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Spotkania Czwartkowe

IRENA WALUŚ
REDAKTOR NACZELNY 

«MAGAZYNU POLSKIEGO NA UCHODŹSTWIE»

Redakcji naszego pisma bar-
dzo zależy na kontaktach ze swo-
imi Czytelnikami, dlatego w każdy 
trzeci czwartek miesiąca odbywa-
ją się spotkania Czytelników, chcą-
cych dowiedzieć się więcej infor-
macji, z autorami. Chcemy rów-
nież znać, jakie są oczekiwania na-
szych Czytelników, a także co są-
dzą na różne tematy, ważne dla 
społeczności polskiej na Białorusi. 
Spotkania mają otwarty charakter i 
mogą na nie przychodzić wszyscy 
chętni.

Nazwą Spotkania Czwartkowe 
nawiązują do czwartków króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. 
Dlatego pierwsze spotkanie było 
poświęcone właśnie epoce króla 
Stanisława. Historyk Józef  Porzec-
ki wystąpił z odczytem na ten te-
mat, akcentując również uwagę na 
powstaniu Komisji Edukacji Na-
rodowej, uchwaleniu Konstytucji 
Trzeciego Maja, działalności Anto-
niego Tyzenhauza w Grodnie, po-
bytach króla w grodzie nad Nie-
mnem. 

Włodzimierz Kisły, konserwator 
z Muzeum Historii Religii w Grod-
nie, opowiedział o historii sprzed 
25 laty, gdy z grupą entuzjastów 
uczestniczył w odnalezieniu gro-
bu i faktycznie uratowaniu szcząt-

Okazja do spotkań i rozmów Czytelników «Magazynu» z autorami
ków króla w Wołczynie, za co zo-
stał odznaczony medalem «Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej». Nato-
miast Witold Iwanowski uzupełnił 
temat, opowiadając o swoich wra-
żeniach podczas zwiedzania ko-
ścioła św. Katarzyny w Petersbur-
gu, gdzie do 1938 roku był pocho-
wany król.

Drugie spotkanie zostało po-
święcone postaci Józefa Jodkow-
skiego, który tak wiele zrobił dla 
Grodna, dla zachowania jego spu-
ścizny historycznej. Historyk An-
drej Waszkiewicz opowiedział o 
tym niezwykłym człowieku-insty-
tucji, który m.in. założył Muzeum 
Historyczne w Grodnie, napisał 
sporo prac naukowych na temat 
Grodna i ziemi grodzieńskiej, dzię-
ki jego staraniom zostało wzmoc-
nione Wzgórze Zamkowe i po-
wstała promenada nadniemeńska. 

Potem odbyła się prezenta-
cja książki «Życiorysy grodzień-
skich ulic», którą można było na-
być podczas spotkania i otrzymać 
autograf  jednego z autorów – An-
dreja Waszkiewicza. Grodnianka 
Natalia Kaniuk opowiedziała o hi-
storii domu na Nowym Świecie, w 
którym mieszkała przez pewien 
czas. Dzięki jej publikacjom wła-
dze obiecały, że tego domu nie wy-
burzą. 

Temat spotkania posłużył pre-
tekstem dla rozmowy, co można 
zrobić dla swego miasta i ziemi, 
nawet gdy sytuacja temu nie sprzy-
ja. Jako przykład służenia wspomi-
nali Walerię Borewicz, która przez 
całe życie opiekowała się grobami 
polskich żołnierzy na cmentarzu 
katolickim w Grodnie.

W maju spotkanie było poświę-
cone Elizie Orzeszkowej. O życiu 
i twórczości wybitnej pisarki opo-

wiedziała profesor Katedry Filo-
logii Polskiej Uniwersytetu Gro-
dzieńskiego Swietłana Musijen-
ko. Szlak Elizy Orzeszkowej został 
pokazany na zdjęciach.

Bez Pani Elizy trudno sobie wy-
obrazić Grodno. Dlatego uczest-
nicy spotkania zastanawiali się nad 
fenomenem Orzeszkowej i tym, co 
jeszcze można zrobić dla utrwale-
nia pamięci tej wybitnej pisarki i 
grodnianki. 

Docent Uniwersytetu Grodzień-
skiego Helena Bilutenko zwró-
ciła uwagę na białoruskie wątki 
w twórczości pisarki, na to, za co 
ją bardzo cenią Białorusini. Leon 
Karpowicz z Łunny opowiedział o 
tematyce żydowskiej u Orzeszko-
wej. Powiedział, że Żydzi, którzy 
przyjeżdżają do Łunny z Izraela i 
USA, jadą do pobliskiej Wołpy, by 
osobiście poznać, gdzie mieszkał 
Gedali.

Ałłę Matuk, fi lolog i znaw-
cę sztuki, jednak niepokoi fakt, 
że obecnie tylko od chęci nauczy-
ciela w szkole zależy, czy zapozna 
uczniów z twórczością Orzeszko-
wej. 

Już w pierwszą rocznicę po 
śmierci Elizy Orzeszkowej w 
Grodnie obchodzono tydzień pa-
mięci pisarki. Warto by tę tradycję 
kontynuować – mówiono podczas 
spotkania, – a na dobry początek 
spotykać się co roku 18 maja na 
grobie pisarki o godzinie 18., co 
też i uczyniono następnego dnia.

Chce się mieć nadzieję, że na 
Spotkaniach Czwartkowych będą 
powstawać również inne ciekawe 
inicjatywy, służące zachowaniu pa-
mięci historycznej, kontynuowa-
niu tradycji narodowych, dbaniu o 
dziedzictwo kulturowe 
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Siewiaryniec nadal 
siedzi

ułaskawienie, jeżeli o to nie popro-
szą.

Paweł Siewiaryniec został skaza-
ny za rzekome wszczynanie zamie-
szek podczas demonstracji opozy-
cji w dniu wyborów prezydenckich 
19 grudnia 2010 r. 

Lider Białoruskiej 
Chrześcijańskiej 
Demokracji Paweł 
Siewiaryniec nie może 
liczyć na przedterminowe 
zwolnienie, bo 
opozycjonista nie uznaje 
swojej winy i nie wykazuje 
skruchy.

Minęła już połowa trzyletniego 
wyroku, który opozycjonista odby-
wa w gospodarstwie rolnym w Ku-
plinie w obwodzie brzeskim. We-
dług prawa, przysługuje mu prawo 
do wcześniejszego zwolnienia.

Mimo pozytywnej charaktery-
styki, wystawionej przez kierow-
nictwo miejscowej komendantu-
ry specjalnej, na wolność wcześniej 
nie wyjdzie, gdyż nie prosił Łuka-
szenki o ułaskawienie.

Niedawno Aleksander Łuka-
szenko ułaskawił dwójkę opozy-
cjonistów: Andreja Sannikowa i 
Źmiciera Bandarenkę – obydwaj 
napisali do niego o to prośby. W 
grudniu ub. r., podczas konferencji 
prasowej, Łukaszenko podkreślał, 
że opozycjoniści nie mają szans na 

Kawalenka 
zakończył 
głodówkę
Skazany na ponad 
dwa lata kolonii karnej 
białoruski opozycjonista 
Siarhiej Kawalenka 
zakończył głodówkę 
protestacyjną – 
poinformowała jego żona 
Alena.

– Adwokat powiedział, że 
Siarhiej zakończył głodówkę 
i będzie walczyć innymi 
metodami. Badania lekarskiego 
nie przeprowadzono. Adwokat 
powiedział, że Siarhiej 
czuje się w miarę dobrze – 
powiedziała Alena Kawalenka.

Witebski działacz 
opozycyjnej Partii 
Konserwatywno-
Chrześcijańskiej-Białoruski 
Front Narodowy Siarhiej 
Kawalenka, który obecnie 
znajduje się w kolonii karnej 
w Mohylewie, głodował 
w proteście przeciwko 
wymierzonemu mu wyrokowi, 
który uważa za niezgodny z 
prawem.

Kawalenka został pod 
koniec lutego skazany na 
25 miesięcy kolonii karnej 
za złamanie warunków 
odbywania kary ograniczenia 
wolności z 2010 roku, 
wymierzonej mu za 
powieszenie na choince 
noworocznej w Witebsku 
historycznej biało-czerwono-
białej fl agi Białorusi. 
Głodował od zatrzymania 19 
grudnia 2011 roku z dwoma 
przerwami – dwutygodniową i 
prawie miesięczną.

Głodówka jest skuteczną 
formą protestu w krajach 
demokratycznych, lecz, 
niestety, nie na Białorusi.

PRZYGOTOWAŁA 
ELIZA ANDRUSZKIEWICZ

Konta zamknięte 
Szwajcarskie sankcje 
obejmują już 243 obywateli 
Białorusi. Na «czarnej 
liście» znalazło się 
kolejnych 68 urzędników 
i 32 związane z reżimem 
Łukaszenki kompanie, 
których aktywa zostały 
zamrożone.

Europejskie sankcje, do których 
dołączyła swoją decyzją Szwajca-
ria, potępiły Rosja i Kazachstan. 
Oba kraje stwierdziły, że sankcje 
zagrażają interesom Unii Celnej, 
skupiającej Rosję, Białoruś i Ka-
zachstan i wezwały kraje je stosu-

jące do rezygnacji z nacisku eko-
nomicznego oraz rozwiązywania 
wszystkich spornych zagadnień w 
drodze dialogu.

– Posunięcia takie tworzą 
sztuczne bariery w handlu, prze-
szkadzają współpracy podmiotów 
gospodarczych na terytorium Unii 
Celnej (struktur integracyjnych 
utworzonych przez te trzy kraje) 
oraz godzą w prawowite interesy 
bezpieczeństwa ekonomicznego 
państw, co może zaszkodzić pro-
duktywnemu, wzajemnie korzyst-
nemu współdziałaniu – napisano 
w oświadczeniu. 

OPOZYCJONISTA PODCZAS SĄDU 
W MAJU UB. R.

BY
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Siedem wiz 
na EURO-2012

niem, ma już stosowne dokumenty 
uzyskane w innym trybie. Staramy 
się jako zasadę wydawać wizy dłu-
goterminowe wielokrotne. Dużo 
ludzi posiada więc wizy wydane 
w innym celu niż udział w Euro, 
ale umożliwiające im przebywanie 
w Polsce i uczestniczenie w tej im-
prezie – wyjaśnił. 

W Grodnie jak na razie nie wy-
dano ani jednej wizy na podstawie 
kart wstępu na rozgrywki Euro.

Polski konsul w Mińsku 
Tomasz Janik powiedział, że 
jak dotąd wydanych zostało 
siedem wiz dla białoruskich 
kibiców na podstawie 
zakupionych biletów na 
mecze mistrzostw Europy w 
piłce nożnej.

– Jeśli chodzi o wydanie wiz 
stricte na podstawie biletów na sta-
diony w Polsce czy też zaproszeń 
dla wolontariuszy, biorących udział 
w imprezach organizowanych wo-
kół Euro, to wydaliśmy ich siedem 
– powiedział Janik.

Jego zdaniem, zainteresowanie 
przebywaniem w Polsce w okre-
sie Euro 2012 jest jednak dużo 
większe. – Myślę, że niezależnie 
od tego, że formalnie mamy tylko 
siedem wiz zatytułowanych «Euro 
2012», to uczestników będzie zde-
cydowanie więcej – podkreślił.

– Większość osób, moim zda-

Kolejki nie maleją
Długie kolejki po wizy pod 
polskimi konsulatami w 
kraju są efektem dużej 
liczby chętnych i braku 
odpowiednich uzgodnień 
między MSZ Białorusi i 
Polski.

– Póki nie będzie większej ilo-
ści konsuli, ta kolejka będzie – po-
wiedział konsul generalny RP w 
Grodnie Andrzej Chodkiewicz dla 
PAP. – Mniej więcej od dwóch lat 
zwiększamy co roku o 50% liczbę 
wydawanych wiz, ale przy pomocy 
tej samej liczby konsuli. Gdybyśmy 
mieli więcej konsuli, wydawaliby-
śmy więcej wiz – zaznaczył.

Jednak białoruski MSZ nie chce 
na to przystać i radzi usprawnić 
pracę polskich służb konsularnych 
oraz zmienić funkcje niektórym 
pracownikom.

PAP podaje, że z nieofi cjalnych 
rozmów z ekspertami w Mińsku 
wynika, że białoruskie władze nie 
chcą zgodzić się na zwiększenie 
liczby pracowników polskich kon-
sulatów, gdyż obawiają się, że będą 
oni wydawali nie tylko więcej wiz, 
ale Kart Polaka, krytykowanych 
przez białoruskie władze.

W ubiegłym roku polskie kon-
sulaty wydały 300 tysięcy wiz dla 
Białorusinów. To o 100 tys. wiz 
więcej niż rok wcześniej. Liczba 
wydawanych wiz z roku na rok 
zwiększa się, a obsada personalna 
w polskich konsulatach pozosta-
je taka sama. Sytuację mogłoby 
polepszyć wprowadzenie małego 
ruchu granicznego między obu 
krajami. Polska jest do tego goto-
wa, ale białoruskie władze zajęły 
wyczekującą pozycję.

Wspólne 
dowodzenie pod 
kontrolą 
Dowodzenie systemem 
obrony przeciwlotniczej 
Rosji i Białorusi będzie 
zautomatyzowane 
– zapowiada Sztab 
Generalny Sił Zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej i 
deklaruje, że system 
cyfrowego dowodzenia 
zacznie działać jeszcze w 
tym roku.

Dwa punkty dowodzenia 
znajdą się na Białorusi, kilka 
kolejnych – w Rosji. Podstawą 
wspólnego systemu obrony 
będą rosyjskie systemy 
rakietowe typu ziemia-
powietrze S-400, nowe 
«Top-M2» i radar «Woroneż-
DM». Porozumienia o wspólnej 
obronie przeciwlotniczej Rosja 
podpisała także z Armenią. 
Planowane jest podpisanie 
podobnych porozumień ze 
wszystkimi krajami WNP.

Elektrownia 
jądrowa
Rozpoczęto wykopy pod 
fundamenty pierwszej 
na Białorusi elektrowni 
atomowej, która ma 
powstać w Ostrowcu w 
obwodzie grodzieńskim.

– Plac pod budowę 
elektrowni atomowej zajmuje 
2 ha. Połowa tego terenu 
jest przeznaczona pod 
infrastrukturę. Dźwigi wznoszą 
budynki biurowe, magazyny, 
a nawet małą fabrykę betonu. 
Według ONT, w tym roku 
na prace budowlane przy 
wnoszeniu elektrowni 
przeznaczono około 300 
mln dol., a na opracowanie 
projektów – 200 mln USD.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

LOGO EURO 2012
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Polak wicegubernatorem 
Banku Rozwoju RE
Sekretarz stanu ds. 
europejskich w polskim 
MSZ Mikołaj Dowgielewicz 
został wybrany 
jednomyślnie przez zarząd 
Banku Rozwoju Rady 
Europy na stanowisko 
wicegubernatora Banku do 
spraw państw docelowych.

Dowgielewicz tematyką euro-
pejską zajmuje się od kilkunastu 
lat. Ukończył studia na Wydzia-
le Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego; prawo i polito-
logię na University of  Hull w Wiel-
kiej Brytanii, a także Kolegium Eu-
ropejskie w Natolinie. 

Bank Rozwoju Rady Europy 
z siedzibą w Paryżu jest najstar-
szym bankiem pomocy rozwojo-
wej w Europie. Został założony w 
1956 r., jest głównym instrumen-
tem fi nansowym RE, który poma-
ga swym 40 członkom, w tym Pol-
sce, osiągnąć trwały i zrównowa-
żony wzrost.

Bank uczestniczy w fi nansowa-
niu projektów wzmacniających in-
tegrację społeczną np. przez udzie-
lanie pomocy uchodźcom, po-
lepszanie warunków grupom bę-
dącym w trudnej sytuacji życio-
wej, budowę mieszkań socjalnych, 
a także projektów wspierających 
bardziej racjonalne gospodarowa-

nie zasobami środowiska, np. w za-
kresie produkcji energii odnawial-
nej lub w ramach pomocy regio-
nom dotkniętym przez klęski ży-
wiołowe. 

Bank fi nansuje ponadto projek-
ty w sektorach edukacji i ochrony 
zdrowia, wspierające rozwój kapi-
tału ludzkiego. Przyznaje pożycz-
ki bezpośrednio rządom krajów 
członkowskich lub osobom praw-
nym, w tym samorządom lokal-
nym.

Film Agnieszki Holland faworytem
Główną nagrodę 37. 
festiwalu fi lmowego w 
Gdyni odebrał Juliusz 
Machulski – producent 
fi lmu Agnieszki Holland «W 
ciemności». Film otrzymał 
też inne nagrody.

Nagrodę za najlepszą reżyserię 
otrzymała reżyser fi lmu Agnieszka 
Holland. Za pierwszoplanową rolę 
żeńską w fi lmie nagrodzona zosta-
ła Agnieszka Grochowska, Robert 

Więckiewicz dostał nagrodę za 
pierwszoplanową rolę męską. Film 
miał również najlepszego charak-
teryzatora – Janusz Kaleja. Nagro-
dę za najlepsze zdjęcia odebrała 
operatorka Joanna Dylewska. 

Srebrne Lwy za fi lm «Obława» 
otrzymał reżyser Marcin Krzysz-
tałowicz i producenci Małgorzata 
Jurczak i Krzysztof  Grędziński.

Nagrodę za najlepszy debiut 
odebrał Leszek Dawid, reżyser «Je-

steś Bogiem». Nagrodę za drugo-
planową rolę żeńską dostała Joan-
na Kulig, grająca w fi lmie Małgo-
rzaty Szumowskiej «Sponsoring».

Platynowe Lwy, nagrodę spe-
cjalną przyznawaną za całokształt 
dokonań twórczych, odebrali dwaj 
mistrzowie kina: Jerzy Wójcik i 
Witold Sobociński.

