie gminy. Zbudo-
wana w późnoklasycystycznym stylu 
z elementami neogotyku synagoga jest 
trzynawowa, z kolebkowym sklepieniem 
wspartym na czterech filarach. W ścianie 
wschodniej zachowała się wnęka na 
Torę, tak zwany Aron ha-kodesz. Nie 
przetrwały polichromie, babiniec oraz 
bima, czyli wzniesienie, z którego rabin 
przemawiał do wiernych.

Biała synagoga nie jest jedynym za-
chowanym budynkiem pamiętającym 
sejneńskich Żydów. Takim obiektem jest 
także…
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fot. Polimerek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

DOM TALMUDYCZNY,  
UL. PIŁSUDSKIEGO 37
W znajdującym się w pobliżu Białej Sy-
nagogi domu, zbudowanym w latach 60. 
XIX wieku, mieściła się sala modlitewna, 
biura zarządu gminy żydowskiej, a co 
najważniejsze jesziwa, znana nie tylko na 
terenie Królestwa Polskiego. Dzięki niej 
i uczonym rabinom, takim jak Mojżesz 
Icchak Awigdor, Sejny stały się ważnym 
ośrodkiem wśród zwolenników haskali 
- tzw. maskilów, czyli Żydów opowiada-
jących się za przyjęciem oświeceniowych 
ideałów, większą integracją ze spo-
łecznościami nieżydowskimi, ale także 
szerszą nauką hebrajskiego i ogranicze-
niem używania jidysz. Sejneńska jesziwa 
zdobywała popularność w tak szybkim 
tempie, że zaniepokojone władze carskie 
zdecydowały o jej zamknięciu. 

fot. Yrakam, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Na jej miejsce w Domu Talmudycznym 
powstało jedno z pierwszych świeckich 
żydowskich gimnazjów w kraju.  
Po II wojnie światowej w budynku 
mieścił się magazyn zbożowy, a potem 
zakład obuwniczy. To był też powód, dla 
którego nazywano go „papuciarnią”.
Obecnie oba budynki są użytkowane 
przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, 
kultur, narodów”.

Zachęcamy do odwiedzenia Domu tal-
mudycznego, w którym organizacja ma 
swoją siedzibę. 
Jest jeszcze jedno miejsce związane 
z historią Żydów sejneńskich, jest to...
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KIRKUT
Czyli cmentarz żydowski, który znajduje 
się na północny-zachód od miasteczka, 
tuż przy drodze w kierunku Augustowa. 
Cmentarz został zniszczony przez nazi-
stów, czasy PRL-u również nie były dla 
niego łaskawe - zachowało się jedynie 
kilka nagrobków, bez macew. Obecnie 
na terenie kirkutu mieści się stylizowany 
na stelę nagrobną pomnik z wyrytym 
napisem: „Pamięci Żydów Sejneńskich. 
Mieszkańcy Sejn”. Ponieważ stosunkowo 
trudno dotrzeć do niego na piechotę, 
kierujemy się teraz wzdłuż ulicy  
Piłsudskiego. 

Grupą, która stanowi obecnie większość 
mieszkańców Sejn, są Polacy. Nie zawsze 
tak było, dlatego następnym ważnym 
punktem spaceru jest...

POMNIK POWSTANIA  
SEJNEŃSKIEGO,  
UL. PIŁSUDSKIEGO 3
Polskie powstanie sejneńskie zostało 
zorganizowane przez Polską Organizację 
Wojskową, przeciw litewskiej admini-
stracji na Sejneńszczyźnie. Powstanie 
w Sejnach rozpoczęło się 23 sierpnia, 
a zakończyło 28 sierpnia 1919 roku. 
Przyczyną powstania był spór o przyna-
leżność powiatu sejneńskiego.  
26 lipca 1919 roku Rada Najwyższa  
Ententy wytyczyła linię demarkacyjną 
linii Focha. Litwa planowała przyłą-
czyć Sejny, ale Polacy nie chcieli na to 
pozwolić. Podporucznik Adam Rudnicki, 

dowodzący ok. tysiącem uzbrojonych 
ludzi, zdecydował się na rozwiązanie 
kwestii przynależności terytorialnej Sejn 
i okolic z ich pomocą. Polacy dyspo-
nowali pięcioma kompaniami piechoty 
i szwadronem kawalerii. Litwini mieli 
przewagę, dowodząc 1200 żołnierzami 
piechoty i 120 kawalerii. Polska wy-
grała. Pomnik powstania sejneńskiego 
postawiono w roku 1999 i wtedy został 
odsłonięty - w 80-tą rocznicę przyłącze-
nia ziemi sejneńskiej do Polski.

MAŁY KOŚCIÓŁEK,  
UL. ZAWADZKIEGO 2
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej 
pochodzi z roku 1844. Ma jedną wieżę 
z krzyżem na szczycie i jedną nawę 
główną. Do wybuchu II wojny światowej 
pełnił funkcję Kirchy ewangelickiej, zaś 
po 1945 r. służył jako wojskowy kościół 
garnizonowy dla katolików. Aktualnie 
świątynia jest zamknięta.

Litwini, tak jak Polacy byli w większości 
katolikami. 

