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Olga Tokarczuk – laureatka Li-
terackiej Nagrody Nobla, napisała 
„ku pokrzepieniu serc” kobiet wal-
czących o wolność na Białorusi: 
„W moim kraju, w wielu krajach 
byłego bloku wschodniego, przez 
długi czas to bohaterstwo było 
przede wszystkim udziałem męż-
czyzn. A przynajmniej taką napisa-
no nam historię. Ale dzisiaj wolna 
Białoruś jest kobietą”.

W ubiegłym roku przed kolejny-
mi wyborami na najwyższy urząd 
w państwie władze przygotowały 
scenariusz podobny do poprzed-
nich, mają przecież duże doświad-
czenie w fałszowaniu wyników. 
Najpoważniejszych rywali wsa-
dzono za kraty – miało to zapo-
biec potencjalnym demonstracjom 
i osłabić zapał zmobilizowanego 
społeczeństwa. Zarejestrowanie 
alternatywnych kandydatów i kan-
dydatek, w tym Swietłany Cicha-
nowskiej, miało być narzędziem 
do legitymizacji wygranych przez 
Łukaszenkę wyborów i tym sa-
mym ukłonem w stronę Zachodu. 

Łukaszenko niejednokrotnie za-
znaczał, że Białoruś nie jest goto-
wa na prezydenta-kobietę, ponie-
waż to zajęcie dla mężczyzn, bo 
jeśli zwalić ten ciężar na kobietę, 
to biedaczka padnie. Na co Olga 
Tokarczuk napisała: „Mam złą 
dla pana i dobrą dla całego świata 
wiadomość: otóż ta biedaczka nie 
padnie. Więcej – wywalczy wol-
ność dla Białorusi”.

W społeczeństwie było i jest 
nadal duże pragnienie zmian, na-
stąpiła także zmiana pokoleniowa 
i młodzi nie chcą żyć w kraju bez 
żadnych perspektyw. Przed wybo-
rami powstały społeczne inicjaty-
wy, które miały w sposób alterna-
tywny podliczyć głosy oddane na 
kandydatów. Na szczęście wyborcy 
mieli wybór, a mając wybór zawsze 
warto pójść i zagłosować. Spo-

OD REDAKTORA

Irena WaLUŚ 
RedaktoR NaczelNa  

„MagazynU PoLskIego na UchodźstWIe”

Międzynarodowy Dzień Kobiet 
8 marca jeszcze z czasów ZSRR 
był na Białorusi hucznie obcho-
dzonym świętem państwowym. 
Obecnie wśród świąt świeckich 
po Nowym Roku to najważniej-
sze święto. Obchody Dnia Ko-
biet może i rzecz dobra, ale nie 
świadczą o pozycji kobiety w spo-
łeczeństwie. Białoruś nadal jest 
państwem raczej patriarchalnym. 
Kobiety dźwigają na swoich bar-
kach bardzo wiele. 

Wydaje się, że paniom brakuje 
pewności siebie i dumy, że osią-
gnęły dużo. Sytuacja się zmieni-
ła w czasie masowych protestów 
w 2020 roku, wtedy kobiety na 
Białorusi uwierzyły w swoją siłę 
i moc stając się głównym motorem 
przemian. Za sprawą trzech nie-
znanych wcześniej liderek: Swie-
tłany Cichanowskiej, Marii Kole-
snikowej i Weroniki Cepkało, które 
dokonały tego, czego nie udało się 
opozycji w ciągu ostatnich ponad 
dwudziestu lat. Należy odnotować, 
że te wspaniałe kobiety zjednoczy-
ły większość białoruskiego społe-
czeństwa – w protestach uczestni-
czyli na równi kobiety i mężczyźni, 
przedsiębiorcy i robotnicy, osoby 
starsze i ludzie młodzi, mieszkań-
cy miast, a nawet najmniejszych 
wiosek. Wszyscy zapragnęli zmian. 
I to, że Białoruś stała się inna pod 
względem obywatelskim, to zasłu-
ga przede wszystkim kobiet.

łeczeństwo zrobiło swój wybór 
oddając głosy na Swietłanę Cicha-
nowską. Ogłoszone przez komisję 
wyborczą wyniki – ponad 80% dla 
Łukaszenki przelały czarę goryczy 
ludzi. Np. taki typowy obrazek, 
gdy zaczęły się strajki w zakładach 
pracy. Tłum strajkujących przed 
fabryką i ktoś z robotników pyta: 
– Podnieście rękę, kto głosował 
na Cichanowską? Wszyscy rękę do 
góry. – A teraz kto za Łukaszenkę? 
Widać jedną podniesioną rękę sze-
fa zakładu. Takie to były ekspreso-
we lekcje uczenia się demokracji.