PRZYGOTOWAŁA 
ELIZA ANDRUSZKIEWICZ

Pomoc podczas 
EURO-2012 
Niemiecka policja wyśle 
30 funkcjonariuszy do 
Polski i na Ukrainę, którzy 
będą wspierać polskich i 
ukraińskich policjantów 
w trakcie piłkarskich 
mistrzostw Europy.

18 niemieckich policjantów 
uda się do ukraińskich 
miast, w których grać ma 
niemiecka reprezentacja, zaś 
12 zostanie wysłanych do 
Polski. Będą to funkcjonariusze 
policji federalnej, krajów 
związkowych oraz Federalnego 
Urzędu Kryminalnego – 
poinformowało biuro prasowe 
policji federalnej w Poczdamie.

Ich zadaniem będzie 
wyłącznie służenie radą polskim 
i ukraińskim kolegom. Nie będą 
mieli prawa interweniować np. 
w razie zajść.

Funkcjonariusze policji 
federalnej mają wspomagać 
polską straż graniczną wzdłuż 
granicy polsko-niemieckiej, 
a także na lotniskach w 
Polsce w ramach wspólnej 
operacji EUROCUP 2012. 
Niemcy wyślą do Polski i na 
Ukrainę także policjantów, 
którzy mają rozeznanie w 
środowiskach chuliganów 
stadionowych i są w stanie 
zidentyfi kować niebezpiecznych 
pseudokibiców.

MIKOŁAJ DOWGIELEWICZ
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Festiwal fi lozofi i 

muzeum otworzona zostanie stała 
wystawa poświęcona fi lozofowi – 
«Gabinet Profesora Kołakowskie-
go». Znajdą się na niej pamiątki po 
profesorze przekazane przez jego 
żonę Tamarę i córkę Agnieszkę.

Zaplanowano również projekcje 
fi lmowe, m.in. fi lmu animowanego 

«Wygnanie z raju» z 1966 r. w re-
żyserii Jerzego Zitzmana, do które-
go scenariusz napisał Leszek Ko-
łakowski. Będzie też można obej-
rzeć najlepsze obrazy ubiegłorocz-
nego Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmu Filozofi cznego w Krako-
wie.

Debaty fi lozofi czne, 
wystawy, spotkania z 
fi lozofami i pisarzami oraz 
pokazy fi lmów odbyły się 
w ramach IV Radomskiego 
Festiwalu Filozofi i «Okna» 
im. Leszka Kołakowskiego.

Organizatorem festiwalu jest 
Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa 
Obywatelska w Radomiu. Jak pod-
kreślił kierownik działu dziedzic-
twa kulturowego i dokumentacji 
fi lmowej w tej placówce, Marcin 
Kępa, poprzez różnorodność im-
prez organizatorzy festiwalu chcą 
dotrzeć do jak największej licz-
by odbiorców. «Chcemy pokazać, 
że fi lozofi a nie jest czymś nieosią-
galnym, całkowicie abstrakcyjnym, 
ale ma przełożenie w codzienno-
ści» – zaznaczył Kępa. Dlatego – 
jak wyjaśnił – w programie festi-
walu znalazły się spotkania z pisa-
rzami, koncerty, projekcje fi lmów i 
spektakle.

Festiwalowi towarzyszyć będzie 
wiele imprez związanych z jego 
patronem – zmarłym przed dwo-
ma laty w Oxfordzie prof. Lesz-
kiem Kołakowskim. W radomskim 

Renta za mieszkanie
TU Europa wprowadza 
ubezpieczenie rentowe o 
charakterze odwróconej 
hipoteki. Skierowane 
jest do samotnych 
osób po 65. roku życia, 
które są właścicielami 
nieruchomości. Nie muszą 
mieć statusu emeryta.

Dzięki przeniesieniu prawa wła-
sności na ubezpieczyciela dostaną 
dożywotnią comiesięczną rentę 
oraz będą mieć prawo mieszkania 
w lokalu do śmierci.

– Jej wysokość zależeć będzie 
m.in. od wartości nieruchomości, 
a także od wieku ubezpieczanej 
osoby. Szacuję, że do śmierci 

dostanie ona świadczenia warte 
około 50% wartości mieszkania 
– powiedział Krzysztof  Mędrala, 
wiceprezes TU Europa.

Przy symulacji renty dla 75-let-
niej osoby, która ma 50-metrowe 
mieszkanie w Warszawie warte 400 
tys. zł, miesięczna renta wynie-
sie około 770 zł. Ubezpieczyciel 
pokryje też koszt czynszu. Renta 
podlega indeksacji co dwa lata.

– Wprowadzenie nowej poli-
sy może pobudzić społeczną dys-
kusję na temat zabezpieczenia się 
na emeryturze. Jeśli dzieci starszej 
osoby usłyszą, że chce ona prze-
kazać prawo własności za comie-
sięczną rentę, może same zdecydu-

ją się pomóc swoim rodzicom, tym 
samym nie tracąc w przyszłości 
prawa do dziedziczenia nierucho-
mości – zauważa Adam Sankow-
ski, pełnomocnik Komitetu Oby-
watelskiej Inicjatywy Ustawodaw-
czej RAZEM.

Od 2005 r. w Polsce zawarto 
około 6 tys. umów z tytułu odwró-
conej hipoteki. Prognozuje się, że 
w ciągu najbliższych pięciu lat bę-
dzie zawieranych 3 – 4 tys. umów 
rocznie, a oferta ma być rozszerzo-
na w najbliższym czasie na mał-
żeństwa.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

LESZEK KOŁAKOWSKI BYŁ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH POLSKICH FILOZOFÓW. 
TU: Z GEORGEM BUSHEM
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POLSKAŚWIAT

Francja ma nowego 
prezydenta
Jeszcze rok temu nikt 
nie dawał mu szans. 
Francois Hollande z 
Partii Socjalistycznej 
pokonał w wyborach 
dotychczasowego 
prezydenta Nicolasa 
Sarkozy’ego z 
centroprawicowej Unii na 
rzecz Ruchu Ludowego.

Zwycięzca uzyskał prawie 52% 
głosów, a Sarkozy nieco ponad 
48 proc. Hollande będzie pierw-
szym socjalistycznym prezyden-
tem Francji od 1995 r. Wybory wy-
raźnie pokazały, że Francuzi mają 
dość bizantyjskiego przepychu i 
blichtru, jakim otaczali się Sarkozy 
oraz jego żona Carla Bruni. 

W odróżnieniu od dotychczaso-
wego prezydenta, Hollande stroni 
od wygód. Po Paryżu porusza się... 
na skuterze. Jest też zagorzałym 
kibicem piłki nożnej. Jego obecna 
partnerka Valerie Trierweiler jest 
dziennikarką. 

Nowy prezydent Francji obiecu-
je przeprowadzenie reform podat-
kowych i przywrócenie sprawiedli-
wości społecznej w kraju. Chce też 
wycofać francuskie wojska z Afga-
nistanu do końca 2012 r.

Powrót «cara» na Kreml 
Władimir Putin 7 maja, w 
iście imperialnym stylu, 
przejął władzę. Moskiewskie 
ulice były zamknięte dla 
ruchu samochodowego i 
dla pieszych, a mieszkańcy 
zamknięci w domach 
podczas przejazdu Putina 
na Kreml.

Porządku pilnowały w Moskwie 
tysiące funkcjonariuszy sił spe-
cjalnych policji OMON i żołnie-
rzy wojsk wewnętrznych MSW. Na 
Nowym Arbacie, przez który Pu-
tin przejeżdżał na inaugurację pre-
zydentury, mieszkańcy od dwóch 
dni nie byli wypuszczani z domów. 
Wzdłuż trasy przejazdu zamknięto 
wszystkie sklepy i kawiarnie.

W przededniu inauguracji Puti-
na w Moskwie doszło do starć po-
licji z opozycjonistami protestują-
cymi przeciwko jego powrotowi na 
Kreml. Przeciwko objęciu urzędu 
prezydenta przez Władimira Pu-
tina demonstrowało 20 tys. osób. 
Ponad 450 osób zostało zatrzyma-
nych. Byli ranni. Komitet Śledczy 
Federacji Rosyjskiej wszczął postę-
powania karne w związku z wzy-
waniem do zamieszek.

– Unia Europejska i USA po-
winny wprowadzić sankcje wizo-
we wobec rosyjskich urzędników 
– apelował lider opozycji Borys 
Niemcow, zatrzymany podczas de-
monstracji.

Zaciskanie pasa nie 
uratuje
Amerykański ekonomista 
Paul Krugman, laureat 
Nagrody Nobla w 
dziedzinie ekonomii, 
przekonuje, że strategia 
zaciskania pasa nie jest 
ratunkiem dla strefy euro.

Jego zdaniem, wybory we 
Francji i Grecji pokazały, 
że obywatele tych krajów 
zbuntowali się przeciwko 
obecnej strategii forsowanej 
w Europie, polegającej na 
surowych oszczędnościach. 
Laureat Nagrody Nobla z 
2008 r. w dziedzinie ekonomii 
uważa, że wybory były de facto 
referendami, ale nie jest jasne, 
kiedy nastąpią realne zmiany w 
polityce zaciskania paska.

Ograniczanie wydatków 
w pogrążonej w kryzysie 
gospodarce tylko ten kryzys 
pogłębi – uważa Paul 
Krugman.

Profesor Uniwersytetu 
Princeton przedstawia 
alternatywne rozwiązania. 
Jednym z nich jest rozbicie 
strefy euro. Jego zdaniem, 
Europa nie znalazłaby się w 
tak trudnej sytuacji, gdyby 
Grecja wciąż posługiwała się 
drachmą, Hiszpania pesetą, 
a Irlandia funtem, ponieważ 
Grecja i Hiszpania miałyby 
to, czego teraz im brakuje: 
szybki sposób na przywrócenie 
konkurencyjności cenowej i 
zwiększenie eksportu.

Paul Krugman dowodzi, 
że jest to argument za 
prowadzeniem polityki 
ekspansywnej oraz w 
szczególności dowód dla 
Europejskiego Banku 
Centralnego skłaniający go, 
aby porzucił swoją obsesję 
infl acyjną i skupił się na 
wzroście gospodarczym.

PRZYGOTOWAŁA 
ELIZA ANDRUSZKIEWICZ

FRANCOIS HOLLANDE
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RODACY W ŚWIECIE

Zułów, rodzinna 
miejscowość Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 
od lat jest miejscem 
patriotycznych 
uroczystości, 
organizowanych przez 
Związek Polaków na Litwie. 
Związek nie tylko sprawuje 
pieczę nad obszarem ponad 
czterech hektarów, na 
których stał dwór należący 
do rodziny Marszałka, 
ale też od lat zabiega o 
uporządkowanie i godne 
uczczenie tego miejsca.

Głównym akcentem tegorocz-
nej majówki ZPL było zasadzenie 
trzech nowych dębów w alei Pa-
mięci Narodowej. Drzewa w sym-
bolicznym hołdzie pamięci zło-
żonym obrońcom Westerplatte, 
uczestnikom powstania warszaw-
skiego i żołnierzom poległym pod 
Monte Cassino, dołączą do sześciu 
już zasadzonych dębów – ku czci 
ofi ar zbrodni katyńskiej, tragedii 
smoleńskiej i zbrodni ponarskiej, 
a także w hołdzie pamięci genera-
ła Aleksandra «Wilka» Krzyżanow-
skiego, bł. Jana Pawła II i profeso-

ra Andrzeja Stelmachowskiego.
W planach władz ZPL jest nie 

tylko odkupienie od obecnych 
właścicieli i ocalenie od zapomnie-
nia pozostałości dworku Piłsud-
skich, ale też utworzenie stacji ob-
sługi kajaków i rowerów, otwarcie 
kawiarni i sklepu z upominkami 
oraz wybudowanie pomnika Józe-

fa Piłsudskiego na Kasztance.
Stowarzyszenie «Wspólno-

ta Polska» zainicjowało w Polsce 
wielką zbiórkę pieniędzy dla Zu-
łowa. Longin Komołowski, prezes 
Wspólnoty Polskiej, powiedział, że 
miejsce pamięci narodowej w Zu-
łowie powinno zostać zachowane 
dla przyszłych pokoleń.

Majówka w Zułowie 

Pomnik zamordowanych 
Polaków w Podkamieniu
W Podkamieniu na Ukrainie, 
w dn. 20 maja odsłonięto 
i poświęcono pomnik: 
duży granitowy krzyż i 
sześć tablic z nazwiskami. 
Na krzyżu wyryto napis 
«Pamięci mieszkańców 
Podkamienia i okolic, 
którzy zginęli w marcu 
1944 r. Niech spoczywają w 
Pokoju».

Pomnik upamiętnia Polaków 
zamordowanych w klasztorze oo. 
Dominikanów w Podkamieniu. 

Ataku na klasztor i mordu na po-
nad 120 Polakach dokonał w mar-
cu 1944 r. oddział UPA, wspo-
magany przez formację policyj-
ną z ukraińskiej dywizji SS «Gali-
zien». Po wieloletnich staraniach 
rodzin ofi ar bestialskiego mordu 
ukraińskie władze zezwoliły Ra-
dzie Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa na postawienie pomnika. 
Na uroczystości obecni byli przed-
stawiciele obwodowej administra-
cji ze Lwowa, władz z Brodów i 
Podkamienia oraz starsi mieszkań-
cy Podkamienia – Ukraińcy, którzy 

nie brali udziału w zbrodni.
Przedstawiciele władz ukraiń-

skich próbowali w przemówie-
niach relatywizować zbrodnię 
dokonaną na Polakach w Pod-
kamieniu, wspominając o mor-
dach dokonanych na Ukraińcach 
w Pawłokomie, Zaleskiej Woli i 
Uhryniu. Upatrywali też winnych 
w Niemcach i Rosjanach, którzy 
nastawiali Ukraińców i Polaków 
przeciwko sobie.

PRZYGOTOWAŁA 
MARIA ZANIEWSKA

POMNIK W ZUŁOWIE
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FOTOFAKT

Na festiwalu «Malwy»
FOTOREPORTAŻ

W Grodnie w dn. 26-27 maja odbył się XIV 

Festiwal Piosenki Estradowej «Malwy», 

w którym wystąpiło 16 wykonawców i 

dwa zespoły. Konsul RP Piotr Lewczuk, 

obecny na festiwalu, podkreślił, że jest 

pod wrażeniem od interpretacji polskich 

piosenek przez młodych śpiewaków. 

Oprócz kategorii ogólnej jurorzy przyznali 

trzy nagrody specjalne: za wykonanie 

piosenek z repertuaru Czesława Niemena 

i Marka Grechuty oraz nagrodę konsula 

generalnego RP w Grodnie.

Jednak, jak zaznaczyła Renata 

Dziemianczuk, wiceprezes ZPB ds. 

kultury, jury nie zdecydowało się na 

przyznanie Grand Prix, bo najlepsi 

uczestnicy nie zaśpiewali również dobrze 

obu piosenek. Dlatego główną nagrodą 

było pierwsze miejsce w kategorii 

ogólnej, którą ex equo otrzymały Elżbieta 

Muszczuk z Brześcia i Karyna Bogdzia z 

Grodna. 

ZESPÓŁ «ARS-LIBERO» Z BRZEŚCIA, KTÓRY OTRZYMAŁ NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA WYKONANIE PIOSENKI Z REPERTUARU MARKA GRECHUTYZESPÓŁ «ARS-LIBERO» Z BRZEŚCIA, KTÓRY OTRZYMAŁ NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA WYKONANIE PIOSENKI Z REPERTUARU MARKA GRECHUTYIRE
NA

 W
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WICEPREZES ZPB MIECZYSŁAW JAŚKIEWICZ ORAZ KONSUL RP W GRODNIE PIOTR LEWCZUK WRĘCZAJĄ NAGRODĘ KRYSTYNIE SOJKO WICEPREZES ZPB MIECZYSŁAW JAŚKIEWICZ ORAZ KONSUL RP W GRODNIE PIOTR LEWCZUK WRĘCZAJĄ NAGRODĘ KRYSTYNIE SOJKO 
Z GRODNA ZA ZAJĘCIE III MIEJSCAZ GRODNA ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA

MARYNA KUNC Z BRZEŚCIA (II MIEJSCE)MARYNA KUNC Z BRZEŚCIA (II MIEJSCE) IRE
NA
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PAMIĘĆKULTURA

20 lat minęło...
IRENA WALUŚ

W piękny majowy dzień 
dwadzieścia lat temu, 
a dokładnie 23 maja 
1992 roku, powstało 
Towarzystwo Plastyków 
Polskich. Było to ważne 
wydarzenie dla Związku 
Polaków na Białorusi i 
społeczności polskiej w 
kraju. 

W 1992 roku już od prawie czte-
rech lat działał ZPB, organiza-
cja rosła w sile, przychodzili do 
niej ludzi o różnych zainteresowa-
niach. Statut Związku przewidu-
je, że członkowie organizacji mogą 
jednoczyć się w towarzystwa, klu-
by według swoich zainteresowań 
działając przy ZPB lub ubiegać się 
o posiadanie osobowości prawnej. 

TPP było jednym z pierwszych 
towarzystw, które powstało przy 
ZPB. Twórcza inteligencja jedno-
czyła się, by odradzać i rozwijać 
polskie tradycje narodowe, język 
ojczysty, polską kulturę i sztukę, 
sprzyjać integracji środowiska ar-
tystycznego. Chcieli też mieć twór-
cze kontakty z plastykami w Polsce 
oraz rodakami artystami w innych 
krajach. 

Jak powiedział Stanisław Kicz-
ko, założyciel i niezmienny pre-
zes Towarzystwa Plastyków Pol-
skich, dzisiaj do TPP należy pra-
wie 100 osób, które pracują w róż-
nych dziedzinach sztuki. – Przy-
chodzą wciąż nowi twórcy, czasa-
mi posiadający ogromny dorobek, 
którzy interesując się swoimi ko-
rzeniami dowiedzieli się o polskich 
przodkach – mówi prezes. – W na-
szym Towarzystwie jest również 
kilka osób, niemających polskich 

korzeni, ale zafascynowanych pol-
ską kulturą i sztuką.