Dlatego ważnym miejscem  
w Sejnach jest...
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BAZYLIKA NAWIEDZENIA  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,  
PL. ŚW. AGATY 1
Ten podominikański kościół (część 
dawnego dominikańskiego kompleksu 
klasztornego) został zbudowany  
w 1610-19 roku w stylu baroku wileń-
skiego. Fundatorem był Jerzy Grodziński, 
właściciel dóbr okolicy dzisiejszych Sejn.  
On też w 1602 roku sprowadził z Kró-
lewca drewnianą figurę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, którą początkowo 
umieścił w kościele św. Jerzego, aby 
następnie przenieść ją do nowowybudo-
wanego kościoła. Jest to tzw. Madonna 
Szafkowa - jeden z niewielu w Europie 
zachowanych krzyżackich ołtarzyków 
polowych z początku XV wieku. 
 
Ta 145-centrymetrowa figura wykonana 
z drewna lipowego była i jest celem piel-
grzymek Polaków, Litwinów i Białorusi-
nów. Choć kult maryjny w Sejnach osłabł 
pod koniec XIX wieku i przez kilka dekad 
XX świątynia sejneńska była margina-
lizowana, w latach 70-tych nastąpiło 
odrodzenie sanktuarium.  
Ma to przede wszystkim związek z uko-
ronowaniem w 1975 roku figury Matki 
Boskiej Sejneńskiej koronami papieskimi 
oraz podniesieniem kościoła do godności 
bazyliki mniejszej.

Obecny zewnętrzny wygląd świątyni  
ma swoje źródła w przebudowie w latach 
1760-79. Wtedy zmieniono orientację 
kościoła - front świątyni przeniesiono 
na stronę miejskiego rynku, oraz m.in. 

fot. Polimerek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

dobudowano monumentalną fasadę. 
Wnętrzu w II połowie XIX wieku nadano 
formę barokowo-rokokową.

Dzisiaj jest kościołem parafialnym, sank-
tuarium i kolegiatą.

Dla Litwinów bazylika ma szczególne 
znaczenie ze względu na osobę biskupa 
Antanasa Baranauskasa (Antoniego 
Barańskiego), którego pomnik stoi na 
prawo od świątyni.



8
WIELOKULTUROWE SEJNY

POMNIK ANTANASA  
BARANAUSKASA
Biskup i poeta działał na terenie sejneń-
skiej gminy w latach 1897-1902. Bara-
nuskas jest autorem poematu „Borek 
oniksztyński (Anykščių šilelis)”, czyli tzw. 
litewskiego „Pana Tadeusza”.

Znany jest również ze swojej działalności 
jako duchowny. Gdy w 1897 roku został 
biskupem sejneńskim, Baranauskas 
podczas ingresu przemówił do wiernych 
po polsku i po litewsku, co było dotych-
czas zakazane. Choć w diecezji miesz-
kali zarówno Polacy, jak Litwini, język 
litewski zarządzeniem władz kościelnych, 
nie był używany. Baranauskas zalecał 
posługiwanie się tym językiem według 
własnych potrzeb, tworzył pieśni reli-
gijne w języku litewskim oraz rozpoczął 
tłumaczenie Biblii na ten język. Uważał, 
że Kościół jest ostoją litewskości. Choć 
biskup wspierał rozwój świadomości 
litewskiej, aktywnie występował prze-
ciwko nacjonalistycznym czy antypol-
skim postawom. 
 
Swoje imię zapisywał zarówno po 
litewsku, jak i po polsku. Opowiadał się 
za sojuszem polsko-litewskim przeciw 
rosyjskiemu zniewoleniu, za co był kryty-
kowany przez działaczy litewskich.

Biskup jest pochowany w podziemiach 
sejneńskiej bazyliki. W 1999 roku przed 
świątynią postawiono jego pomnik dłuta 
Gediminasa Jokūbonisa.

DAWNA DRUKARNA „ŠALTINIS” 
(UL. ZAWADZKIEGO) 
Pierwsze publikacje w języku litewskim 
w tym regionie zostały wydrukowane 
w 1863 roku w drukarni dominikanów. 
Natomiast w 1906 roku złożono drukar-
nię, w której wydawano pismo „Šaltinis” 
(„Źródełko”) i jego dodatki „Artojas”, 
„Šaltinialis”, „Vadovas”. Do 1904 roku  
na terenie Rosji obowiązywał bowiem 
zakaz druku w języku litewskim z uży-
ciem alfabetu łacińskiego. „Šaltinis” do 
1915 roku był jednym z najpopularniej-
szych tygodników na Litwie, a Sejny 
ważnym ośrodkiem wydawniczym prasy 
litewskiej. W 2005 roku z inicjatywy 
Towarzystwa im. św. Kazimierza wzno-
wiono publikację czasopisma.

KONSULAT REPUBLIKI  
LITEWSKIEJ, UL. 22 LIPCA 9
Został otwarty w 1994 roku, choć jego 
pierwszą siedzibą był Pała Biskupi.  
Od 1999 roku mieści się w „Domu 
Litewskim”. 

SZKOŁA LITEWSKA „ŽIBURYS,  
UL. 22 LIPCA 18B
W Sejnach język litewski można spotkać 
w wielu miejscach. Nie tylko w konsu-
lacie, ale również w przedszkolu, szkole 
podstawowej oraz gimnazjum „Žiburys” 
(pol. światełko) z litewskim, jako języ-
kiem nauczania.
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