Białoruś pozytywnie zadziwiła 
świat, przede wszystkim mocnymi 
kobietami, z czego możemy bar-
dzo się cieszyć. Przez to zmieniło 
się postrzeganie kraju i jego miesz-
kańców. To wcale nie kołchoźni-
cy, jak sądzono patrząc na Łuka-
szenkę, którzy pozwolili na długie 
rządy dyktatury. To dobrze wy-
kształcone społeczeństwo, ludzie 
zaradni, otwarci i pragnący lepszej 
przyszłości dla swojego kraju. 

Nie tylko kobiety na Białorusi 
są liderkami. Panie lepiej radzą so-
bie z przemianami, jakie wywołuje 
pandemia koronawirusa, przynaj-
mniej tak jest w większości krajów 
na pięciu kontynentach, jak pod-
kreślają naukowcy różnych badań. 
Wszędzie tam kobiety są bardziej 
gotowe do zmian. A poza tym le-
piej opanowały umiejętności, któ-
rych wymagają zmiany i nowocze-
sny rynek pracy. Potrafią słuchać, 
współpracować, są empatyczne 
i mają umiejętność radzenia sobie 
z wieloma rzeczami na raz, a przy 
tym potrafią zadbać o dom, o przy-
jazną rodzinną atmosferę, lepiej 
rozwiązują codzienne wyzwania. 
Kobiety szefowe państw wszędzie 
odnoszą sukcesy. Czas najwyższy 
na Białoruś! 

Liderki zmian
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W kościele na cmentarzu Kal-
waryjskim w Mińsku abp Tadeusz 
Kondrusiewicz 14 lutego poświę-
cił tablicę ku czci polskiego mala-
rza z XIX w. Jana Damela.

Kibice czołowych klubów pił-
karskich RB zapowiedzieli bojkot 
meczów z powodów politycznych.

Litewscy parlamentarzyści 
wskrzeszają inicjatywę z 2010 r. 
i znowu zaopiekują się więźniami 
politycznymi, ofiarami represji bia-
łoruskiego reżimu.

W skrócie

Szwadrony śmierci
Inicjatywa BYPOL uzyskała 
nazwiska członków 
specjalnych tajnych 
„szwadronów śmierci”. 

Jednostka powstała w 2014 r. 
z inicjatywy szefa Sztabu 
Generalnego, wiceministra 
Obrony, gen. dywizji Olega 
Biełokoniewa, to IX Wydział 
GRU Sztabu Generalnego 
Ministerstwa Obrony. Jednym 
z jego zadań jest prowadzenie 
precyzyjnych operacji za 
granicą, w tym likwidowanie 
przeciwników Łukaszenki.

Funkcjonariusze jednostki 
przechodzą specjalne szkolenia 
na wydziale wojskowo-
dyplomatycznym Akademii 
Wojskowej lub w Instytucie 
Bezpieczeństwa Narodowego 
KGB (są zakwaterowani 
i uczą się na wydzielonym 
zamkniętym piętrze, do ich 
szkolenia ma dostęp ograniczona 
liczba wykładowców) lub na 
uniwersytecie wojskowym 
Federacji Rosyjskiej.

Nauka trwa 3 lata, student 
doskonale opanowuje 2 języki 
obce (najczęściej pierwszy 
angielski, drugi polski lub 
litewski) oraz dyscypliny 
wywiadowcze, ćwiczą sprawność, 
przechodzą szkolenie nurkowe 
i spadochronowe.

Pierwszą serię szczepionki 
Sputnik V wyprodukowano w RB.

W 2020 r. uczestnikom pokojo-
wych protestów za „ekstremizm” 
wszczęto 2,3 tys. spraw karnych.

 Wg Viasny w styczniu z powo-
dów politycznych zatrzymano co 
najmniej 873 osoby.

Dziennikarki TV Biełsat Kacia-
ryna Andrejewa i Daria Czulcowa 
oskarżone o organizowanie zamie-
szek, zostały skazane na 2 lata ko-
lonii karnej.

Sąd w Witebsku skazał niepeł-
nosprawnego Władimira Mała-
chowskiego (54 lata), chorego na 
raka, na 3,5 roku więzienia.
Łukaszenko spotkał się w Soczi 

z Putinem, lecz kredytu nie otrzy-
mał.

Przemytem papierosów na wiel-
ką skalę kieruje reżim Łukaszenki. 
Towar trafia w zaplombowanych 
wagonach i ciężarówkach do kra-
jów UE.

PrzygotoWała  
Wanda roMańczUk

„Plan zwycięstwa”
Ogłosiła go liderka opozycji 
Swietłana Cichanowska.

Strategię zwycięstwa opubli-
kowano na str. internetowej bela-
rusvision.org. Łączy ona działania 
wszystkich sił demokratycznych: 
biura i sztabu Cichanowskiej, Rady 
Koordynacyjnej, Narodowego 
Zarządu Antykryzysowego Pawła 
Łatuszki, sztabu b. kandydata na 
prezydenta Walerego Cepkały oraz 
inicjatyw partnerskich – podał 
Biełsat.