Podsumowując 20 lat działalno-
ści, prezes mówi o dużym dorob-
ku polskich malarzy. W ciągu 20 
lat zostało zorganizowanych po-
nad 250 wystaw zbiorowych i oko-
ło 80 wystaw indywidualnych na 
Białorusi, w Polsce i innych kra-
jach. – Nasze wystawy towarzyszy-
ły najważniejszym wydarzeniom w 
ZPB, podczas obchodów świąt na-
rodowych – mówi Stanisław Kicz-
ko. – Do wzruszających wydarzeń 
zalicza udział w pierwszych wy-
stawach w Polsce pt. «Przetrwali-
śmy» i «Jesteśmy», podczas I Festi-
walu Piosenki Polskiej w Grodnie 
i otwarcia Muzeum Adama Mic-
kiewicza w Nowogródku. To były 
niezapomniane wydarzenia, któ-
re w tamtych czasach wydawały się 
cudem – artyści mogli swobodnie 
tworzyć.

Jednak, zdaniem prezesa, nie 
odbyło się bez porażek. Do takich 
zalicza ponad cztery lata prezesu-
ry Kruczkowskiego, gdy z plasty-
kami nawet nie rozmawiano. – Na-
tomiast, gdy prezesem została An-
dżelika Borys, sytuacja zupełnie 
się zmieniła – podkreśla Stanisław 
Kiczko. Związek Polaków znowu 
stał się domem dla malarzy. TPP 
kontynuuje wcześniejszą prężną 
działalność: organizuje liczne wy-
stawy, w tym cykliczną wystawę 
na Boże Narodzenie. Od kilku lat 
TPP organizuje co roku Międzyna-
rodowe Plenery Malarskie, w tym 
roku kolejny odbędzie się nad Je-
ziorami Brasławskimi.

Anżelika Orechwo, p.o. preze-
sa ZPB, powiedziała: «Dwadzie-
ścia lat działalności Towarzystwa 
Plastyków Polskich już ma wartość 
historyczną i będzie służyć następ-
nym pokoleniom Polaków» 

ANŻELIKA ORECHWO, P.O. PREZESA ZPB, I RENATA DZIEMIANCZUK, WICEPREZES ZPB, SKAŁADAJĄ 
GRATULACJE STANISŁAWOWI KICZCE

IRE
NA
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Koncert Krystyny Prońko
WŁADYSŁAWA KULIKOWSKA

Słynna polska wokalistka 
wystąpiła z koncertem 
w Grodnie w dn. 10 maja 
w klubie «Parlament». 
Krystyna Prońko 
przyjechała na zaproszenie 
Konsulatu Generalnego RP 
w Grodnie, jej koncert to 
prezent polskiej placówki 
dla grodnian.

Większość publiczności na sali 
dobrze znała twórczość Krysty-
ny Prońko, pamiętała jej nieza-
pomniane przeboje z programów 
Polskiego Radia i TVP, które w 
czasach sowieckich były ważnymi 
źródłami informacji muzycznej dla 
wielu słuchających koncertu. 

Gdy gwiazda pojawiła na sce-
nie, publiczność zobaczyła ją taką, 
jaką pamięta przed laty. Piosenkar-
ka rozpoczęła występ w Grodnie 
mocnym utworem, a mianowicie 
pieśnią «Wszystkie narody klaskaj-
cie w dłonie», to wybrane wersy 
z Biblii Tysiąclecia. Podczas kon-
certu Krystyna Prońko zaśpiewa-
ła sentymentalne ballady liryczne z 
różnych lat oraz ogniste kompozy-
cje jazzowe, chociaż sama piosen-
karka określa swój styl śpiewania 
jako «jazzy» i prosi nie mylić go z 
jazzem. 

Wokalistka wystąpiła razem ze 
wspaniałymi muzykami: Adamem 
Wendtem, który grał na saksofo-
nach, oraz pianistą Przemysławem 
Raminiakiem. Obaj są bardzo zna-
nymi wykonawcami. Adam Wendt 
– saksofonista, kompozytor, aran-
żer i pedagog. Przemysław Rami-
niak – pianista, który zdobył sze-
reg nagród na festiwalach i konkur-
sach jazzowych w kraju i za grani-
cą, współpracuje z czołowymi mu-
zykami jazzowymi w Polsce, m.in. 
Janem Ptaszynem Wróblewskim.

Piosenkarka sama prowadzi-
ła koncert, opowiadając o historii 
niektórych utworów. Przypomnia-
ła, że jej dyskografi a obejmuje za-
równo LP, CD jak i DVD, w tym 
dwie złote płyty. Niektóre piosen-
ki, takie jak «Pierwszy siwy włos» 
publiczność na sali nuciła razem 
z piosenkarką. Niezaprzeczalnymi 
hitami w repertuarze Krystyny są 
kompozycje «Małe tęsknoty», «Pa-
pierowe ptaki», «Poranne łzy», o 
czym świadczyły liczne brawa po 
ich wykonaniu. Utworem «Jesteś 
lekiem na cale zło» piosenkarka za-
kończyła swój występ w Grodnie. 
Publiczność dziękowała jej brawa-
mi i oklaskami na stojąco. Andrzej 
Chodkiewicz, konsul generalny RP 
w Grodnie, wręczając kosz kwia-
tów, podziękował piosenkarce za 
wspaniałe śpiewanie.

Publiczności nieśpiesznie było 
się rozchodzić, dzielono się wra-
żeniami, podziwiano wspaniałą 
formę muzyczną wokalistki. Ktoś 

sobie przypomniał, że w latach 
70. kupił pierwszą płytę Krysty-
ny Prońko w sklepie muzycznym. 
Przypominali jej występy w telewi-
zji na festiwalach w Opolu. 

Po koncercie piosenkarka po-
wiedziała, że chętnie przyjęła za-
proszenie na koncert w Grodnie. 
Przypomniała sobie, że pierwszy 
raz w Grodnie była dawno temu, 
chyba ze czterdzieści lat wstecz. 
Z miastem nad Niemnem i zie-
mią grodzieńską Krystyna Prońko 
ma rodzinne powiązania. Jej ojciec 
pochodzi z powiatu wołkowyskie-
go, a matka w młodości mieszka-
ła w Grodnie. Na starym cmenta-
rzu katolickim w Grodnie spoczy-
wa jej dziadek.

Na zakończenie Krystyna Proń-
ko powiedziała coś, co ucieszyło 
miłośników jej talentu. – Na razie 
nie mogę powiedzieć, kiedy znowu 
przyjadę, ale mam nadzieję, że na 
kolejne spotkanie nie trzeba będzie 
zbyt długo czekać 

PODCZAS KONCERTU W GRODNIE
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HISTORIA

Kraszewski – twórca 
zdumiewający

LITERATURA

HELENA BILUTENKO

– Żywym i zawsze 
zdumiewającym 
pozostanie samo zjawisko 
Kraszewskiego. Była to 
osobowość, jakiej nie 
znaleźć na całym obszarze 
naszej literatury – pisał 
o nim krytyk i historyk 
literatury Stanisław 
Wasylewski. W związku 
z 200-leciem urodzin 
wybitnego polskiego 
pisarza 2012 rok został 
ogłoszony przez Sejm RP 
Rokiem Kraszewskiego.

Kiedy w roku 1879 obchodzono 
50-lecie pracy Kraszewskiego, ota-
czała go atmosfera czci i uwielbie-
nia, płynęły hołdy z całego kraju 
i z zagranicy. Jubileusz Kraszew-
skiego święcony był w kraju i na 
emigracji przez blisko dwa lata. 
Uroczystości tylko w Krakowie 
trwały cały tydzień i zgromadzi-
ły tysiące ludzi. Przybyli Polacy z 
Ameryki i Australii. Ponad osiem-
set przedstawicieli wszystkich sfer 
społecznych zasiadło przy stołach 
w Sukiennicach na bankiecie wyda-
nym przez władze miasta na cześć 
przybyłego z Drezna pisarza. Nad-
chodziło mnóstwo adresów, de-
pesz i gratulacji, cesarz austriacki i 
król włoski obdarzyli go wysokimi 
odznaczeniami. 

Zdumienie ogarnia w miarę za-
poznawania się z olbrzymim archi-
wum Kraszewskiego w Bibliotece 
Jagiellońskiej, gdzie tylko listy do 
pisarza obejmują 101 tomów. Za-
chowało się ponad 29 tys. listów, 
choć było ich 35-40 tys. 

Dzieciństwo i młodość 
Był starszym z pięciorga ro-

dzeństwa. Rodzice mieszkali we 
wsi Dołhe koło Prużany. Matka 
Zofi a z Malskich w obawie przed 

wojną schroniła się w Warszawie, 
gdzie i przyszedł na świat 28 lipca 
1812 roku Józef  Ignacy. W rodzi-
nie był kult dla matki. Ojciec, Jan 
Kraszewski, chorąży prużański, 
był szlachcicem starej daty i świet-

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI
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nym gawędziarzem.
Szczęśliwe dzieciństwo spędził 

w pięknym domu dziadków w Ro-
manowie na Podlasiu, gdzie obec-
nie znajduje się Muzeum Kraszew-
skiego. Do szkół uczęszczał od 
10. roku życia w Białej Podlaskiej, 
Lublinie i Świsłoczy, gdzie zło-
żył egzaminy dojrzałości. W roku 
1829 17-letni Kraszewski wstąpił 
na Uniwersytet Wileński, na wy-
dział lekarski. Po roku przeszedł 
na wydział literacki. Na Uniwersy-
tecie ciążyła twarda kontrola No-
wosilcewa, choć wpływ dawnej at-
mosfery uczelni nadal był silny. 
Kraszewski dużo pracuje. Uczy 
się arabskiego, greckiego, hebraj-
skiego. Nawet tłumaczy gramaty-
kę arabską. Zaczyna pisać i druku-
je w «Kurierze Wileńskim» pierw-
sze powiastki. Ale wydarzenia po-
lityczne przerwały studia i pracę li-
teracką. Żywy zmysł społeczny i 
namiętny patriotyzm wciągały go 
w życie publiczne. Młodzi zbierali 
się po stancjach, rozrzucali ulotki z 
wezwaniem do naśladowania War-
szawy, zaopatrywali się w broń, by 
się przyłączyć do powstania. Za 
udział w pracach «towarzystwa se-
kretnego», którego był «naczel-
nikiem», 18-letni Kraszewski zo-
stał aresztowany. Cały rok spędził 
w więzieniu i szpitalu więziennym. 
Groziła mu kara zesłania na Kau-
kaz do wojska (w późniejszych la-
tach Kraszewski utrzymywał, że w 
pierwszej fazie procesu był nawet 
skazany na śmierć). Staraniom bab-
ki u carycy zawdzięczał, że pobyt 
w więzieniu skończył się nadzorem 
policyjnym z nakazem zamieszka-
nia w Wilnie przez dwa lata. Pisał, 
tłumaczył, ułożył słownik polsko-
rosyjsko-francuski. Dużo zajmo-
wał się muzyką. Zainteresował się 
wówczas archiwalnymi badaniami 
dziejów Wilna, z czego powstała 
po kilku latach czterotomowa pra-
ca o Wilnie i dwie powieści histo-
ryczne. To był początek, pasja do 
badań nad przeszłością pozostanie 
na całe życie.

Początki działalności pisarskiej 
Kraszewskiego znamionuje cha-
rakterystyczny dla jego osobowo-
ści związek między różnymi dzie-
dzinami twórczej aktywności: lite-
racką, naukową (historyczną) i pu-
blicystyczną, które łączyły się z ta-
kimi pasjami artystycznymi jak 
komponowanie muzyki, malarstwo 
i rysunek, zbieractwo rycin, szty-
chów, obrazów. Pierwsze utwo-
ry literackie ogłoszone były pod 
pseudonimem Kleofasa Fakunda 
Pasternaka. Jak zaznacza Wincen-
ty Danek, Kraszewski «poszuki-
wał własnej drogi wśród różnora-
kich wpływów z jednej strony an-
gielskiego pisarza Sterna i wzoru-
jącego się na nim Fryderyka Skarb-
ka, z drugiej zaś wpływów roman-
tycznych powieściopisarzy nie-
mieckich E.T.A. Hoffmana i J.P. 
Richtera. Z jednej strony więc ten-
dencje realistyczne do odtwarza-
nia życia prostych ludzi, literatura 
obserwacji i konkretu, a z drugiej 
dążność do udziwnień i groteski». 
Najważniejsze utwory tego okre-
su to «Biografi a sokalskiego or-
ganisty», «Pan Walery» i «Pan Ka-
rol». W okresie młodzieńczym za-
debiutował Kraszewski i jako po-
eta i dramaturg, równocześnie jako 
wnikliwy, dysponujący szerokimi 
horyzontami porównawczymi kry-

tyk i historyk literatury. Za najważ-
niejszą cechę nowej epoki w kultu-
rze europejskiej uznał «wyzwolo-
ną narodowość» i narastające pro-
cesy demokratyzacji, objawiającej 
się przede wszystkim w stałym po-
szerzaniu się kręgu odbiorców, no-
wych czytelników. W latach 30. pi-
sarz zabrał głos w głównych spo-
rach literackich epoki. 

W zakresie powieści historycz-
nej Kraszewski przeciwstawił się 
wszechwładnemu wówczas naśla-
downictwu wzorca stworzonego 
przez Waltera Scotta, który kom-
ponował wielkie malowidła spo-
łeczno-obyczajowe w oparciu o 
schemat powieści przygodowej, te 
malowidła umieszczał na dalekim 
tle autentycznych zdarzeń dziejo-
wych; czyli prowadził postaci fi k-
cyjne przez wydarzenia historycz-
ne. Kraszewski natomiast budo-
wał powieść tylko z materiałów hi-
storycznych, ograniczał rolę ele-
mentów fi kcyjnych. Właśnie tak 
był napisany «Rok ostatni panowa-
nia Zygmunta III», inne wczesne 
powieści historyczne. Do końca 
twórczości będzie prowadzić swój 
eksperyment i doskonalić pomysł. 

W roku 1836 rozpoczyna długo-
letnią współpracę z «Tygodnikiem 
Petersburskim», organem «kote-
rii petersburskiej» (grupy pisarzy 

POSIADŁOŚĆ PISARZA W OMELNIE
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o skierowaniu konserwatywnym). 
Nie oznaczało to popierania przez 
Kraszewskiego kierunku ideowe-
go pisma, ale nie chciał ignorować 
wpływowe pismo polskie na zie-
miach imperium carskiego. 

W roku 1834 Kraszewski po-
znał 18-letnią Zofi ę Woroniczów-
nę, bratanicę zmarłego już arcy-
biskupa warszawskiego, ostatnie-
go prymasa Królestwa Kongre-
sowego i poety Jana Pawła Woro-
nicza, z którą się ożenił w 1838 r. 
Rozpoczął osiadły żywot szlach-
cica-ziemianina jako dzierżawca 
wsi Omelno w powiecie łuckim na 
Wołyniu. 

Na Wołyniu (1839 – 
1859) 

Kraszewski mieszkał tu przez 
20 lat. Był sprawiedliwy w sto-
sunku do chłopów ukraińskich, a 
wśród szlachty uchodził za niebez-
piecznego, «czerwonego», utopi-
stę. Dużo podróżował. Jego zbiory 
szkiców, obrazków i swego rodzaju 
reportaży stanowiły plon tych licz-
nych podróży po wschodnich pro-
wincjach dawnej Rzeczypospolitej. 
W r. 1840 przygotował do druku 
«Wspomnienia Wołynia, Polesia 

i Litwy». Po raz pierwszy użył tu 
na karcie tytułowej słynnego mot-
ta: «Nulla dies sine linea» (Żadne-
go dnia bez wersu). Stanie się ha-
słem jego życia. Pomieszczone w 
tym tomie prace dokumentowa-
ły żywe i głębokie zainteresowanie 
wsią, chłopskim życiem oraz kul-
turą ludową. Ten zbiór tworzy nie-
jako «studia w terenie», dokumen-
talne zaplecze późniejszych powie-
ści ludowych, w których czytelnik 
ma szeroko nakreślone tło kultu-
rowe i społeczne, nasycone re-
aliami. Początek «cyklowi ludowe-
mu» dały: «Ulana» oraz «Historia 
Sawki», «usamodzielniony» epizod 
«Latarni czarnoksięskiej». Później 
powstały: «Ostap Bondarczuk», 
«Budnik», «Jaryna», «Ładowa pie-
czara», «Chata za wsią», «Jermo-
ła» i na koniec «Historia kołka w 
płocie». W tych utworach główne 
role powierzył postaciom ze śro-
dowiska chłopskiego. «Chłop Kra-
szewskiego» – pisze Wacław Ku-
backi «jest wzruszający i głęboko 
poetycki... Jest to chłop prawdzi-
wy, żywy». Najbardziej dojrzałym 
owocem prób Kraszewskiego na 
polu powieści historycznej w okre-
sie wołyńskim były «Zygmuntow-
skie czasy». Ta powieść była swo-

istym kompromisem między po-
wieścią dokumentarną a walter-
scottowską. Nowością w «Zyg-
muntowskich czasach» było wpro-
wadzenie materiałów źródłowych. 
W okresie wołyńskim napisał i wy-
dał Kraszewski trzy zbiory prac 
krytyczno– i historycznoliterac-
kich. W 1841 r. z dala od ośrod-
ków ruchu umysłowego i literac-
kiego redagował czasopismo lite-
racko-kulturalne. Było to «Athe-
naeum», pierwsze tego typu w Pol-
sce. 

Prowadził aktywną działalność 
społeczną. Był wybrany przez zie-
mian kuratorem szkół żytomier-
skich w 1853 roku, ale gubernator 
tego wyboru nie zatwierdził. Do-
piero w trzy lata później kandyda-
tura Kraszewskiego uzyskała zgo-
dę władz. Obowiązki obywatel-
skie traktował poważnie. Zabrał 
się do pracy, jak zawsze z zapa-
łem. Do brata Kajetana pisał: «Ju-
tro posiedzenie komitetu teatralne-
go, o dziesiątej, komitetu kurenne-
go o jedenastej, w wieczór wybory 
w klubie, a dziś teatr uroczysty. Tak 
prawie codziennie – nie to, to owo. 
... Cieszę się tym, że z tej pracy, dla 
mnie ciężkiej, może być jakaś ko-
rzyść dla ludzi». 

MUZEUM KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE NA PODLASIU
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«Ten szlachcic-ziemianin z uro-
dzenia, a inteligent twórczy-miesz-
czanin z wyboru – pisze A. Tre-
piński – kipi energią i inicjatywą 
społeczną za całe swoje pokole-
nie. Jest promotorem życia kultu-
ralnego. Organizuje życie muzycz-
ne, jest również dyrektorem teatru 
w Żytomierzu i sprowadza dekora-
cje i kostiumy, pisze sztuki teatral-
ne (23 dramaty)».

Sława pisarska rozgłaszała tym 
czasem imię Kraszewskiego w ca-
łej Polsce.

W Warszawie (1859 – 
1863)

W 1859 r. Kraszewski obejmuje 
w Warszawie redakcję «Gazety Co-
dziennej» (od r. 1860 «Gazety Pol-
skiej»). Już po paru miesiącach licz-
ba prenumeratów wzrasta z 500 do 
4 tys., a w roku następnym do 7 
tys. Całą energię poświęcał spra-
wom redakcji, prowadził ożywioną 
działalność polityczną, nadał «Ga-
zecie» charakter organu postępo-
wego. Władze zaborcze zaczyna-
ją obawiać się jego popularności, 
mimo głoszonej postawy ideowej, 
żeby godzić skrajności i wybierać 
środkową drogę. Jako redaktor na-
czelny udał się 1 stycznia 1860 r. 
za granicę: zorganizował sieć kore-
spondentów w stolicach europej-
skich i nawiązał kontakty z agen-
cjami prasowymi. Zatrzymywał się 
kolejno we Wrocławiu, Berlinie, 
Liėge. Przez tydzień był w Pary-
żu. Wyjechał na trzy dni do Lon-
dynu. Wrócił do Paryża i odwie-
dził Marsylię, Mentonę, San Remo, 
Oneglio, Savonę, Genuę. W Ge-
nui spędził trzy tygodnie, po czym 
pojechał do Turynu, Chambery i 
Brukseli. W Brukseli przebywał ty-
dzień i znowu wrócił do Wrocła-
wia. W ciągu dwóch i pół miesiąca 
nadesłał z drogi 66 koresponden-
cji, które umieszczane były natych-
miast na czele 71 numerów «Gaze-
ty». Dnia 15 listopada był w War-
szawie i natychmiast wyjechał do 
Petersburga. Służbę dziennikarską 

pełnił gorliwie. Nie jest wiadome, 
by podobnego wyczynu dokonał 
inny dziennikarz w te czasy. Ła-
twość pióra i koncentracji wystę-
pujące u Kraszewskiego w niespo-
tykanym stopniu łączyły się z wolą 
i umiejętnością pracy. 

Drezno –Magdeburg – 
San-Remo (1863 – 1887) 

W styczniu 1863 r., po wybu-
chu powstania, opuszcza pośpiesz-
nie Warszawę, by uniknąć zsyłki na 
Sybir. Osiedlił się w Dreźnie tym-
czasowo, ale zostanie przez 21 lat. 
Kryjąc pod pseudonimem Bolesła-
wity wydaje w latach 1863-66 cykl 
«obrazków» powstaniowych. Póź-
niej – wobec terroru carskiego w 
Królestwie, przy stanie wyjątko-
wym w Galicji i procesach pru-
skich przeciw Polakom – zaczyna 
poszukiwać nowych koncepcji ide-
owych, które by pozwoliły narodo-
wi przetrwać ciężki czas i formu-
łuje własny program polityczny, 
zaprzeczający walce zbrojnej, ale 
oparty na kulcie tradycji powsta-
niowych jako niezbędnym elemen-
cie świadomości narodowej. Wzra-
stająca ostrość polemiki z reakcyj-
nymi siłami politycznymi docho-
dzi do szczytu w latach 1870-71. 
Dla zrealizowania swych założeń 

ideowych próbował stworzyć wła-
sny organ prasowy. Daje wyraz 
walki w twórczości. Takie powie-
ści jak «Rzym za Nerona» lub «Tu-
łacze» mają charakter publicystycz-
ny. 

W okresie drezdeńskim oderwa-
ny od możliwości stałego obser-
wowania życia narodu Kraszewski 
odkrywa «prawdziwą złotą żyłę» 
tematyczną, a mianowicie trady-
cję szlachecką XVII i XVIII ww., 
z której czerpać będzie dziesiąt-
ki pomysłów do powieści, aneg-
dot, opowiadań i humoresek szla-
checkich w stylu kontuszowym 
(staroszlacheckim). W latach dzie-
ciństwa Józef  Ignacy poznał wie-
lu przedstawicieli szlachty, którzy 
uosabiali zanikający już typ sar-
mackiej obyczajowości XVIII w., 
mógł też się przypatrywać ludziom 
z otoczenia księcia Radziwiłła, z 
jego dworu w Nieświeżu i Białej 
Podlaskiej. Słuchał wtedy podania, 
legendy, anegdoty z życia rodów 
szlacheckich i magnackich. 

W okresie drezdeńskim powsta-
ło 94 powieści historycznych (!). 
Osobne miejsce wśród nich zajmu-
ją powieści tematycznie związane z 
czasami panowania dynastii saskiej 
w Polsce. Spośród 15 utworów wy-
różnia się «trylogia saską»: «Hrabi-
na Cosel», «Brühl» i «Z siedmio-

JEDEN Z POKOI W MUZEUM
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letniej wojny». W roku 1877 «Sta-
rą baśnią» rozpoczyna Kraszew-
ski cykl «Dzieje Polski» zakończo-
ny «Saskimi ostatkami», które uka-
zały się już po śmierci pisarza. Da-
wał wiedzę o faktach dziejowych 
i pogląd na historię ojczystą na-
rodowi pozbawionemu własnego 
państwa, własnej szkoły. Zakła-
dał wielkie zadanie wychowawcze 
wobec narodu: formowanie jego 
świadomości. 

«Pozytywiści zżymali się na te-
maty historyczne w sztuce. Li-
czono, że powieść historyczna nie 
może być prawdziwie realistycz-
ną, że ciągle patrząc w przeszłość 
i koloryzując ją sobie nie da się 
zajmować jak należy teraźniejszo-
ścią i jutrem. Krytyka nadmiaru hi-
storii w literaturze, teatrze i sztu-
kach plastycznych wywarła wpływ 
na twórczość pokolenia Orzeszko-
wej i Prusa. Zagadnienia współ-
czesne dominowały w utworach 
tego okresu. Ale tematy dziejo-
we nadal «płynęły szeroką rzeką.» 
(J. Bachórz). Kraszewski przysłał 
wydawcom krajowym w ciągu 20 
ostatnich lat życia ponad 70 powie-

ści historycznych. Ich pokupność 
świadczyła o żywym zapotrzebo-
waniu społecznym.

W powieściach o tematyce 
współczesnej, które powstały po 
1863, Kraszewski najczęściej opo-
wiadał losy ludzi słabych, samot-
nych, uwikłanych w życie, które-
mu nie potrafi ą stawić czoła. Pesy-
mizm Kraszewskiego w latach 70. 
zderzał się z optymizmem pozyty-
wistów. Ale już w latach 80. «mło-
dzi» przyznawali rację starszemu 
pisarzowi.

Kraszewski pisał z myślą o te-
raźniejszości, o przyszłość swoich 
powieści nie dbał. «Mnie nie cho-
dzi wcale o siebie, o moje pisma 
itd. Inny mam cel. Nie wierzę w 
nieśmiertelność literacką i niewie-
le stoję o sławę. Mnie chodzi o to, 
aby pismami swymi, przykładem, 
krzykiem, biciem itd. ...poruszyć, 
rozruszać, zachęcać, aby otwo-
rzyć drogi drugim...». Chciał pobu-
dzać i zaspokajać wszelkie potrze-
by czytelnicze. Wypełnić wszyst-
kie luki w polskim piśmiennictwie. 
Był niestrudzonym dostawcą lek-
tury zarówno problemowej, jak i 

rozrywkowej – powieści społecz-
no-obyczajowych z życia szlachty 
i arystokracji, z życia miasta i wsi, 
powieści ludowych, psychologicz-
nych, współczesnych i historycz-
nych, utworów humorystycznych, 
gawęd, opowiastek i nowel, nawet 
bajek dla dzieci i kryminałów.

Kraszewski pisał zazwyczaj za-
mówione opowiadanie za jednym 
zamachem przez tydzień, powieść 
czterotomowa powstawała w cią-
gu dwu miesięcy. Prawie wszystkie 
powieści miały charakter bruliono-
wy. Kraszewski nie wykańczał ich, 
wypuszczał je w świat tak, jak wy-
szły mu spod pióra. Powieść była 
według jego przekonania «for-
ma wieku naszego, instynktownie 
pochwycała dla popularyzowania 
idei, pojęć i wiadomości prawd». 
Powieści były jego reakcją na ak-
tualności wszelkiego rodzaju. Pisał 
o sobie: «...Ja żyję wiekiem moim, 
krajem, każde drgnienie przebie-
gające czasy odbija się we mnie». 
Nie przypuszczał, że jego powieść 
«Stara baśń», która powstała jako 
reakcja na odkrycia archeologiczne 
związane z początkami państwo-
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wości polskiej, będzie obowiązko-
wą lekturą szkolną, a on sam dla 
wielu stanie się po prostu «auto-
rem «Starej baśni».

Powieści Kraszewskiego ni-
gdy nie przechodziły bez echa, ni-
gdy też ich nie mógł nastarczyć 
redakcjom czasopism warszaw-
skich i prowincjonalnych, wyrywa-
no mu je spod pióra, kupując «na 
pniu», bez czytania, błagając o po-
śpiech. Czytali je wszyscy. Co naj-
mniej trzydzieści książek Kraszew-
skiego odegrało rolę bestsellerów. 
Za czołowe osiągnięcie pierwszych 
lat uznaje się «Poetę i świat», który 
posiadał wiele elementów autobio-
grafi cznych i związków z realiami 
wileńskimi, wywarł duży wpływ na 
współczesne pokolenie młodych i 
był tłumaczony na kilka języków. 
«Latarnia czarnoksięska» – świet-
ne malowidło ziemiaństwa wołyń-
skiego, a także studium psycholo-
giczne kobiety. «Ulana» – powieść 
ludowa z rzeczywistości, «Sfi nks», 
«Milion posagu», «Chata za wsią» 
– nowość tematyczna, powieść o 
Cyganach, której wątek posłużył 
do libretta opery Paderewskiego, 
«Dziecię Starego Miasta» – obra-
zek powstaniowy, «Rzym za Nero-
na» – poprzedniczka «Quo vadis» 
Sienkiewicza, «Stara baśń», «trylo-
gia saska».

Mówiąc o Kraszewskim jako o 
powieściopisarzu, nie wolno zapo-
minać, że wszystkie jego powieści 
drukowano najpierw w odcinkach 
w gazetach i czasopismach. Pisane 
były specjalnie dla nich i czytało się 
też je z numeru na numer, zupełnie 
inaczej niż w formie książkowej. 
«Tytan pracy» napisał 228 powieści 
w ponad pięciuset tomach, wydał 
kilka tomów opowiadań i szkiców 
obyczajowych... Tłumaczył Plutar-
cha, Plauta, Dantego, Lamertine’a, 
Hegla. Jako wydawca wydrukował 
serię pamiętników i podróży po 
dawnej Polsce oraz listy ostatniego 
króla polskiego Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, Alojzego Fe-
lińskiego i Zygmunta Krasińskie-
go. W ciągu swego życia współpra-

cował z prawie 200 czasopismami 
w kraju i na świecie. Cieszył się po-
pularnością i miał ogromny auto-
rytet. Był człowiekiem-instytucją. 
Karol Estreicher obliczył, że gdy-
by dzieła Kraszewskiego ułożyć 
w druku w jednej linii, to objęły-
by kulę ziemską. I to biorąc pod 
uwagę tylko twórczość literacką. 
Ale wielkość Kraszewskiego jako 
artysty-powieściopisarza, pisze W. 
Danek, «należy cenić nie miarą ilo-
ści wyprodukowanych utworów, 
ale miarą szczytowych osiągnięć... 
które stały się zespołem wzorców 
dla następującego po nim pokole-
nia wielkich realistów.

Działalność powieściopisar-
ska to jednak tylko część pisarstwa 
Kraszewskiego. Ma on w dorob-
ku dzieła podróżniczo-geografi cz-
ne, będące dziś cennym dokumen-
tem przeszłości, historyczne, kry-
tycznoliterackie, poświęcone sztu-
ce. Przede wszystkim jest on jed-
nak publicystą, także w twórczo-
ści beletrystycznej. Nie było pra-
wie dziedziny życia umysłowego i 
społecznego, w której by nie zabie-
rał głosu: polityka, ekonomia, kwe-
stie rolnictwa, handlu, przemysłu, 
stowarzyszeń, komunikacji, szkół, 
wychowania, reform administra-
cyjnych... Na jego publicystykę, 
którą rozpoczął bardzo wcześnie, 
składały się nowości, sprawozda-
nia z literatury polskiej trzech za-
borów i obcej, recenzje, studia, ar-

tykuły polemiczne. W podróżach 
dziennikarskich przemierzał całą 
niemal Europę w tempie błyska-
wicznym, nie mając jak współcze-
sny dziennikarz do dyspozycji sa-
molotów ani ekspresów, jako emi-
grant polityczny zdobywał sobie 
pracą pisarską środki pozwalające 
mu kupować domy i miał odwagę 
uruchomić własne przedsiębior-
stwo – drukarnię w Dreźnie. Stop-
niowo coraz więcej uwagi zwracał 
na problematykę społeczną, go-
spodarczo-ekonomiczną, wresz-
cie polityczną. Kraszewski wystę-
pował ostro przeciw zaborcom, 
zwłaszcza przeciwko kanclerzowi 
Rzeszy Niemieckiej Otto Bismarc-
kowi. 

– Wszechstronność i rzutkość 
umysłu Kraszewskiego jest za-
dziwiająca, szybka reakcja na ak-
tualności – typowa dla rasowego 
dziennikarza. Podobnie jak ojcem 
polskiej powieści, można go śmia-
ło nazwać «ojcem polskiego dzien-
nikarstwa» – pisze A. Trepiński.

– W wieku lat 65 jest Kraszewski 
jednocześnie współpracownikiem 
16 periodycznych pism polskich, 
kieruje wydawnictwem kilku dzieł 
zbiorowych, otrzymuje 36 rozlicz-
nych pism periodycznych, przeglą-
da wszystkie ważniejsze dzieła wy-
chodzące w obcych językach, śle-
dzi postęp na każdej drodze, ogła-
sza sprawozdania o wszelkich pło-
dach literatury powszechnej i sztu-

MUZEUM PISARZA W DREŹNIE
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ki, prowadzi korespondencję z 
wielu uczonymi całej Europy (S. 
Buszczyński). Utwory jego w cało-
ści lub fragmentach drukowano w 
prasie 13 krajów.

Pociągała Kraszewskiego i dzia-
łalność naukowo-badawcza, myślał 
o pracy uniwersyteckiej. W latach 
1836-37 starał się o katedrę języka 
polskiego na Uniwersytecie Kijow-
skim. Nie otrzymał jej z powodu 
uwięzienia politycznego z czasów 
studenckich w Wilnie i likwidacji 
katedry. W 15 lat później Uniwer-
sytet Jagielloński proponował mu 
objęcie katedry literatury polskiej 
i powszechnej, podobną propozy-
cję otrzymał ze Szkoły Głównej w 
Warszawie w r. 1864. Ale i te pro-
pozycje nie doszły do skutku wo-
bec sprzeciwu władz zaborczych. 

Interesowały Kraszewskiego 
różne dziedziny badań naukowych. 
Przede wszystkim historia. Szcze-
gólnym zamiłowaniem cieszyły się 
zabytki archeologii słowiańskiej. 
W r. 1846 zwrócił się z apelem do 
społeczeństwa o zbieranie wyko-
palisk, podając wskazówki, jak to 
robić. Akademia Umiejętności wy-
słała jego jako swego delegata do 
Bolonii na międzynarodowy kon-
gres archeologów w 1871 r. W tym 
samym charakterze przewodniczył 
przez trzy lata, potem delegacji 

polskiej na kongresie w Sztokhol-
mie.

Od młodości był zapalonym ko-
lekcjonerem. Gromadził zbiory ar-
cheologiczne i numizmatyczne. Z 
największym upodobaniem gro-
madził sztychy. «Nic tak nie uczy 
historii jak zbieranie sztychów»– 
mówił. Ogromny zbiór «Polska w 
czasie trzech rozbiorów» Kraszew-
ski uporządkował w r. 1865 i wydał 
katalog w języku francuskim. Był 
to przez długie lata jedyny słownik 
sztycharzy polskich.

Kraszewski i sam był uzdolnio-
nym malarzem, grafi kiem i rysow-
nikiem. Pobierał lekcje od Bona-
wentury Dąbrowskiego, dobrego 
portrecisty i malarza rodzajowego, 
a rysował i malował przez całe ży-
cie. Z rysunków i sztychów wyko-
nanych przez Kraszewskiego po-
zostało ok. 1800 – są to widoki na-
tury, zabytki architektury i folklo-
ru, typy ludowe itp. Ilustrował też 
książki – własne i cudze.

Zajmował się z upodobaniem 
muzyką. Zarówno w latach gim-
nazjalnych w Świsłoczy, jak i na 
Uniwersytecie studiował muzykę i 
uczył się gry na fortepianie, kom-
ponował i nawet wydawał swoje 
utwory: piosenki, walce, polonezy 
i ronda – gatunki tzw. muzyki sa-
lonowej. Napisał m.in. recenzję na 

«Śpiewnik domowy» Moniuszki na 
łamach «Tygodnika Petersburskie-
go», a kompozytor napisał muzykę 
do jego poematu z dziejów dawnej 
Litwy. Mieszkając w Żytomierzu, 
urządzał w swym domu wieczory 
muzyczne, na których występowali 
znani wirtuozi. 