Plan ma wymusić rozpoczęcie 
przez reżim rozmów z opozycją do 
końca maja. Po uwolnieniu wszyst-
kich więźniów politycznych Cicha-

nowska i in. przywódcy opozycji 
z międzynarodowymi partnerami 
wrócą na Białoruś w celu podjęcia 
dialogu. Następnym krokiem mają  
być wolne wybory prezydenckie 
i parlamentarne pod auspicjami 
OBWE. Działania będą wsparte 
międzynarodową presją gospodar-
czą i polityczną.

Zianon Paźniak, jeden z liderów 
opozycji w ll. 80.-90., który prze-
bywa na emigracji, studzi emocje 
– uważa, że wszyscy ci, którzy li-
czą na upadek reżimu już wiosną 
2021 r., mogą się zawieść. Taki 
entuzjazm nazywa „euforycznym 
myśleniem ludzi w stanie iluzji”.

sPotkanIe PrzeWodnIczącego Pe davIda sassoLIego z LIderką bIałorUskIej oPozycjI sWIetłaną 
cIchanoWską 
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7-8 mln Polaków może już mieć 
odporność na covid-19.

Przewodniczący Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą zapewnił, że Senat wes-
prze ZPB ws. zachowania polskiej 
oświaty na Białorusi.

MSZ RP zamierza wydawać 
wizy ekspresowe dla osób, które 
będą pracować w Polsce.

Aleksander Doba, najsłynniej-
szy kajakarz świata, który samot-
nie 3-krotnie przepłynął Atlantyk, 

W skrócie

Wezwanie do dialogu

W tym roku odbędzie się Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań.

W czasie pandemii koronawiru-
sa dołączyła do niej epidemia oty-
łości. Polacy przytyli o 76 mln kg 
czyli statystycznie o 2 kg na osobę. 

W Polsce działa ok. 200 ośrod-
ków środowiskowej opieki psycho-
logicznej i psychoterapeutycznej, 
rząd chce je uruchomić w każdym 
powiecie.

Minister zdrowia ocenił, że 

zmarł 22 lutego w Afryce po zdo-
byciu szczytu Kilimandżaro.

Rafał Brzoska, szef  spółki In-
Post, która zadebiutowała na gieł-
dzie w Amsterdamie, wskoczył do 
pierwszej dziesiątki najbogatszych 
Polaków z majątkiem wycenianym 
na ponad 5 mld zł. 

Twórcy filmu „Boże Ciało” 
przygotowują międzynarodową 
produkcję o Tadeuszu Kościuszce.

PrzygotoWała  
aNNa MalINoWSka

Epidemia 
w liczbach
W Polsce na covid-19 
od początku pandemii 
zachorowało już 1 781 
345 osób. 

Zmarło z powodu tej 
choroby 45 159 osób, zaś 
wyzdrowiało 1 471 608. 
Zostało zaszczepionych 
prawie 4 mln osób, w tym 
pierwszą dawką szczepionki 
– ok. 2,5 mln, zaś drugą – ok. 
1,5 mln. W szpitalach przebywa 
16 725 chorych, w tym pod 
respiratorem – 1716 osób, 
wolnych łózek w szpitalach jest 
10 024 a wolnych respiratorów 
– 911. 

Minister zdrowia Adam 
Niedzielski powiedział, że 
trzecia fala epidemii powinna 
być nieco mniejsza niż druga. 
Przemawiają za tym m.in., 
że 15-20% populacji ma 
przeciwciała przez to, że 
przechorowali lub już przeszli 
szczepienia. Pojawiły się 
nowe mutacje koronawirusa. 
Na Warmii i Mazurach za 
dynamiczny wzrost zachorowań 
jest odpowiedzialna mutacja 
brytyjska. Rozwój sytuacji 
zależy od tego, czy będą 
przestrzegane zasady 
bezpieczeństwa sanitarnego.

Prezydent rP andrzej dUda

Polski prezydent wziął 
udział w debacie wysokiego 
szczebla podczas sesji 
Rady Praw Człowieka ONZ. 

46. sesja Rady Praw Człowieka 
ONZ rozpoczęła się w dn. 22 lute-
go w Genewie. W związku z pan-
demią, sesja odbywa się głównie 
w formie wirtualnej. W nagranym 
wcześniej wystąpieniu prezydent 
RP mówił m.in. o konsekwencjach 
pandemii dla praw człowieka na 
świecie.

W swoim wystąpieniu A. Duda 
skrytykował reżim w Mińsku. Pre-
zydent zaznaczył, że skala represji 
stosowana przez białoruski reżim 

jest alarmująca i wezwał władze RB 
do rozpoczęcia dialogu. Represje 
wobec swojego społeczeństwa sto-
sowana są też – podkreślił – przez 
władze Federacji Rosyjskiej, m. 
in. podczas masowych zatrzymań 
osób pokojowo protestujących po 
aresztowaniu Aleksieja Nawalne-
go i jego współpracowników. A. 
Duda po raz kolejny potwierdził 
poparcie Polski dla terytorialnej 
integralności i suwerenności Ukra-
iny.