Został doktorem honoris cau-
sa Uniwersytetów Jagiellońskiego i 
Lwowskiego oraz członkiem Kra-
kowskiego Towarzystwa Nauko-
wego; Societé Littérraire Interna-
tionale i Akademii Umiejętności w 
Sztokholmie.

Niewyczerpana energia i żywot-
ność Kraszewskiego budzi podziw 
tym większy, że był niewielkiego 
wzrostu, szczupły, drobny i słabe-
go zdrowia. Całe życie chorował 
na reumatyzm, astmę, przeziębie-
nia i dolegliwości żołądkowe.

Dla wszystkich zaborców był 
człowiekiem niebezpiecznym, 
mimo że nie brał udziału w po-
wstaniu styczniowym, pisywał do 
ugodowego «Tygodnika Petersbur-
skiego». Władze rosyjskie i władze 
niemieckie zdawały sobie sprawę z 
roli i znaczenia jego w społeczeń-
stwie. Dlatego w okresie pobytu na 
Wołyniu przez wiele lat nie mógł 
uzyskać paszportu zagranicznego. 
W roku 1863 groziła mu wywóz-
ka na Sybir i uratował go wyjazd 
za granicę, ale bez rodziny. Mimo 
wielokrotnych starań, nigdy już do 
Warszawy nie wrócił, nie otrzymał 
nawet pozwolenia dla odwiedzenia 
chorej żony. Nie uzyskał też zgo-
dy na stałe osiedlenie się w żadnym 
zaborze. 

13 czerwca 1883 r. został aresz-
towany przez policję pruską pod 
zarzutem – zdrady stanu. Bismarck 
zaaranżował sensacyjny proces w 
Berlinie. Miał zlikwidować w opi-
nii publicznej znakomitego przed-
stawiciela polskości w świece cywi-
lizowanym, obalić jego autorytet 
za granicą i wśród rodaków. Trybu-
nał niemiecki nie odebrał mu praw 
honorowych, jednak skazał na osa-
dzenie na trzy i pół roku w twier-
dzy. 73-letniego pisarza zwolnio-
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no po pięciu miesiącach na urlop 
zdrowotny. Miał przed sobą już 
tylko 16 miesięcy życia, które spę-
dził we Włoszech i Szwajcarii, le-
cząc się, podróżując i jak zawsze 
pracując. Mimo dramatycznych 
przejść osobistych Kraszewski ni-
gdy nie porzucił pracy. Była dla 
niego wartością samoistną, obo-
wiązkiem i służbą społeczeństwu. 

Do ostatniej chwili był pełen 
planów na przyszłość. Na parę dni 
przed śmiercią kupił willę w Szwaj-

carii, sprowadził z Drezna w pa-
kach swoją bibliotekę ponad 10 
tys. tomów, olbrzymie archiwum 
listów, swoje zbiory, sprowadził z 
Warszawy fortepian. 

Umierał wśród obcych w szwaj-
carskim hotelu, cały czas nadcho-
dziły liczne depeszy imieninowe z 
kraju. 19 marca przestaje bić serce, 
które nie wróci do Warszawy, jak 
tego pragnął Kraszewski. Jest tyl-
ko tablica poświęcona mu w ko-
ściele Św. Krzyża. Nienawiść Bi-

smarcka była tak wielka, że trumny 
jego nie przepuszczono przez Ber-
lin, przewieziona została do Kra-
kowa przez Wiedeń. Został po-
chowany w Krakowie w Krypcie 
Zasłużonych na Skałce obok Jana 
Długosza.

Mickiewicz swej epoki
Kraszewski zostawił dorobek, 

którego rozmiarów nikt dotąd 
nie obliczył w całości. Marzył o 
tym, żeby cały naród czytał. Przez 
utwory swoje «pociągał ku czyta-
niu w najodleglejszych nawet za-
kątkach kraju takie warstwy, które 
dotąd prócz książek do nabożeń-
stwa nic więcej nie kupowały i nie 
czytały». Antoni Edward Odyniec, 
przyjaciel Mickiewicza, w wierszu 
okolicznościowym napisał: «Co 
Adam zaczął, Twój geniusz koń-
czy». Istnieje też wybity w srebrze 
i brązie medal przedstawiający gło-
wy Mickiewicza i Kraszewskiego. 
Zestawienie z Mickiewiczem jest 
miarą i świadectwem roli, jaką kie-
dyś przyznawano Kraszewskiemu 
w społeczeństwie. Odnosiło się to 
również i do jego twórczości pisar-
skiej. W roku 1867 jeden z recen-
zentów napisał: «Jak od Mickiewi-
cza poezja, tak od niego rozpoczy-
na się powieść społeczno-polska», 
a w 20 lat później młody Stefan 
Żeromski zapisał w swych dzien-
nikach: «przecież to dzisiejszy Mic-
kiewicz narodu». Eliza Orzeszko-
wa specjalnie pojechała do Dre-
zna «z pragnieniem przedstawie-
nia się i osobistego z nim zapo-
znania», a nie zastawszy Kraszew-
skiego w mieście, udała się na uli-
cę, przy której mieszkał, aby zo-
baczyć przynajmniej ściany domu, 
w którym mieszkał. Na wieść o 
śmierci pisarza Orzeszkowa napi-
sała: «Uczyliśmy się czytać i myśleć 
na książkach przez Kraszewskie-
go pisanych, my wszyscy, powie-
ściopisarze i beletryści w ogóle po-
wiedzieć możemy, według starego, 
pięknego przysłowia, że «jak gałę-
zie z drzewa swego, z niego począ-
tek swój bierzem» 

ZDJĘCIE PISARZA
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Pracą, świętością życia 
i modlitwą

HISTORIA

LAURA MICHAJLIK

Lata 90. XX wieku dały start 
duchowemu odrodzeniu 
– «zmartwychpowstaniu» 
wiary i powrotu do 
tradycyjnych wartości. 
Razem z ponownym 
kształtowaniem się 
struktur kościelnych na 
Grodzieńszczyźnie zaczęło 
się odradzać także życie 
zakonne. Zakonnice 
przyjeżdżały, aby swoją 
pracą, świętością życia 
i modlitwą zmieniać na 
lepsze klimat tej ziemi. 
Dla wielu wspólnot stało 
się zwykłym powrotem 
do swoich dawnych 
klasztorów, gdzie pół wieku 
temu tętniło życie. 

Zgodnie ze schematyzmem z 
1915 r., w granicach dzisiejszej die-
cezji grodzieńskiej formalnie ist-
niały tylko dwa klasztory – ss. Bry-
gidek w Grodnie i ss. Bernardynek 
w Słonimiu. Przy czym klasztor 
bernardyński przejęły w 1907 
roku ss. Niepokalanki, a brygid-
ki w Grodnie – ss. Nazaretanki w 
1908 r. Nowe kongregacje przyby-
ły z Królestwa Polskiego, aby pod-
trzymać życie zakonne tam, gdzie 
dosłownie wymierały starzejące 
się wspólnoty. Stało się to możli-
we po wejściu w życie tzw. Ustawy 
tolerancyjnej z 1905 r., która nieco 
osłabiła presje w sferze religijnej. 
Zakonnikom nadal nie wolno było 
zakładać nowych klasztorów, lecz 
zaistniała możliwość przyjmowa-
nia nowicjuszy. Korzystając z tego, 

do Słonimia pod postacią bernar-
dynek przyjechały trzy niepoka-
lanki: s. Wawrzyna Szaszkiewicz, s. 
Teresita Dobrzańska i s. Klemen-
tyna Odućkiewicz, a do Grodna 
przybyły w stroju brygidzkim: s. 
Pawła Gażycz, s. Wacława Wło-
darska i s. Agata Plupelis.

Siostry rozpoczynały pracę po-
konując wiele materialnych i in-
nych trudności. Główna polega-
ła na tym, że formalny status bry-
gidek i bernardynek (zakony kon-
templacyjne) nie pozwalał na pro-
wadzenie szerszej pracy apostol-
skiej. Nie mniej jednak siostrom 
udawało się to drogą założenia 
kursów rzemieślniczych, które da-
wały możliwość skrytej ewangeli-
zacji. 

Pod tym względem nieco do-
godniejszą sytuację miały siostry-

skrytki ze zgromadzenia «Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanej». Była to jedna z bezhabi-
towych kongregacji, opierających 
się na III Zakonie św. Franciszka, 
które licznie powstawały na prze-
łomie XIX-XX wieków na teryto-
rium Imperium Rosyjskiego przy 
duchowym wsparciu o. Honorata 
Koźmińskiego OFM Cap. Przed 
I wojną światową ss. Służki praco-
wały w parafi ach: Indura, Łunna, 
Mścibów, Odelsk, Porozowo, Sło-
nim, Szydłowice, Usnarz, a ogó-
łem miały na terenie diecezji wi-
leńskiej 30 domów. Na początku 
XX w. w Grodnie powstał Dom 
Prowincjalny tego zgromadzenia 
z warsztatem krawieckim i koron-
kowym, gdzie uczyły się zawodu 
miejscowe dziewczęta. Siostry tak-
że pracowały w przytułku św. Jó-

Działalność zakonów żeńskich na terenie obecnej diecezji grodzieńskiej 
w okresie międzywojennym

SIOSTRY SALEZJANKI. FOT. ZE ZBIORÓW LAURY MICHAJLIK
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zefa dla dziewczynek przy ul. Ber-
nardyńskiej, znajdującym się pod 
opieką Farnego Towarzystwa Do-
broczynnego. 

W okresie II Rzeczypospolitej 
teren obecnej diecezji grodzień-
skiej należał do metropolii wileń-
skiej, a miasto Grodno było tylko 
miastem powiatowym wojewódz-
twa białostockiego. W strukturze 
kościelnej pozostało ono centrum 
dekanatu w składzie erygowanej 
w 1925 r. metropolii wileńskiej. 
Zgodnie ze schematyzmem z 1939 
r., na tym terenie mieszkało ponad 
600 tys. katolików, istniało 159 pa-
rafi i i 148 kościołów bez parafi i 
(rektoralnych, fi lialnych i kaplic), 
należących do archidiecezji wileń-
skiej (18 dekanatów), diecezji piń-
skiej (2 dekanaty) i łomżyńskiej (1 
dekanat). Rozwijały tu pracę liczne 
zgromadzenia zakonne, tak trady-
cyjnie obecne, jak i przybywające 
z centralnej Polski. Sprzyjało temu 
ustawodawstwo II Rzeczypospoli-
tej (Konstytucja 1921 r. oraz Kon-
stytucja 1935 r.), gwarantujące po-
szanowanie wolności sumienia i 
wyznania wszystkim obywatelom. 
Kościół katolicki miał pełną auto-
nomię i samorząd wewnątrz życia 
kościelnego oraz swobodę działa-
nia w ramach ustawodawstwa pań-
stwowego. Sprzyjało to rozsze-
rzeniu działalności zakonów, któ-
re mogły założyć tyle klasztorów, 
na ile pozwalały warunki – wszyst-
ko zależało od zgody ordynariu-
sza danej diecezji, zapotrzebowa-
nia na pracę danego zgromadze-
nia i materialnych możliwości jego 
utrzymania. Ogółem w przeddzień 
II wojny światowej w archidiecezji 
wileńskiej i diecezji pińskiej pracę 
prowadziło 846 sióstr zakonnych, 
mieszkających w 76 klasztorach. Z 
tej liczby 597 sióstr zamieszkiwa-
ło 47 domów w archidiecezji wi-
leńskiej i 249 sióstr – 29 domów w 
diecezji pińskiej. 

Zapotrzebowanie na pracę za-
konników na terenach ówczesnej 
wschodniej Polski było duże i 

dotyczyło głównie ewangelizacji, 
oświaty, wychowania, posługi pie-
lęgniarskiej i charytatywnej. Wojny 
i rewolucja oraz towarzyszące temu 
okrucieństwa, a następnie zmiany 
granic państwowych spowodowały 
nie tylko utratę i dewastacje dóbr 
materialnych i kulturowych, lecz 
także spustoszenie duchowe i mo-
ralne wśród społeczeństwa. Do-
strzegali to biskupi, dlatego zwra-
cali się do zarządów zgromadzeń 
zakonnych, głównie żeńskich, z 
prośbą o przysłanie sióstr. Warto 
zauważyć, że praca na danym tere-
nie nie była łatwa i stawiała przed 
zakonnicami pewne wymagania. 
Związane to było z tym, że teren 
był wielowyznaniowym, zamiesz-
kałym nie tylko przez katolików, 
lecz także przez spory odsetek 
prawosławnych i wyznawców re-
ligii mojżeszowej oraz niewielką 
ilość ewangelików i muzułmanów. 
Wszystkie te wspólnoty były ofi -
cjalnie uznane przez państwo, mia-
ły prawa, określone w Konstytucji, 
które należało szanować i z który-
mi trzeba było się liczyć. 

Na tych terenach miał miejsce 
także dość zauważalny podział so-
cjalny – mieszkała tu arystokracja, 
właściciele większych posiadło-
ści ziemskich, osadnicy, urzędnicy 
z Polski Centralnej oraz miejsco-
wi mieszczanie, robotnicy i chło-

pi małorolni czy w ogóle bezrolni. 
Siostry powinny były umieć pra-
cować we wszystkich tych środo-
wiskach, zróżnicowanych mental-
nie i nierzadko zwaśnionych, cier-
pliwie szukając dróg nie tylko do 
serc ludzkich, lecz także do ich 
pojednania na tle religijnym. Na-
leżało przy tym liczyć się z nur-
tem ateistycznym, szerzącym się 
pod wpływem organizacji socjali-
stycznych i komunistycznych, po-
garszając stosunek do Kościoła. 
W związku z tym wszystkim praca 
apostolska na naszej ziemi potrze-
bowała od sióstr wielkiej pokory i 
duchowego wysiłku.

Poza obowiązkiem katechiza-
cji siostry prowadziły różnorodną 
pracę, której kierunek wybierały 
w zależności od potrzeb miejsco-
wego społeczeństwa, charyzma-
tu swego zgromadzenia i własnych 
możliwości.

Zgromadzenie 
ss. Niepokalanego 
Poczęcia NMP

Siostry Niepokalanki stawiały 
sobie za zadanie wychowanie ko-
biety na «obywatelkę Królestwa 
Bożego» lub, jak pisała w swym te-
stamencie Matka-założycielka za-
konu: «wychowanie chrześcijań-
skiej żony, matki, pani domu i oby-

BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY SS. NAZARETANEK W NOWOGRÓDKU
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watelki swego kraju». Zgroma-
dzenie wypracowało własny sys-
tem formacji nauczycielek i wy-
chowawczyń. Niepokalanki mia-
ły szkoły dwóch stopni: średnie i 
ludowe i starały się, aby pomiędzy 
uczennicami tych szkół powstawa-
ła i zachowywała się więź.

W Słonimiu ss. Niepokalan-
ki posiadały prywatną 6-klasową 
szkołę żeńską, a później założyły 
Seminarium Nauczycielskie, które 
w 1937 r. otrzymało uprawnienia 
gimnazjum państwowego. Jedna z 
uczennic tego gimnazjum – Janina 

Kirol – wspomina, że dyrektorką 
przez wiele lat była zakonnica Mo-
nika Sopoćko, a niektóre przed-
mioty wykładały siostry, m.in: s. 
Benedykta – język polski, s. Klo-
tylda – niemiecki, s. Natanaela – 
śpiew. Wśród nauczycieli były tak-
że osoby świeckie: Kazimiera Kra-
jewska (matematyka), Józefa Czar-
nowska (fi zyka, chemia), Wanda 
Dalecka (historia), Klaudia Chruc-
ka (język białoruski). Gimnazjum 
reprezentowało odpowiedni po-
ziom nauczania i było dość po-
pularne na tych ziemiach. Wystar-

czy powiedzieć, że w roku akade-
mickim 1930/1931 uczęszczało 
do niego 206 dziewczynek, wśród 
których 37 było prawosławnych. 
W 1939 r. słonimski klasztor za-
mieszkiwały 33 siostry.

Zgromadzenie 
Najświętszej Rodziny 
z Nazaretu 

Charyzmat sióstr Nazaretanek 
polega na «współdziałaniu z Chry-
stusem i Jego Kościołem w szerze-
niu Królestwa Bożej Miłości wśród 
siebie i innych, a zwłaszcza w ro-
dzinach». One także skupiały swo-
ją działalność na edukacji, dlate-
go w 1916 r. otworzyły w Grodnie 
gimnazjum żeńskie, które w latach 
1916-1919 mieściło się przy obec-
nej ul. Orzeszkowej, a następnie w 
latach 1919-1920 przy ul. Zielonej. 
O dążeniu do nauki w tym gimna-
zjum świadczą cyfry: w roku aka-
demickim 1916/1917 liczyło ono 
150 uczennic, w 1918/1919 – 400, 
a w roku 1919/1920 – 500. W 
okresie międzywojennym siostry 
kontynuowały pracę edukacyjną, z 
tym że gimnazjum żeńskie zostało 
przekształcone w szkołę koeduka-
cyjną, która w roku akademickim 
1937/1938 liczyła 168 uczniów. 
W tymże roku szkoła otrzyma-
ła uprawnienia publicznych szkół 
powszechnych, czyli dawała prawo 
do dalszej nauki w gimnazjum.

Poza nauczaniem szkolnym ss. 
Nazaretanki nadal prowadziły kur-
sy tkactwa, gdzie dziewczęta uczy-
ły się wyrabiać kilimy i dywany, po-
znawały też inne rodzaje rękodziel-
nictwa. Ważnym kierunkiem pracy 
pozostawała katechizacja i organi-
zacja rekolekcji dla kobiet i miej-
scowej inteligencji. Na niewiel-
ką skalę siostry zajmowały się tak-
że dobroczynnością, wydając co-
dziennie przy furcie klasztornej do 
30 obiadów dla biednych. Pewnym 
wsparciem materialnym grodzień-
skiej wspólnoty służył ogród mię-
dzy ulicami Jagiellońską i Brygidz-
ką o powierzchni ok. 2 ha oraz ma-
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jątek Kochanowo z ponad 164 ha 
ziemi.