– Dążymy do świata opartego 
na sile prawa, a nie prawie siły – 
tak prezydent RP podsumował 
swoje wystąpienie w Segmencie 
Wysokiego Szczebla w Genewie.
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waga i umiejętności organizacyj-
ne pozwoliły jej stworzyć system, 
dzięki któremu z getta warszaw-
skiego wyprowadzono setki dzieci. 
Została osadzona w więzieniu Pa-
wiak, cudem uniknęła śmierci.

POLKI – ŚWIATU

Anioł czasów Zagłady
Mowa o Irenie Sendlerowej 
– pielęgniarce, działaczce 
społecznej, w czasie II 
wojny światowej uratowała 
ok. 2500 żydowskich dzieci.

Ur. 15 lutego 1910 r. w War-
szawie. Studiowała polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
uczęszczając dodatkowo na kursy 
na Wydziale Pedagogiki. Poświę-
ciła się działalności społecznej, 
pracując na rzecz wielu organi-
zacji, pomagając potrzebującym. 
Od początku niemieckiej okupacji 
współtworzyła tajną komórkę po-
mocy Żydom funkcjonującą przy 
Wydziale Opieki Społecznej war-
szawskiego magistratu.

W 1942 r. powstała Rada Pomo-
cy Żydom „Żegota”, Irenę Sendler, 
ps. „Jolanta”, mianowano kierow-
nikiem Referatu Dziecięcego. Od-

Pierwsza polska dama Hollywood
Yola Czaderska-Hayek 
jest jedną z największych 
ikon polskiej kultury 
w Hollywood. 

Dziennikarka, korespondentka 
filmowa, popularyzatorka sztuki 
i kultury polskiej w USA. Autorka 
wielu książek na temat Hollywood, 
przeprowadził wywiady z różnymi 
znanymi osobistościami. Jako jedy-
na Polka zasiada w elitarnym sto-
warzyszeniu Hollywood Foreign Press 
Association, które przyznaje Złote 
Globy. Zna najbardziej wpływowe 
osoby z całego świata filmu, a one 
liczą się z jej zdaniem. 

Ur. w Tarnowie. Ukończyła po-
lonistykę na Akademii Pedagogicz-
nej w Krakowie. Podczas studiów 
spotkała przyszłego męża Edwina 
Hayeka.

W swoim domu w Los Angeles 
stworzyła niesamowity polski sa-
lon kulturalny. Zapraszała gwiaz-

IReNa SeNdleRoWa. 1942 R.

Wciąż powtarzała, że zrobiła 
za mało. Po wojnie kontynuowała 
działalność społeczną. Nie sposób 
wymienić wszystkich nagród, któ-
re otrzymała. Najbardziej ceniła: 
Order Uśmiechu przyznawany przez 
dzieci, list od Jana Pawła II i tytuł 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. 
W Polsce jest kilkadziesiąt szkół 
jej imienia, pierwsza była w Niem-
czech. Jeszcze przed śmiercią Sen-
dlerowej ufundowano nagrodę jej 
imienia „Za naprawianie świata” 
dla nauczycieli, którzy uczą i wy-
chowują w duchu tolerancji. Pierw-
szy na świecie pomnik Sendlerowej 
odsłonięto w 2014 r. w Moskwie. 
W 2018 r. została wybrana War-
szawianką Stulecia. W Holandii jej 
imieniem nazwano nową odmianę 
tulipana.

Zmarła 12 maja 2008 r.

dy na specjalne pokazy filmowe 
finansowane przez nią. Mieszka 
w domu wybudowanym dla słyn-
nej śpiewaczki operowej i aktor-

ki kina niemego lat 20. Geraldine 
Farrar, w którym bywał sam Ru-
dolfo Valentino. Ogromna posia-
dłość ma 2 tys. m kw., w której 
jest salon z ogromną sceną. Dzięki 
temu mogła zapraszać wiele zna-
mienitych osobowości świata kina. 
Posiadłość Belvedere mieści się na 
wzgórzach Hollywood, tuż pod 
sławnym napisem. Holoubek, Ka-
walerowicz, Machulski, Seweryn, 
Linda, Kot, Żmijewski, Adamczyk, 
Damięcki i setki in. – wszyscy byli 
u Yoli.

W 2008 r. Czaderska-Hayek zo-
stała odznaczona medalem Glo-
ria Artis, a rok później otrzymała 
Krzyż Oficerski Orderu Zasługi 
Rzeczpospolitej Polskiej. Ma na-
grodę Amicus Poloniae nadaną przez 
Ambasadora RP w Waszyngtonie.

PrzygotoWała  
Wanda roMańczUk

Yola czadeRSka-HaYek



M A G A Z Y N  5

Kr
zy

sz
to

f K
OC

H 
/ A

GE
NC

JA
 G

AZ
ET

A

KALENDARZ

Generał Elżbieta Zawacka 
Kurierka i emisariuszka KG 
ZWZ-AK, jedyna kobieta 
wśród cichociemnych. 

Ur. 19 marca 1909 r. w Toruniu, 
studiowała matematykę na Uni-
wersytecie w Poznaniu. Pracowała 
w szkole i działała w Przysposobie-
niu Wojskowym Kobiet, komen-
dantka Regionu Śląskiego. W Ko-
biecym Batalionie Pomocniczej 
Służby Kobiet walczyła w kampa-
nii 1939 r., a następnie w konspira-
cji na Śląsku. Kierowała łącznością 
Okręgu Śląskiego ZWZ, potem 
służbą kurierską w Warszawie.

Znana pod ps. „Zo” ponad sto 
razy nielegalnie przekraczała gra-
nice, przenosząc na Zachód wia-
domości i meldunki. Szkoliła in-
nych kurierów. Jej najsłynniejszy 
rajd wiódł poprzez Niemcy, Au-
strię, Francję i Hiszpanię do An-
glii. Zawacka dotarła do Londynu 
1 maja 1943 r. i zdała relację gen. 
Władysławowi Sikorskiemu z sytu-
acji w okupowanym kraju. Mogła 
zostać w Londynie, lecz wróciła 
do Polski, skacząc ze spadochro-
nem z 9 na 10 września 1943 r. 

Włączyła się do pracy konspiracyj-
nej w Dziale Łączności Zagranicz-
nej Oddziału V Sztabu Komendy 
Głównej AK.

Konspiracyjną działalność pro-
wadziła też po upadku powstania 
warszawskiego, kierując z Krako-
wa szlakami zachodnimi, prowa-
dzącymi do bazy w Szwajcarii.

Międzynarodowy Dzień Kobiet 
W tym roku będzie 
obchodzony już po raz 111.

Od II połowy XIX w. kobiety 
coraz częściej podejmowały pracę 
zawodową. Nasiliło się to szcze-
gólnie podczas I wojny światowej. 
Zwiększyło to aspiracje wielu ko-
biet. Zarówno Dekret o ordynacji 
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego 
z 1918 r., jak i Konstytucja z 1921 r. 
przyznawały prawa wyborcze 
wszystkim dorosłym obywatelom 
niezależnie od płci. Wkroczenie 
kobiet na arenę publiczną spowo-
dowało zwiększenie zainteresowa-
nia ograniczeniami krępującymi je 
w życiu prywatnym i publicznym. 

Kobiety zaczęły organizować się 
w imię obrony swoich praw.

Pierwszy dzień kobiet obcho-
dzony był 28 lutego 1909 r., ustano-
wiony przez Socjalistyczną Partię 
Ameryki po zamieszkach i straj-
kach w Nowym Jorku. W 1910 r. 
na Międzynarodowej Konferencji 
Kobiet Socjalistek w Kopenhadze 
z inicjatywy Klary Zetkin podjęto 
decyzję o organizacji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet. Pierwsze 
obchody tego święta w Europie 
Zachodniej odbyły się w 1911 r. 
W Polsce zostały zorganizowane 
po raz pierwszy w 1924 r. przez 
Centralny Wydział Kobiecy PPS. 
Wśród spraw podnoszonych pod-

czas obchodów była m.in. kwestia 
ochrony pracy kobiet oraz pro-
blem niższych zarobków kobiet 
niż mężczyzn za wykonywanie tej 
samej pracy. 

Podpisana w 1945 r. Karta Na-
rodów Zjednoczonych była pierw-
szym międzynarodowym doku-
mentem potwierdzającym zasadę 
równości kobiet i mężczyzn. Po 
wojnie Dzień Kobiet w Polsce 
stał się świętem państwowym. 
W 1993 r. święto straciło rangę 
państwową. Jednak mimo tego 
wciąż jest celebrowane i z roku na 
rok wcale nie traci na popularno-
ści.

eLżbIeta zaWacka

Po wojnie działała w organizacji 
Wolność i Niezawisłość. Ukończy-
ła studium pedagogiki społecznej. 
W 1951 r. aresztowana przez UB, 
była więziona do 1955 r. Powróciła 
do pracy naukowej i pedagogicznej 
w 1956 r., uzyskała doktorat i habi-
litację. Wróciła do Torunia, podję-
ła pracę na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika.

Gromadziła materiały do dzie-
jów AK, działała w środowisku 
kombatantów AK. Jej dzieło – po-
wołanie w 1990 r. Fundacji Archi-
wum i Muzeum Pomorskiego Ar-
mii Krajowej i Wojskowej Służby 
Kobiet w Toruniu. Odznaczona 
Orderem Orła Białego, Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari i 5-krotnie 
Krzyżem Walecznych. Honorowa 
Obywatelka Torunia.