Należy zaznaczyć, że w okre-
sie międzywojennym grodzieńska 
wspólnota nazaretańska rozwijała 
się bardzo intensywnie i liczyła od 
15 (1923 r.) do 27 (1939 r.) sióstr 
profesek. Jeszcze w sierpniu 1914 
r. przeniesiono tu z Krakowa no-
wicjat, w którym w okresie 1921-
1939 odbyło dwuletnią formację 
161 sióstr. Powołań było tak dużo, 
że 83 siostry wysłano do pracy do 
USA.

W 1929 r. powstał w Nowo-
gródku drugi dom zgromadzenia 
pod wezwaniem Chrystusa Kró-
la. Proces osiedlania w tej miejsco-
wości okazał się dla sióstr nadzwy-
czaj ciężki – nie była w tym zain-
teresowana władza wojewódzka i 
powiatowa, a nawet miejscowy ks. 
dziekan. Powoli ss. Nazaretankom 
udało się jednak pokonać wszyst-
kie przeszkody i ściśle złączyć się 
z miejscowym społeczeństwem. 
Rozszerzyły swoją pracę na tyle, 
że w 1931 r. udało się im otworzyć 
własną szkołę. Nabyła ona taką 
popularność, że po dwóch latach 

potrzebny dla niej był już większy 
budynek. Powstał w 1933 r. z fun-
dacji miejscowego ziemianina hra-
biego Jundziłła-Balińskiego i ist-
nieje do dziś na wprost od kościo-
ła Przemienienia Pańskiego. 

Zgromadzenie ss. Służek 
NMP Niepokalanej 

Za główną idee apostolską sio-
stry Służki uważały ożywienie ży-
cia religijnego w rodzinach, przede 
wszystkim wiejskich, a także opie-
kę nad dziećmi. Na terenie diece-
zji ich działalność była aktywna i 
szeroka:

– katechizacja i zorganizowa-
nie rekolekcji dla mieszkańców w 
Odelsku, Indurze, Łunnie, Dwor-
cu;

– prowadzenie katechez w szko-
le powszechnej w Słonimiu;

– prowadzenie własnych warsz-
tatów krawieckich w Brzostowicy 
Wielkiej, Dworcu, Grodnie, Indu-
rze, Łunnie, Odelsku, Porozowie 
oraz warsztatow introligatorskich 
w Wielkiej Brzostowicy, Łun-
nie, Porozowie, Słonimiu, a także 

warsztatow bielizny kościelnej w 
Grodnie;

– prowadzenie herbaciarni i kio-
sku spożywczego w Słonimiu;

– opieka nad dziećmi w przy-
tułkach w Porzeczu, Mostach oraz 
Wielkiej Brzostowicy.

W Grodnie ss. Służki pracowały 
w należących do kilku towarzystw 
dobroczynnych przytułkach dla 
sierot i dzieci z ubogich rodzin. 
Trzy siostry obsługiwały żłobek-
przedszkole przy ul. Legionowej, 
założony w 1925 r. i należący do 
Polskiego Towarzystwa Dobro-
czynnego. Do tegoż Towarzystwa 
należał i Dom Dziecka św. Kazi-
mierza dla sierot przy ul. Orzesz-
kowej, w którym pracowało sześć 
sióstr. Do koedukacyjnego siero-
cińca przyjmowano dzieci różnych 
wyznań (katolików, prawosław-
nych, religii mojżeszowej) i uczo-
no je zawodu we własnych warsz-
tatach krawieckim i szewskim. SS. 
Służki obsługiwały także przytu-
łek przy ul. Młynarskiej, należą-
cy do Zaniemeńskiego Towarzy-
stwa Dobroczynnego, kierowane-
go przez oo. Franciszkanów. Był 

OCHRONKA FRANCISZKAŃSKA, PROWADZONA PRZEZ SS. SŁUŻKI (ROK SZKOLNY 1931/32). W ŚRODKU KS. EDMUND DULIK – GWARDIAN I PROBOSZCZ W LATACH 
1927-36. FOT. ZE ZBIORÓW LAURY MICHAJLIK
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to ośrodek «dziennego pobytu» dla 
dzieci w wieku 4-7 lat z najuboż-
szych rodzin chrześcijańskich, za-
mieszkałych głównie na Przedmie-
ściu Zaniemeńskim. Od 1919 r. od 
trzech do pięciu sióstr pracowa-
ło w ochronce Farnego Towarzy-
stwa Dobroczynnego dla dziew-
cząt przy ul. Bernardyńskiej. 

Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia 
św. Wincentego a’ Paulo 
(PCSV)

Siostry tego zgromadzenia były 
powołane do «służenia Chrystuso-
wi w ubogich w szpitalach, domach 
opieki, zakładach opiekuńczo-
leczniczych i specjalnych ośrod-
kach wychowawczych, a także na-
uki religii w szkole i pracy chary-
tatywnej na terenie parafi i». Szaryt-
ki pracowały w diecezji wileńskiej 
do 1863 r., po powstaniu stycznio-
wym zostały wydalone. Wróciły w 
1923 r., zakładając swoje domy w 
Grodnie i Białymstoku. W Grod-
nie prowadziły szpital dla nieule-
czalnie chorych – Dom św. Ludwi-
ki przy ul. Horodniczańskiej, kto-
ry mógł pomieścić ok. 30 łóżek. 
Przełożoną grodzieńskiej wspól-
noty była w omawianym okresie s. 
Ludwika Krocin.

Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego 

Charyzmat ss. Urszulanek prze-
widuje wychowanie i nauczanie 
dzieci i młodzieży oraz służbę lu-
dziom najbardziej potrzebującym. 
W 1935 r. ss. Urszulanki założyły 
swój klasztor w Lubczu, urządza-
jąc sobie mieszkanie w przebudo-
wanej byłej stajni majątku księcia 
Świętopełk-Mirskiego. Pierwszym 
przedsięwzięciem sióstr był żło-
bek, który został ulokowany w do-
brze zachowanej wieży książęcego 
pałacu. Od rodzin bardziej zamoż-
nych były pobierane opłaty, bied-
ne dzieci, natomiast, utrzymywa-

no bezpłatnie. Prowadziły także 
katechizację w szkole powszech-
nej i domach prywatnych w dwóch 
miejscowościach, a także zorga-
nizowały opiekę nad chorymi. W 
przeddzień II wojny światowej pla-
cówka prężnie rozwijała się. W pa-
łacu wyremontowano osiem po-
koi, doprowadzono zimną i go-
rącą wodę i zaczęto przyjmować 
wczasowiczów z Polski Central-
nej. W 1937 r. siostry otworzyły 
gimnazjum, które istniało do 1939 
r. Wtenczas wspólnota liczyła 20 
sióstr z przełożoną Moniką Alek-
sandrowicz. Głównym źródłem 
utrzymania była dla sióstr ziemia, 
obszarem 12 ha, na której uprawia-
no zboże i ogrodnictwo.

Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Świętej 
Rodziny

Jest to kongregacja o kierunku 
ekumenicznym, powstała w 1905 
r. w Mohylewie. Przed rewolucją 
dość aktywnie udzielała się w Ro-
sji, mając nawet prywatne gimna-
zjum w Petersburgu. W 1925 r. ss. 
Misjonarki zorganizowały swój 
klasztor w Słonimiu, w 1930 r. – 
w Oszmianie, w 1931 r. – w Hol-
szanach, a w latach 1927-1934 po-
wstało jeszcze kilka placówek mi-
sjonarskich. 

Poza katechizacją siostry pro-
wadziły różnorodną działalność 

w innych sferach, która dawała 
im możliwość utrzymywać klasz-
tory. W Słonimiu zaczęły od pra-
cy w żłobku, a następnie otwo-
rzyły własną stołówkę dla nieza-
możnej inteligencji oraz internat 
dla ubogiej młodzieży. Pracowały 
w przedszkolach w Słonimiu, Al-
bertynie i Holszanach. Prowadzi-
ły kurs krawiectwa w Rosi, Holsza-
nach, Oszmianie, Słonimiu. Otwo-
rzyły herbaciarnię w Holszanach, 
pracowały jako katechetki szkolne 
w Słonimiu, dojeżdżając i docho-
dząc do wielu okolicznych miej-
scowości. Prowadziły działalność 
dobroczynną, ewangelizacyjną i 
wychowawczą na swych placów-
kach w Smorgoniach, Murowanej 
Oszmiance, Świrankach i Kiemie-
liszkach.

Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego 

Pallotynki stawiają sobie za cel 
«przyczynienie się do wzrostu wia-
ry i miłości u ludzi świeckich». 
Kongregacja powstała w Rzymie 
w 1838 r., lecz do Polski siostry 
przeniosły swą działalność dopie-
ro w 1934 r. i od razu 12 kwietnia 
tegoż roku założyły swój pierwszy 
dom zakonny we wsi Rajca (deka-
nat nowogródzki). Jako pierwsze 
przyjechały s. Aurelia Wachowska 
i s. Kazimiera Milewska z prowin-

SIOSTRY NAZARETANKI PROWADZIŁY SZEROKĄ DZIAŁALNOŚĆ. FOT. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO ARCHIWUM 
CYFROWEGO
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cji niemieckiej, przejmując od księ-
ży pallotynów majątek z 60 ha zie-
mi w Rajcy, należący kiedyś hra-
biom Wiereszczakom. Po odbudo-
waniu majątku siostry zajęły się ka-
techizacją i organizacją religijnych 
towarzystw i ruchów wśród róż-
nych grup społecznych. W poło-
wie lat 30-tych zorganizowały w 
tejże miejscowości swój nowicjat, 
w którym w 1937 r. złożyło ślu-
by 13 pierwszych nowicjuszek. W 
związku z brakiem profesek, któ-
rych było tylko dwie, nowe pla-
cówki powierzono młodym sio-
strom. Do 1939 r. założyły one 
klasztory w Nowogródku, Zaran-
kowszczyźnie i Gieranionach.

Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi

Zadaniem tych sióstr, jak i 
przedstawicielek innych zakonów, 
jest wychowanie młodzieży oraz 
dzieła miłosierdzia i pomoc du-
chowieństwu w pracy duszpaster-
skiej. Kongregacja powstała w 
1857 r. w Petersburgu z inicjaty-
wy ks. Zygmunta Felińskiego, póź-
niejszego biskupa warszawskie-
go, a więc miała pewne doświad-
czenie ekumeniczne. Przed rewo-
lucją siostry miały swoje domy w 
wielu miastach Rosji, m.in. w: Ja-
rosławiu, Odessie, Jałcie, a tak-
że na terenie dzisiejszej Ukrainy i 
Łotwy, zajmując się głównie pracą 
oświatowo-wychowawczą w zakła-
dach dla sierot oraz pracą opiekuń-
czą nad osobami chorymi i star-
szymi w szpitalach i ochronkach. 
Na terenie Grodzieńszczyzny sio-
stry rozwinęły swą działalność w 
Świsłoczy (dekanat wołkowyski) i 
Wołkowysku.

Zgromadzenie Sióstr 
Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa 

Charyzmat ss. Zmartwychwsta-
nek przewiduje «wielbienie Boga, 

który jest Miłością, uczestniczenie 
w Misterium Paschalnym Chrystu-
sa, w którym najpełniej objawia się 
miłość Trójcy Przenajświętszej». 
Ciekawe, że kongregację założy-
ły w Rzymie dwie osoby – mat-
ka i córka Borzęckie, pochodzące 
z «naszych ziem», z terenu obec-
nej parafi i zaniewickiej, co na po-
graniczu rejonów grodzieńskie-
go i mostowskiego. Celina Borzęc-
ka (matka) urodziła się w mająt-
ku ziemskim Antowil koło Orszy, 
a w 1853 r. wyszła za mąż za Jó-
zefa Borzęckiego, herbu Półkozic, 
właściciela majątku Obrembszczy-
zna koło Grodna. Beatyfi kowa-
na została w Rzymie 27 paździer-
nika 2007 przez papieża Benedyk-
ta XVI w Bazylice św. Jana na La-
teranie. Pierwsze ss. Zmartwych-
wstanki przybyły z Warszawy w 
1932 r. i osiedliły się w miasteczku 
Mir. Przełożoną czteroosobowej 
wspólnoty była s. Euzebia Bart-
kowiak. Siostry zajmowały się ka-
techizacją i pracowały przy parafi i 
św. Mikołaja.

Znaczenie działalności 
zakonnic

Podsumowując trzeba podkre-
ślić, że działalność żeńskich zgro-
madzeń zakonnych w omawia-
nym okresie nie ograniczała się do 
funkcji ewangelizacji, lecz sprzyja-
ła podwyższeniu ogólnego eduka-
cyjnego i cywilizacyjnego poziomu 
społeczeństwa, wzmocnieniu ładu 
moralnego. Placówki sióstr zakon-
nych stawały się w małych miej-
scowościach centrami nie tylko ka-
techizacji, ale także oświaty i nie-
rzadko nauczania zawodowego, 
niesienia pomocy charytatywnej i 
medycznej najbardziej potrzebują-
cym. We wzmocnieniu atmosfery 
religijnej i roli Kościoła na terenie 
ówczesnych Kresów były zaintere-
sowane w pewnym stopniu zamoż-
niejsze warstwy miejscowej ludno-
ści, dlatego fundatorami i «sponso-
rami» wspólnot zakonnych często 

występowała miejscowa arystokra-
cja: hrabia Potocki (Brześć, Krzy-
woszyn, Rudka), hrabina Branicka 
(Roś), hrabia Pusłowski (Słonim, 
Albertyn), hrabia Jundziłł-Baliński 
(Nowogródek), książę Radziwiłł 
(Grzybowszczyzna), a także przed-
stawiciele świata biznesu i polityki, 
rodziny: Stolle (Brzozówka), Skir-
munt (Mołodów), Konopackich 
(Mosty), Rejtanów (Raczkany) i in.

Okres okupacji niemieckiej 
przyniósł dużo cierpień oraz strat 
ludzkich i materialnych, ale jed-
nocześnie dały przykład hero-
izmu zakonnic i poświęcenia ich 
w imię miłości bliźniego. Wystar-
czy wspomnieć czyn jedenastu ss. 
Nazaretanek z Nowogródka, któ-
re modliły się w intencji uratowa-
nia życia zakładników, proponu-
jąc siebie Bogu jako ofi arę. Zo-
stały rozstrzelane przez gestapo 1 
sierpnia 1943 r. w okolicach No-
wogródka i beatyfi kowane przez 
papieża Jana Pawła II w 2000 r. 
Za pomoc osobom prześladowa-
nym zostały stracone 19 grudnia 
1942 r. dwie siostry Niepokalanki 
ze Słonimia: s. Marta Wołowska i 
s. Ewa Noiszewska. W 1999 r. od-
była się w Warszawie ich beatyfi ka-
cja w gronie 109 Męczenników II 
wojny światowej. Klasztory zakon-
ne stawały się nieraz ostatnią «de-
ską ratunku» dla osób, którym gro-
ziła śmierć. Tak było w przypad-
ku żydowskiego chłopca Oswal-
da Rufajsena, który uciekł z miej-
sca egzekucji i znalazł ratunek u 
ss. Zmartwychwstanek w Mirze. 
Ochrzczony przez siostry, prze-
szedł na katolicyzm i został zakon-
nikiem-karmelitą.

Późniejsze zmiany granic pań-
stwowych i ustroju politycznego 
na dłuższy czas wstrzymały dzia-
łalność zakonnic. Niewielka liczba 
ich została, podejmując się ryzyka 
działania w rozproszeniu i ukryciu, 
ale większość została zmuszona do 
opuszczenia tej ziemi 
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Znasz-li ten kraj?
DYMITR ZAGACKI 

Polesie od dawna przyciągało do 
siebie licznych turystów i podróż-
ników. «W środku Europy, w dwu-
dziestym wieku – tak bardzo dziw-
ny, egzotyczny kraj! Uczeni bada-
cze i chciwi poznania naszej pla-
nety podróżnicy przeniknęli wszę-
dzie niemal. Himalaje i ponura 
«równina tysiąca dymów», tajem-
niczy Tybet, dżungla nad Amazon-
ką i Nigrem, mroźna pustynia po-
brzeża północnego oceanu Lodo-
watego i Antarktyda, Nowa Gwi-
nea i rozrzucone na południowym 
Pacyfi ku pojedyncze lub zgrupo-
wane wyspy – wszędzie dotarł już 
zwalczający wszystko biały czło-
wiek, zbadał i opisał szczegółowo. 
I rzecz dziwna – we własnej siedzi-
bie jego pozostał kraj małoznany, 
pod wielu względami zagadkowy, 
trudno dostępny i w znacznej swo-
jej części – prawie niezaludniony» 

– tak oto pisał o Polesiu F. Antoni 
Ossendowski, autor wydanej w da-
lekim już 1934 roku książki «Cuda 
Polski. Polesie». 

Minęło wiele lat, świat się zmie-
nił. Lecz owe słowa do tej pory 
pozostają aktualne. Polesie prze-
chowuje jeszcze sporo tajemnic i 
potrafi  zainteresować swoją histo-
rią oraz przyrodą nawet doświad-
czonego podróżnika. Żeby o tym 
się przekonać, proponuję Czytel-
nikom «Magazynu» rozpocząć po-
dróż do Kraju Poleskiego, bogate-
go w zadziwiające zabytki i pory-
wające legendy, do ojczyzny Ro-
mualda Traugutta i Marii Rodzie-
wiczówny, Napoleona Ordy i Józe-
fa Kraszewskiego. 

Podróż zaczyna się 
od dworca

Od czego zacząć pisanie o Po-
lesiu? Mam naprawdę niełatwe za-
danie. Przychodzi mi do głowy 
myśl, że każda podróż zaczyna się 

od drogi. Następnie trzeba wybrać: 
czym wyruszyć w drogę! 