W 2006 r. otrzymała stopień 
generała brygady WP. Druga – po 
Marii Wittek – kobieta w WP ze 
stopniem generała.

Zmarła 10 stycznia 2009 r. 
w Toruniu. 

PrzygotoWała 
aNNa MalINoWSka
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FOTOFAKT

Bal studniówkowy
FOTOREPORTAŻ

Piękne maturzystki, przystojni 
maturzyści, honorowi goście, 
rozczuleni rodzice, dumni nauczyciele 
– wszyscy w dn. 14 lutego mieli 
wspaniałą okazję wzięcia udziału 
w studniówce, zorganizowanej 
w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla 
Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie. 
Zgodnie z polską tradycją tegoroczni 
maturzyści odtańczyli poloneza.

W uroczystości uczestniczyli szacowni 
goście: prezes ZPB Andżelika Borys, 
konsul generalny RP w Grodnie 
Jarosław Książek wraz z małżonką 
oraz członek honorowy Związku 
Polaków na Białorusi, kandydat 
na prezydenta RB w 2006 r. 
Aleksander Milinkiewicz. Wyjątkowy 
nastrój studniówkowego wieczoru 
podkreśliła dyrektor szkoły Danuta 
Karpowicz, kierując wiele ciepłych 

słów do maturzystów i ich rodziców. 
Goście życzyli młodzieży sukcesów 
w nauce, dostania się na wymarzone 
studia, realizacji ambitnych planów. 
Aleksander Milinkiewicz podkreślił 
z kolei, żeby zawsze pamiętali o swojej 
Małej Ojczyźnie – Grodnie. 

Bogaty program artystyczny swymi 
występami uświetnili zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele oraz 
rodzice, którzy wypowiedzieli 
wiele dobrych słów pod adresem 
pedagogów, a także zaśpiewali 
piosenkę.

Później przyszedł czas na wspólną 
zabawę i dalszy ciąg części 
artystycznej.

Był to niezwykły i niezapomniany 
wieczór, który na długo zostanie 
w pamięci.

MatUrzystkI jak zaWsze PIękne!MatUrzystkI jak zaWsze PIękne!
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MnóstWo PozytyWnych eMocjI U UczestnIkóW UroczystoŚcI MnóstWo PozytyWnych eMocjI U UczestnIkóW UroczystoŚcI 
WzbUdzIła gra UcznIóW I naUczycIeLIWzbUdzIła gra UcznIóW I naUczycIeLI

SceNka W WYkoNaNIu MatuRzYStóWSceNka W WYkoNaNIu MatuRzYStóW

PIosenka „PokoLenIe” WsPóLnIe zaŚPIeWana Przez MłodzIeż I goŚcI PIosenka „PokoLenIe” WsPóLnIe zaŚPIeWana Przez MłodzIeż I goŚcI 
UroczystoŚcIUroczystoŚcI

PIosenka jako Wyraz WdzIęcznoŚcI PIosenka jako Wyraz WdzIęcznoŚcI 
NauczYcIeloM W WYkoNaNIu RodzIcóW NauczYcIeloM W WYkoNaNIu RodzIcóW 
teogRoczNYcH MatuRzYStóWteogRoczNYcH MatuRzYStóW

Prezes zPb andżeLIka borys składa Prezes zPb andżeLIka borys składa 
życzenIa MłodzIeżyżyczenIa MłodzIeży
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PAMIĘĆŻYCZENIA

Dziękujemy Wam, 
drogie polskie 
Panie!
8 marca na Kresach, 
a zwłaszcza na 
Grodzieńszczyźnie, 
Nowogródczyźnie, 
Mińszczyźnie i Polesiu to 
nie tylko Dzień Kobiet – to 
Dzień Polki! 

Odwiedzając od kilkudziesięciu 
lat środowiska polskie na dzisiej-
szej Białorusi, wszędzie, dosłow-
nie wszędzie, spotykałem przede 
wszystkim wspaniałe polskie pa-
nie. Polskie babcie, mamy, siostry 
lub zwyczajnie znajome, które 
były, są i wszystko na to wskazu-
je, że będą siłą kresowej polsko-
ści! Poznałem Ich tak wiele, że 
nie sposób Je wszystkie wymienić. 
Początkowo byłem tym zaskoczo-
ny. Później, gdy obok spotkań tych 
wspaniałych Pań na szlaku Straży 
Mogił Polskich i Wszechnic Kultu-
ry Polskiej na Wschodzie zacząłem 
studiować dzieje tej Krainy, zrozu-
miałem, że to na Nich, polskich 
kobietach opierała się tradycja, 
wychowanie i wiara, które właśnie 
dzięki Nim przetrwały. 

W smutnych czasach zaborów 
i wojen, gdy mężowie, bracia i są-
siedzi ginęli w bojach, marnowali 
życie na zesłaniach lub emigracji, 
na miejscu pozostawały one: Matki, 
Babcie, Siostry. Dbały o gospodar-
stwa, wychowanie najmłodszych 
i zachowanie wiary w kościołach, 
których też broniły, gdy zaszła taka 
potrzeba.

Gdy w czarnych sowieckich 
czasach wydawało się, że polskość 
zaniknie, znów One stawały na 
cichym posterunku tego samego: 
tradycji, wychowania i wiary. Dzi-
siaj, gdy przesyłam moim znajo-
mym w Polsce co ciekawsze tek-

sty z polskiej prasy na Białorusi,  
często mnie później pytają: czy 
w ZPB działają i rządzą niemal 
same kobiety? Odpowiadam im 
wówczas tymi samymi spostrzeże-
niami, o których napisałem wyżej. 
Miałem i mam dziesiątki przyjaciół 
i kolegów na Kresach, ale niewąt-
pliwie ton sprawie polskiej ciągle 
nadają dzielne, zacne Polki!

W dniu marcowego Święta, zna-
nym i nieznanym, przyjaciółkom, 
koleżankom i Tym, które znam 
tylko z opisów i fotografii w prasie 
ZPB, życzę zdrowia i wszystkiego 
co najlepsze. 

Dziękuję Wam, drogie polskie 
Panie, za to wszystko co uczyniły-
ście, by przetrwały wartości oraz 
zasady, z których jako naród za-
wsze byliśmy dumni. Jestem dum-
ny, że Was poznałem.

Póki Wy będziecie… jeszcze nie 
zginęła!

zdzIsłaW jULIan WInnIckI
P.S. Do naszych wspólnych 

z Z.J. Winnickim życzeń dla Pań 
ze Związku Polaków na Białorusi 
z okazji 8 marca chcę dodać jeszcze 
parę słów. Kobieta-Polka w historii 
kresowej to fenomen niezwykły. 
To dzięki niej przeważnie polskość 
na Białorusi przetrwała najgorszą 
nagonkę ze strony państwa ate-
istycznego. Chodzi tu raczej o star-
sze kobiety, o Babcie-Polki, które 
uczyły wnuków języka ojczystego, 

tradycji narodowych, modlitwy po 
polsku. To one organizowały nie-
legalne kółka różańcowe, ofiarnie 
udzielały przytułku prześladowa-
nym przez władze księżom. 

Stanisław Szuszkiewicz, prze-
wodniczący Rady Najwyższej RB 
(1991-1994), kiedyś w rozmowie 
ze mną powiedział: „A wiesz, że 
moja babcia była księdzem kato-
lickim”. Jakby to stwierdzenie pa-
radoksalnie i niewiarygodnie nie 
zabrzmiało – jednak to prawda. 
Po zamknięciu w Mińsku kościo-
łów katolickich oraz aresztowaniu 
i skazaniu księży, babcia Stanisława 
Szuszkiewicza jako gorliwa i od-
ważna katoliczka, ryzykując wiele, 
wykonywała część posług kapłań-
skich: chrzciła dzieci, odprawiała 
posługę pogrzebową, miała nawet 
tajną szkółkę katechetyczną, do 
której uczęszczały dzieci. Przypo-
mnę, że w BSRR w latach 30. ub. 
wieku były zamknięte wszystkie 
kościoły, zamordowano lub skaza-
no prawie wszystkich księży. Ko-
muniści uważali, że wiarę katolicką 
na wschodzie Białorusi już znisz-
czyli na zawsze. Tak się nie stało 
– polskość i wiara katolicka prze-
trwały przede wszystkim dzięki 
ofiarności Babci-Polki. 

Wierzę, że nastąpi taki dzień, 
gdy w Grodnie czy Lidzie powsta-
nie pomnik Babci-Polki. 

MIkołaj IWaNoW
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ZPB

Wkrótce X Zjazd ZPB
Irena WaLUŚ

Na posiedzeniu Rady 
Naczelnej Związku 
Polaków na Białorusi 
6 lutego podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu w dn. 
20 marca br. w Grodnie 
X Zjazdu ZPB. 

Prezes ZPB Andżelika Borys 
złożyła sprawozdanie z działal-
ności i podsumowała bardzo nie-
łatwy rok poprzedni. „Dobrze, że 
trwamy mimo pandemii korona-
wirusa i zawirowań politycznych, 
a do tego potrafiliśmy tak dużo 
osiągnąć” – podkreśliła prezes. 
Opowiedziała, że w 2020 r. prze-
prowadzono 112 przedsięwzięć 
w skali kraju, a w roku 2019 było 
ich 171. Prezes podkreśliła, że 
w jedności ZPB jest nasza siła, po-
nieważ wspólnie potrafimy zrobić 
wiele.