W latach trzydziestych Brzeskie 
Koło Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego zalecało kilka wod-
nych i lądowych szlaków turystycz-
nych po Polesiu. A jednym z naj-
popularniejszych środków «trans-
portowych» po krainie poleskiej 
był wtedy... kajak. 

Proponuję jednak bardziej do-
stępny i powszechny środek lo-
komocji, w XXI wieku pociąg na-
dal pozostaje bardzo popular-
nym środkiem podróży. Oczywi-
ście, jazda pociągiem jest dzisiaj 
rzeczą zwykłą. Jednak człowiek 
ciekawy świata nawet w drodze 
może dostrzec wiele interesujące-
go. Na przykład, na uwagę zasłu-
gują dworce kolejowe. 

W okresie międzywojennym Po-
lesie przecinał m. in. szlak kolejo-
wy z Brześcia do Stołpców. Z cza-
sów II Rzeczypospolitej pozosta-
ło na tym szlaku należącym nie-

Polesie wczoraj i dziś

POLESKI DWORZEC W BARANOWICZACH, LL. 30. XX W. FOT. ZE ZBIORÓW CBN POLONA
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gdyś do Wileńskiej Dyrekcji Ko-
lei Państwowych kilka dworców 
zbudowanych w stylu neobaroko-
wym. Żeby je zobaczyć, rozpoczą-
łem podróż po Polesiu od Barano-
wicz. Celem podróży jest Brześć, 
największe poleskie miasto.

Prawie każda stacja 
to zabytek

W Baranowiczach są dwa dwor-
ce – Centralny i Poleski. Większym 
i bardziej interesującym jest ten 
drugi, znajdujący się we wschod-
niej części miasta. To trzeci z kolei 
gmach dworcu zbudowany w 1946 
roku w stylu socrealizmu. Pierw-
szy murowany budynek dworca 
Poleskiego w Baranowiczach po-
wstał w 1896 roku. Był to ozdob-
ny, ogrzewany parą budynek przy-
pominający nieco zamek średnio-
wieczny. Budynek został mocno 
uszkodzony w czasie I wojny świa-
towej. W okresie międzywojen-
nym, a dokładnie w latach dwu-
dziestych dworzec przeszedł grun-
towny remont. W 1932 roku, pod-
czas wymiany więźniów politycz-
nych pomiędzy Polską a ZSRR, 
mianowicie przez Poleski dworzec 
wracali Polacy do Ojczyzny. Nie-
stety, polska wersja baranowickie-
go dworcu uległa zniszczeniu na 
skutek bombardowań w czasie II 
wojny światowej.

Następną, wartą naszej uwa-
gi w drodze do Brześcia, jest sta-
cja Leśna. W latach międzywojen-
nych niewielka wioseczka Leśna 
miała duże znaczenie ze wzglę-
du militarnego, bo mieścił się tu 
obóz ćwiczeń DOK IX czyli Po-
leskiego Korpusu Wojska Polskie-
go. W okolicach wsi często odby-
wały się ćwiczenia wojskowe, cza-
sem nawet z udziałem czołgów i 
samochodów pancernych. Właśnie 
tu rozpoczyna się architektoniczna 
egzotyka kolejowa. W Leśnej znaj-
duje się piękny piętrowy dworzec 
neobarokowy, zbudowany w 1925 
roku. Na ścianach gmachu ciekaw-
ski podróżnik może zobaczyć żela-

zne znaki Ministerstwa Robót Pu-
blicznych z polskim orłem.

Neobarok to modny na począt-
ku ubiegłego wieku styl architekto-
niczny przejmujący kształty i ele-
menty kompozycyjne budynków 
XVII i XVIII wieku. Polscy archi-
tekci w latach międzywojennych 
szeroko wykorzystywali ten styl 
projektując domy prywatne, gma-
chy administracyjne i dworce kole-
jowe.

W tym łatwo można się przeko-
nać jadąc z Baranowicz do Brze-
ścia. Następne po Leśnej dwor-
ce kolejowe w Kossowie Poleskim 
i Orańczycach mają także cechy 
neobarokowe. Takie dość solidne 
jak dla niedużych stacji dworce bu-
dowano dlatego, że droga stąd pro-
wadziła do miast powiatowych – z 
Orańczyc do Prużany, z Kossowa 
Poleskiego do Kossowa. Dworzec 
w Kossowie miał jeszcze do nie-
dawna dużo kolorytu, który, nie-
stety, został utracony podczas re-
konstrukcji budynku. Na jego ko-
minie od lat mieściło się gniazdo 
bociana, ale po rekonstrukcji bo-
ciany widocznie nie poznały swe-
go miejsca i już się tu nie gnieżdżą. 

Ostatni przed Brześciem dwo-
rzec w stylu neobarokowym znaj-
duje się w niewielkim mieście rejo-

nowym Żabinka.
Pociąg powoli zbliża się do 

Brześcia. Miejscowy dworzec ko-
lejowy na stacji «Brześć-Central-
ny» jest jednym z największych na 
Białorusi, nie ustępuje nawet swe-
mu mińskiemu «koledze». Pierw-
szy pociąg do Brześcia przyjechał 
w 1869 roku z Terespola. Pociągi 
z Moskwy dotarły do miasta nad 
Bugiem w 1871 roku. Przez jede-
naście lat trwała budowa w Brze-
ściu dworca godnego pograniczne-
go miasta (przechodziła tu grani-
ca pomiędzy Imperium Rosyjskim 
a Królewstwem Polskim). Obiekt 
zaprojektowali rosyjscy architekci 
J. Garbunow, W. Lorberg i L. Ni-
kolai. Gmach w stylu neogotyckim 
został uroczyście otwarty 28 maja 
1886 roku w obecności cesarza ro-
syjskiego Aleksandra III. 

– Po mszy owego dnia po go-
dzinie czternastej, odbyła się zmia-
na ruchu na nowe tory kolejowe i 
otwarcie dla publiczności budyn-
ku pasażerskiego Brzeskiej Sta-
cji Centralnej – napisał miejscowy 
reporter w jednej z gazet. Nowy 
dworzec posiadał najnowocze-
śniejsze dla XIX wieku technolo-
gie: ogrzewanie wodne i oświetle-
nie elektryczne. Początkowo dwo-
rzec przypominał średniowiecz-

DAWNE PAWILONY NEOBAROKOWE W BRZEŚCIU. WIDOK WSPÓŁCZESNY
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ny zamek z wieżyczkami i uważa-
no go za jeden z najpiękniejszych 
w ówczesnym Imperium Rosyj-
skim. Nie przetrwał jednak zbyt 
długo, padając ofi arą I wojny świa-
towej. Wycofujące się z Brześcia w 
1915 roku wojska rosyjskie podpa-
liły całe miasto.

Po I wojnie światowej i wojnie 
polsko-bolszewickiej Brześć zo-
stał stolicą województwa poleskie-
go. Naturalnie, że tak ważne ze 
względu administracyjnego mia-
sto potrzebowało bezzwłocznego 
remontu dworca. Prace remonto-
we ukończono przed 1929 rokiem. 
Budynkowi nadano cechy modne-
go w młodym Państwie Polskim 
stylu neobarokowego. Dworzec 
przypominał rezydencję magnacką 
z XVII – XVIII stulecia. Żeby w 
tym się przekonać, trzeba spojrzeć 
na pocztówkę z okresu międzywo-
jennego. Wejście główne dworcu 
brzeskiego podobne jest do bramy 
pałacowej, centralna część gmachu 
przypomina kształtami kościół, a 
budynki z prawej strony – ofi cyny. 

W książce «Brześć, niezapo-
mniane miasto» Danuta Waszczu-
kówna-Kamieniecka zamieściła 
opis dworca: «Okazały, biały bu-
dynek stacji kolejowej, miał ob-
szerną główną salę. U jej wejścia, 
w donicach stały dwie duże pal-
my, a podłogę pokrywała barw-
nie stonowana mozaikowa posadz-
ka. Wnętrze stacji było przyjemne 
i eleganckie. W rogu sali dla wygo-
dy podróżujących mieścił się bufet 
zaopatrzony w lokalne przysmaki. 
Z dworca wiodły dwa główne wyj-
ścia, z frontu na podjazd zasadni-
czo przeznaczony dla ruchu koło-
wego, natomiast od tyłu było wyj-
ście dla pieszych. Przed frontem 
dworca, po obu stronach szerokie-
go placu, stały jednokonne doroż-
ki. Dorożkarze czekający na pasa-
żerów drzemali na kozłach, albo w 
małych grupkach prowadzili żywe 
rozmowy; konie łbami zatopiony-
mi w zawieszonych workach z ob-
rokiem spokojnie posilały się opę-
dzając ogonami natarczywe mu-
chy». 

Główny budynek dworca, 
uszkodzony w czasie II wojny 
światowej, przebudowano w sty-
lu klasycyzmu stalinowskiego w la-
tach 1953–1957. Na bazie zrujno-
wanego przedwojennego dwor-
ca zbudowano gmach z dwukon-
dygnacyjną wieżą, na szpicu któ-
rej znajduje się gwiazda. Położony 
na granicy polsko-sowieckiej dwo-
rzec miał być wizytówką ZSRR. 
Na początku XXI wieku dworzec 
w Brześciu przeszedł gruntow-
ną rekonstrukcję z zachowaniem 
wszystkich symboli komunistycz-
nych. Ma status zabytku architek-
tonicznego znajdującego się pod 
ochroną państwa. Przedwojenne 
pawilony neobarokowe przetrwa-
ły wojnę, a także współczesną re-
konstrukcję. Zobaczyć je można 
na Moskiewskiej stronie dworca.

Na dworcu brzeskim kończymy 
zapoznanie się z zabytkami archi-
tektury kolejowej. W Brześciu war-
to zrobić przystanek. A w kolejnej 
części – historia i architektura mia-
sta nad Bugiem 

DWORZEC W BRZEŚCIU PODCZAS PRAC REMONTOWYCH. KONIEC LL. 20. XX W. ZE ZBIORÓW CBN POLONA
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Powróć nas 
do ziemi ojczystej
Ojczyzna moja to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzała słońce i pokochała Boga.
Gdzie ojciec, matka i dziadkowie mili
W polskiej mowie pacierza mnie uczyli.

Ojczyzna moja – ziemia ukochana,
Chociaż ty jesteś cała krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na pół rozebrali,
To jeszcze Polaków na Sybir wysłali.

Dziewiąty luty będziemy pamiętali
Jak przyszli Sowieci – my jeszcze spali.
Oni nasze dzieci na sanie wsadzali
I na główną stację nas odprowadzali.

O chwilo straszna, o straszna godzino,
Rwące z bólu serce zapomina.
Lecz my tej strasznej nie zapomnim chwili
Gdy w ciemny wagon jak w trumnę nas wsadzili.

O, żegnaj Polsko, żegnaj chatko miła,
O żegnaj ziemia, która nas karmiła,
Żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste
My odjeżdżamy z ziemi ojczystej.

Pięć dni przez polską ziemię jechali
Lecz my ją tylko przez szpary żegnali
Na szósty dzień maszyna sowiecka ryknęła
Jakby nas wszystkich kajetem przeszyła.

O żegnaj Polsko, kraju kochany,
Bolszewicy nas wiozą do swego «raju».
Aniołów tam nie ma – panują szatany
A dla Polaków groby montują.

Mijają dnie, tygodnie mijają
Nawet chleba i wody nam nie dają.
Ciała zamarzniętych dzieci oprawcy wyrzucają
Po każdej nocy umarli zostają.

Mijamy Rosję, góry Uralu
Jedziemy wciąż dalej i dalej.
Szóstego marca maszyna stanęła
Już drugi transport dla nas się zaczyna.

Jedziemy ciężarówką, a potem sańmi
Przez śnieżną tajgę lasami
Jesteśmy sami, straż nas opuściła
Bo cóż tu nad nami będzie robiła.

Świat nam zamknięto – wszędzie las i drzewa
Nawet ptaszyna tu nam nie zaśpiewa
Słoneczko złote smutne dzisiaj wstało
Gdy do baraków nam zaglądało.

O żegnaj Polsko, ziemio nasza święta,
Gdzież twoi synowie i twoje orlęta?
Dziś do syberyjskiej tajgi przyjechali
Czy kiedyś jeszcze Polskę będziemy oglądali?

Duże białe trumny sosnami ubrane
Nad nimi klęczące matki płakały.
O Matko Boska, Królowo Polski,
Zmiłuj się nad nami. 

Zima sroga, śnieżna, w lesie – ciężka praca
Głód i tęsknota bardzo nas przygniata.
Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy
Co raz to więcej pod sosnami leży.

O żegnaj Polsko – z nami Matka Boża,
Tylko daleko słychać głos ptaszyny.
O, Jezu Chryste, w Ogrójcu jedyny
Powróć nas powróć do ziemi ojczystej.

Józefa ROGACEWICZ

JÓZEFA ROGACEWICZ
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Witold Karpyza
PRZEMYSŁAW MIKUSIŃSKI

Chcę napisać o moim 
ziomku, człowieku, którego 
podziwiałem i z którym 
dano mi było spędzić 
sporo czasu. Dzięki tym 
spotkaniom wydaliśmy 
cztery tomy «Ziemi 
Wołkowyskiej». Piąty tom 
wydałem niedawno, już bez 
mego Mistrza. 

Spotkania z Mistrzem
Urodziłem się w Wołkowysku. 

Wraz z rodzicami jako dziecko w 
lipcu 1945 roku wyjechałem do 
Polski. Dom rodzinny do dziś stoi 
w centrum Wołkowysku przy daw-
nej ulicy Batorego, a obecnej Frun-
ze 10.

Mieszkałem w Nowej Soli, Biel-
sku-Białej, Gorzowie Wielkopol-
skim, Wrocławiu, Kudowie Zdro-
ju i Zielonej Górze. Od 1994 roku 
mieszkam w Lęborku. Artykuły 
autorstwa Witolda Karpyzy czy-
tałem w «Gazecie Lubuskiej», ale 
wtedy nie znałem go osobiście. Po 
przyjeździe do Lęborka dowiedzia-
łem się, że w Gdańsku istnieje Sto-
warzyszenie Rodzin Ziemi Woł-
kowyskiej, do którego wstąpiłem i 
działam do dziś. Od kilku lat orga-
nizuję wyjazdy w strony rodzinne 
wraz ze zwiedzaniem innych miast 
kresowych.

W stowarzyszeniu podali mi ad-
res Witolda Karpyzy. Napisałem 
do niego list, było to w roku 1995 i 
przez parę lat korespondowaliśmy 
ze sobą. Dostarczałem mu wiele 
materiałów będących w moim po-
siadaniu, jak również i nowe, któ-
re przywoziłem po pobycie z Bia-
łorusi.

Korespondencja spowodowa-

ła, że zaprosił mnie do siebie, aby 
bliżej się poznać. Od tamtego cza-
su często go odwiedzałem, a wyni-
kiem tych spotkań jest m.in. wyda-
nie czterech tomów «Ziemi Woł-
kowyskiej» pod jego redakcją z 
moją przedmową. 

Jeszcze tydzień przed jego 
śmiercią byłem u niego i rozma-
wialiśmy m.in. o IV tomie, który 
był już w druku. Niestety nie obej-
rzał go, bo odszedł. Byłem zasko-
czony jego śmiercią. Na jego po-
grzebie było bardzo dużo ludzi, 
władze miasta.

Teraz czasami jeżdżę na jego 
grób i spotykam się z jego bli-
skim kolegą i opiekunem Bogda-
nem Zalewskim (pan Witold nie 
miał własnej rodziny), który rów-
nież ma już przeszło 80 lat. Opie-
kuje się grobem pana Witolda. 

Syn ziemi wołkowyskiej
Witold Karpyza urodził się 28 

sierpnia 1913 roku w Zieniowcach 
gminy Szydłowice w powiecie woł-

kowyskim. Jego ojciec Piotr Kar-
pyza był zawodowym ofi cerem 
armii carskiej, matka Bronisława 
Roszczewska pochodziła z rodzi-
ny szlacheckiej.

W 1930 roku ukończył szkołę 
powszechną, a następnie uczęsz-
czał do Seminarium Nauczyciel-
skiego w Świsłoczy, a potem zaś 
w Grodnie. W roku 1936 otrzy-
mał dyplom nauczyciela szkół po-
wszechnych i rozpoczął praktykę 
w szkole w Rosi. W trakcie pracy w 
szkole związał się z harcerstwem, 
któremu był wierny do końca ka-
riery zawodowej. W międzyczasie 
studiował przez dwa lata w Trzy-
letnim Korespondencyjnym Ogni-
sku Wakacyjnym w Krzemieńcu na 
Wołyniu na kierunku malarskim.

Po wkroczeniu Niemców na 
Kresy wstąpił do Armii Krajowej. 
W stopniu kaprala ukończył kon-
spiracyjną szkołę podchorążych 
i otrzymał awans na komendanta 
placówki w Rosi, a później w We-
rejkach. W 1944 r. został odzna-

RODZINNY DOM W ZIENIOWCACH NA RYS. WITOLDA KARPYZY
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czony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami i otrzymał stopień 
podporucznika.

Po wojnie w październiku 1945 
roku przyjechał wraz z matką (oj-
ciec jego zmarł w 1930 r.) i stry-
jeczną siostrą Ireną Roszczew-
ską do Gorzowa Wielkopolskiego. 
Uczył rysunku w Miejskim Gim-
nazjum i Liceum Pedagogicznym, 
uzupełniając etat godzinami mate-
matyki. W międzyczasie ukończył 
pięciomiesięczny kurs dla nauczy-
cieli matematyki w szkołach śred-
nich i kontynuował zaocznie naukę 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, 
uzyskując dyplom nauczyciela ma-
tematyki. Po likwidacji Liceum Pe-
dagogicznego w 1970 r. przeniósł 
się do Liceum Gastronomicznego.

W 1973 r. po 37 latach pracy pe-
dagogicznej odszedł na emerytu-
rę. Uhonorowany został wysoki-
mi odznaczeniami, m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Awansowany do stopnia 
kapitana. Działając w harcerstwie 
osiągnął stopień harcmistrza i zo-
stał również odznaczony Złotym 
Harcerskim Krzyżem Zasługi. Na-
pisał też 9 gawęd harcerskich wy-
danych przez Komendę Chorągwi 
w ilustrowanej książeczce «Gawę-
dy przy ognisku».

Jedną z pasji Witolda Karpyzy 
były krajoznawstwo i turystyka. W 
1948 r. zorganizował w Gorzowie 
Wielkopolskim PTTK i został jego 
pierwszym prezesem. Zwiedził 
prawie każdy zakątek Polski i pra-
wie całą Europę oraz Egipt. Przez 
rok był kierownikiem i dziennika-
rzem Wrocławskiego «Słowa Pol-
skiego» w Gorzowie. Uczestniczył 
też aktywnie w życiu Związku Na-
uczycielstwa Polskiego.

Pasjonowała go też historia. Był 
współzałożycielem i członkiem 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Gorzowie. Czas 
wolny poświęcał poszukiwaniu do-
kumentów historycznych związa-

nych z Kresami Wschodnimi. Ry-
sował i opracowywał artykuły, któ-
re były drukowane w pismach kra-
jowych i zagranicznych. Rysun-
ki Witolda Karpyzy głównie do-
kumentują historię Ziemi Wołko-
wyskiej. W powiecie znajdowały 
się kiedyś liczne dwory, pałace, za-
ścianki, zabytkowe kościółki, nie-
które pozostały już tylko na ry-
sunkach Witolda Karpyzy, a opi-
sywana przez niego historia licz-
nych miejscowości powiatu odda-
je barwę i urok minionych czasów. 
Opracowania pisane są z wielką 
znajomością tematu, oparte na bo-
gatym materiale źródłowym oraz 

są bogato ilustrowane rysunkami 
(szkicami) autora.

Od października 2001 r. przeby-
wał w Domu Opieki Społecznej w 
Gorzowie i mimo wieku i choro-
by był nadal aktywny. Mając 92 lata 
nauczył się pracować na kompute-
rze. 

Zmarł 3 marca 2009 r. i został 
pochowany na cmentarzu w Go-
rzowie w alei zasłużonych miesz-
kańców miasta.

Witold Karpyza pozostawił 
po sobie bogate archiwum, które 
przekazał do Muzeum Lubuskiego 
w Gorzowie Wielkopolskim, z któ-
rego ja również korzystam 

KOŚCIÓŁ W REPLI. RYS. WITOLDA KARPYZY
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Dziewiąte przykazanie

KS. JERZY MARTINOWICZ 

Autor Księgi Rodzaju, 
natchniony Duchem 
Świętym, pisze, że 
«stworzył Bóg człowieka 
na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę» 
(Rdz 1, 26-27). 

Niestety, w dzisiejszym zse-
kularyzowanym świecie spojrze-
nie na człowieka i jego ciało czę-
sto nie jest spojrzeniem jak na ob-
raz Boży, ale spojrzeniem pożądli-
wym, które sprowadza człowieka 
do roli przedmiotu służącego je-
dynie do użycia. Tymczasem Jezus 
mówił, że «każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa» 
(Mt 5,28). 

Podjęcie decyzji, dotyczącej chę-
ci seksualnego wykorzystania dru-
giej osoby, jest niemniejszym grze-
chem, dokonującym się we wnę-
trzu człowieka, i jest tylko kwestią 
czasu, kiedy ujawni się on na ze-
wnątrz.

Zgodnie z tradycją Kościoła 
katolickiego, dziewiąte przykaza-
nie zakazuje pożądania cielesne-
go. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, powołując się na świętego 
Jana, rozróżnia trzy rodzaje pożą-
dania, czyli pożądliwości: pożądli-
wość ciała, pożądliwość oczu i py-
chę życia (por. KKK 2514). 

«Pojęcie pożądanie może ozna-

czać każdą gwałtowną postać pra-
gnienia ludzkiego. Teologia chrze-
ścijańska nadała temu pojęciu 
szczególne znaczenie pragnienia 
zmysłowego, które przeciwstawia 
się wskazaniom rozumu ludzkie-
go(…). Pożądanie jest konsekwen-
cją nieposłuszeństwa grzechu pier-
worodnego (Rdz 3,11). Wywołu-
je ono nieporządek we władzach 
moralnych człowieka i nie będąc 
samo w sobie grzechem, skłania 
człowieka do popełniania grze-
chów» (KKK 2515). 
Św. Paweł w swoim nauczaniu 

powiada, że pożądanie jest buntem 
«ciała» wobec «ducha» (por. Ef  
2,3). A w innym miejscu Apostoł 
naucza, że w człowieku ciągle to-
czy się walka, która polega na wy-
zbyciu się grzechu, aby nie królo-
wał w śmiertelnym ciele, które jest 
skłonne do pożądliwości (Rz 6,12-
13). Jezus Chrystus podczas swo-
jego pobytu na ziemi, wyjaśniał 
uczniom, że takie grzechy jak chci-
wość, gniew, rozpusta, zabójstwa, 
złe myśli wypływają z serca czło-
wieka, które jest pożądliwe. A więc 
pożądliwość jest splotem zbrodni i 
łańcuchem zła, która wpływa ne-
gatywnie na życie człowieka, i sieje 
spustoszenie duchowe. 

Chrystus zachęca wszystkich lu-
dzi do podjęcia walki z pożądli-
wością cielesną. Osoba, która po-
dejmie się tego zadania, dokona 
oczyszczenia swojego serca i za-
cznie praktykować umiarkowanie. 
«Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą» 
(Mt 5,8) – mówi Jezus. 

Każdy człowiek przyjmując sa-
krament Chrztu świętego zostaje 
oczyszczony ze wszystkich grze-
chów. Jednak po Chrzcie świę-
tym osoba powinna nadal walczyć 
z pożądaniem ciała. Jest kilka rad 

na to, by oczyścić się od tych złych 
nawyków. 

Po pierwsze, przez pielęgnowa-
nie cnoty i dar czystości. Człowiek 
czysty może miłować sercem pra-
wym i niepodzielnym.

Po drugie, mieć zawsze czy-
stą intencję. Ochrzczony człowiek 
stara się zawsze rozpoznawać wolę 
Bożą i pełnić ją we wszystkim.

Po trzecie, mieć zawsze czy-
ste spojrzenie. To znaczy panować 
nad uczuciami i własną wyobraź-
nią, unikając myśli nieczystych. 

Po czwarte, modlitwa, w czasie 
której trzeba prosić Boga, by uwal-
niał od pożądliwego patrzenia na 
drugiego człowieka, by nie spro-
wadzać go jedynie do roli instru-
mentu, który jest potrzebny do za-
spokojenia ludzkich egzystencjal-
nych potrzeb. 

Tylko «sercom czystym jest 
obiecane widzenie Boga twarzą 
w twarz i upodobnienie do Nie-
go. Czystość serca jest warunkiem 
wstępnym tego widzenia. Już dzi-
siaj uzdalnia nas ona do widzenia 
tak, jak widzi Bóg, przyjmowania 
drugiego człowieka jako bliźniego: 
uzdalnia nas do uznania ciała ludz-
kiego – naszego własnego i nasze-
go bliźniego – za świątynie Ducha 
Świętego» (KKK 2519).

Zapamiętajmy: Bóg Ojciec w 
dziewiątym przykazaniu domaga 
się od nas przezwyciężenia pożą-
dliwości cielesnej w myślach i pra-
gnieniach. Wolą Boża jest, aby każ-
dy człowiek podjął walkę z pożą-
dliwością cielesną, która prowadzi 
do oczyszczenia serca i praktyko-
wania cnoty umiarkowania. Stwór-
ca w dziewiątym przykazaniu zaka-
zuje kultywowania myśli i pragnień 
związanych z czynami zakazanymi 
przez szóste przykazanie (Nie cu-
dzołóż) (por. KomKKK 527-528)

Dekalog czyli Dziesięć Przykazań Bożych

«Nie pożądaj żony bliźniego swego»
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SZTUKA

Obrazy pełne emocji 
IRENA WALUŚ

W Sali Wystawowej w 
Grodnie w dn. 15 maja 
odbył się wernisaż wystawy 
dwóch młodych malarzy z 
Polski – Joanny Rusinek 
i Filipa Kalkowskiego, 
absolwentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
związanych z Państwową 
Galerią w Sopocie. Goście 
wernisażu zobaczyli 
olejne obrazy artystów 
przedstawiających różne 
stany emocjonalne 
współczesnego człowieka.

Nazwa wystawy brzmiała «Wol-
ny związek zawodowy». Młodzi 
malarze tworzą związek nie tylko w 
świecie sztuki, ale i w życiu prywat-
nym. Obrazy obu malarzy na wy-
stawie wzajemnie się uzupełniają, 
tworząc na pierwszy rzut oka ca-
łość. U obu artystów w ich pracach 
najważniejszy jest człowiek, który 
często – mówiąc słowami Stachu-

ry – ma «duszę na ramieniu».
Iryna Sylwanowicz, dyrektor 

Sali Wystawowej, podkreśla, że wy-
stawę malarzy urządzano na kon-
trastach: bardzo ekspresyjne por-
trety Joanny połączono z bardziej 
spokojnymi realistycznymi obraza-
mi Filipa. 

Na wystawie najwięcej jest por-
tretów, szczególnie u Joanny. Na 
obrazach Filipa często pojawia 
się Joanna. – Na moich obrazach 
jest pokazany człowiek w różnych 
okolicznościach i jest to pretekst 
do tego, żeby pokazać własne sta-
ny wewnętrzne: rozterki, niepo-
koje, moje myśli. Często przed-
stawiam ma portretach konkret-
ne osoby, o których przeczytałam 
czy usłyszałam, a ich historia życia 
mnie poruszyła – mówi artystka.

Jakich emocji w przedstawio-
nych portretach jest więcej: pozy-
tywnych czy negatywnych? Chy-
ba tych ostatnich, dlatego dopiero 
po trzecim z kolei obejrzeniu ob-
razów Joanny spostrzegłam nie-
zwykłą wrażliwość malarki, szcze-

gólnie w portretach kobiet i dzie-
ci. Gdy powiedziałam o tym ma-
larce, tamta odpowiedziała, iż już 
od wielu osób słyszała, że z jej ob-
razami najpierw trzeba się oswoić. 

– Tworzę intuicyjnie, praw-
dziwie i przekazuję to, co jest dla 
mnie ważne, niezakłamane, zgod-
ne ze mną wewnętrznie – podkre-
śla Joanna.

Idąc na wystawę myślałam, 
czym zaskoczą młodzi malarze z 
Polski naszych odbiorców, może 
artystyczną prowokacją. – Współ-
czesna sztuka nie musi być tyl-
ko prowokacją. Sztuka może być 
dekoracyjna, wygodnym fotelem 
dla człowieka, który po pracy pa-
trzy na obrazy i robi mu się lekko 
i przyjemnie na duszy. A z drugiej 
strony sztuka jednak powinna wal-
czyć, jak mówił Picasso, bo sama 
sztuka dla sztuki to zbytek. Jestem 
po stronie Picassa, cieszę się, gdy 
moja sztuka coś mówi o człowie-
ku – podkreśla Filip Kalkowski. 

– Pokazuję to, co denerwuje w 
zachowaniu człowieka, a czasa-

DZIEŁA MALARZY
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mi to, co uspakaja. Maluję obrazy 
również dlatego, żeby znaleźć sens 
życia – dodaje malarz.

– Dzięki sztuce lepiej poznaję 
siebie, innych ludzi i świat – mówi 
Joanna. Jak wynika z tych wypo-
wiedzi, ich podejście do sztuki i to, 
czego szukają w niej, jest podobne. 
We współczesnej sztuce poszuku-
jemy przede wszystkim nie wyra-
fi nowanego klasycznego piękna, a 
idei, przesłania zawartego w dzie-
łach twórców. 

Iryna Sylwanowicz poznała ar-
tystów w ubiegłym roku na plene-
rze, który organizowała w Grod-
nie, miała możliwość obserwować 
ich pracę. Joasię ceni za emocjonal-
ne kobiece portrety. Filip, zdaniem 
Iryny, zauroczył grodnian forma-
tem swoich prac i realizmem, rzad-
ko spotykanym u młodych twór-
ców. 

Minęło kilka lat od czasu, gdy 
Joanna i Filip ukończyli Akademię. 
Przez ten czas dużo pracowali, 
uczestniczyli w wielu wystawach i 
projektach, mają już sukcesy twór-
cze, wciąż poszukują siebie w sztu-
ce i swojego miejsca w niej. – Je-
stem ze sztuką cały czas, bez niej 
moje życie nie ma sensu – mówi 
Filip. 

Na pytanie, w jakim kierunku 
stylistycznym podążają jego po-
szukiwania twórcze, artysta powie-
dział: «Moje obrazy są realistycz-
ne, ale staram się rozwijać i z re-
alizmu wychodzić dalej, żeby stwo-
rzyć swój styl bardziej indywidual-
ny». Oprócz malarstwa artysta zaj-
muje się grafi ką warsztatową, rzeź-
bą, rysunkiem i muzyką.

– Wciąż poszukuję odpowied-
niej formy oraz sposobu, by wy-
razić moje myśli w sztuce poprzez 
kolor i kształt – dodaje Joanna. Po-
szukuję siebie nie tylko w malar-
stwie, również w rysunku i plaka-
cie. Dobrze jej to wychodzi, bo już 
otrzymała nagrodę główną w kon-
kursie na plakat XV Międzynaro-
dowej Konferencji Tańca Współ-
czesnego w Bytomiu oraz nagrodę 
główną w konkursie na plakat Let-

niej Akademii Filmowej w Zwie-
rzyńcu. To dodaje skrzydeł i chęci, 
by pracować nad swoim warszta-
tem artystycznym, ponieważ twór-
cy potrzebują akceptacji. Dlatego 
nie warto szczędzić słów, gdy sztu-
ka do nas przemawia czy nam się 

podoba. 
Obaj artyści wierzą, że odnajdą 

swoją drogę w sztuce i poświęcą jej 
całe życie. To z pewnością nieła-
twa droga, ale warto podejmować 
wezwania i realizować swoje ma-
rzenia 

Wybrane wystawy artystów
Joanna Rusinek 

2007 – Zbiorowa wystawa 
grafiki warsztatowej, Lipsk, 
Niemcy; 2008 – Wernisaż 
plakatu «Feta 2008»; 
Pokonkursowa wystawa 
plakatów w Katowicach, 
Bytomiu i Rudzie Śląskiej; 
Pokonkursowa wystawa 
«Satyrykon» w Legnicy, 
«Art Piknik», Pracownia 
Stary Rynek Oliwski 3 w 
Gdańsku, Akcja «Świeżo 
malowane» w Gdańsku; 
2009 – Wystawa malarstwa 
w Galerii Triada w 
Sopocie.

Filip Kalkowski

2006 – Wystawa zbiorowa 
«Artyści przeciwko 
wojnie», Kolonia Artystów, 
Gdańsk Stocznia, 
Wernisaż – Instalacja, 
PGR Art, Gdańsk Stocznia; 
2007 – Zbiorowa wystawa 
grafiki warsztatowej, Lipsk, 
Niemcy; 2008 – Wernisaż 
plakatu «Feta 2008»; 
‘Art Piknik», Pracownia 
Stary Rynek Oliwski 3 w 
Gdańsku, Akcja «Świeżo 
malowane» w Gdańsku, 
Pokonkursowa wystawa 
malarstwa «Muzyką 
malowane» w Krakowie; 
2009 – Wystawa malarstwa 
w Galerii Triada w 
Sopocie.

PODCZAS WERNISAŻU W GRODNIE. 
OD LEWEJ: IRYNA SYLWANOWICZ, FILIP KALKOWSKI, JOANNA RUSINEK
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Na jubileusz malarzy
Leon PODLACH

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień. 
    Coś pozostało
Nie zmyje wrażeń poczucie światła, 
    zmienianie blików.
Ogrom tych śladów w myślach pozostał, 
Przecież uchwycił malarz chwileczkę, 
    która się zmienia.

Nie stoi w miejscu, moment przeleci, 
  znowu się zmieni. W czasie niebytu
Pędzel malarza zatrzyma w locie i pozostanie 
    na wieczne czasy.
Bo już lat naście ciągle łapiemy ułamki przeszłości, 
    bytu ludzkości.
Nie wstrzymasz chwilki, co ciągle mija.

Zmienia w kolorach, tęczowych falach.
Ślady w kolorach, paleta dźwięków, wizja przestrzeni 
Radością świeci. 
 Tu pozostały ślady obrazów, wizja rozpaczy
w kolorach tęczy, lekkie zmieszanie.

Przestrzenie wschodu są zaciągnięte purpurą bieli,
Obłoki niosą wizję przeszłości.

Harmonia życia została w twórczości ludzi. 
Każdy ruch pędzla niesie natchnienie 
    ducha twórczości.

Już lat dwadzieścia nie ma spokoju w odosobnieniu,
Roznoszą twórczą energię,
Przelaną w czułość obrazu – Natchnienie,
Związani wszyscy duchem twórczości, 
    tworzą plenery.

Czują potrzebę wylać skupienie w jakimś temacie,
Ślad pozostawić po sobie.
Adam Mickiewicz, co w Nowogódku zasiał
Czułość ludzkiego świata.

Napoleon Orda zamki zostawił, część z nich runęła,
Ale ślad pozostał, w albumach wciąż trwają, 
W twórczości Pani Elizy i jej bohaterów, 
Ciągle wyłania się z mroku przeszłości.

Bitwa Grunwaldzka – miecze zerdzewiały, 
  ale na obrazach są ciągle żywe, 
Śmierć męczennika Marii Kolbego została 
   w pamięci, w obrazach ludzi.
Język obcowania zbliża się do prawdy, 
  popularyzując sztukę twórców, 
Chwytamy ich w locie okiem przestrzeni.

2012 R.
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SŁOWA UZNANIA I PREZENT OD ANDRZEJA CHODKIEWICZA, KONSULA GENERALNEGO RP W GRODNIE, DLA STANISŁAWA KICZKI
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