Szczególną uwagę A. Borys 
zwróciła na oświatę. Zaznaczyła, 
że cały czas funkcjonują szkoły 
społeczne i ośrodki nauczania. Dla 
nauczycieli języka polskiego prze-
prowadzono 5 szkoleń. Dzieciom 
uczącym się języka ojczystego 
przekazano 6 tys. prezentów, m.in. 
na Brasławszczyznę, do Mozyrza.

Sprawozdanie złożyła także Re-
nata Dziemiańczuk, wiceprezes 
ZPB ds. Kultury. Mówiła m.in. 
o spotkaniach kierowników zespo-
łów w Mińsku i Baranowiczach. 

Na posiedzeniu członkowie 
Rady Naczelnej ZPB zapoznali 
się z projektem zmian do Kodek-
su o Edukacji Republiki Białorusi, 
wniesionym przez białoruski rząd 
pod obrady Izby Reprezentan-
tów Zgromadzenia Narodowego 
RB. Zaproponowane zmiany są 
bardzo niekorzystne dla szkolnic-
twa polskiego na Białorusi, mogą 
doprowadzić do eliminacji języka 

polskiego z systemu państwowej 
edukacji.

Ponownie głos zabrała A. Borys. 
Powiedziała, że obecnie drastycz-
nie zmniejszono nauczanie języka 
polskiego w szkołach państwo-
wych. Zmniejsza się liczba szkół, 
gdzie jest nauczanie polskiego, 
w Grodnie np. z 13 do 7, nie ma 
nauczania w szkołach w Oszmia-
nie, nie ma go także w Wołko-
wysku poza polską szkołą. Zli-
kwidowano naukę polskiego jako 
przedmiotu w Lidzie i Słonimiu. 
Dodała, że kontaktowała się w tej 
sprawie z Kazimierzem Ujazdow-
skim, przewodniczącym senackiej 
Komisji Spraw Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą.

Uchwalenie Kodeksu o Edu-
kacji w proponowanej redakcji 
spowoduje zmianę statusu dwóch 
polskich szkół – w Grodnie i Woł-
kowysku. Zamiast szkół z polskim 
językiem nauczania staną się one 
szkołami dwujęzycznymi. 

Niepokój kierownictwa ZPB 
budzą także zmiany, dotyczące 
uprawnień, jakie będą mieli lokalne 

władze i Ministerstwo Edukacji do 
decydowania o języku, obowiązu-
jącym przy zdawaniu egzaminów 
maturalnych, a także o języku wy-
kładowym szeregu przedmiotów. 

Członkowie Rady Naczelnej 
jednogłośnie uchwalili oświad-
czenie, krytykujące wprowadzenie 
poprawek do Kodeksu o Edukacji 
RB, nawołują także polski rząd do 
podjęcia kroków, które by zapo-
biegły uchwaleniu zmian. Z całym 
tekstem oświadczenia ZPB można 
się zapoznać na portalu znadniem-
na.pl.

Najważniejszym punktem obrad 
było głosowanie nad datą X Zjaz-
du ZPB, postanowiono przepro-
wadzić go w dn. 20 marca w Grod-
nie – termin został jednogłośnie 
zatwierdzony.

Marek Zaniewski, wiceprezes 
ZPB ds. organizacyjnych, poinfor-
mował Radę Naczelną, że więk-
szość oddziałów ZPB już prze-
prowadziła zebrania wyłaniające 
delegatów na X Zjazd i dostarczyła 
protokoły do Komisji Przedzjaz-
dowej. Pozostałe oddziały mają to 
uczynić w najbliższym czasie 

WystąPIenIe Przezes zPb a. borys Podczas PosIedzenIa rady naczeLnej
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PAMIĘĆWYBITNE RODACZKI

Zofia Kossak 

PIotr jaroszyńskI

Zofia Kossak jest autorką 
ok. 40 książek, które 
zostały przetłumaczone na 
ponad 20 języków świata, 
wydane w 26 krajach, 
w wielomilionowym 
nakładzie.

Plasuje się więc w czołówce 
najbardziej płodnych, znanych 
i ciągle wznawianych pisarzy pol-
skich. Twórczość Zofii Kossak 
jest głęboko zakorzeniona w glebie 
polskiej – glebie, która obejmuje 
ziemię, przyrodę, dzieje, Naród, 
wiarę, kulturę, państwowość, ród 
i rodzinę. Nie mamy tu więc do 
czynienia z kimś, kto jest tylko li-
teratem, dla którego pisarstwo jest 
zawodem albo sposobem na życie, 
nie mówiąc już o pisarstwie na za-
mówienie. Pisarstwo Zofii Kossak 
organicznie wyrasta z żywych so-
ków polskości i wiary. Stąd brała 
się jego moc i autentyzm. Stąd bra-
ła się siła i skala jego oddziaływa-
nia.

Dom otwiera człowieka na ży-
cie i wartości, podstawowe i naj-
ważniejsze. Pani Zofia należała do 
słynnej rodziny Kossaków. Jej 
ojcem był Tadeusz, syn wielkie-
go malarza, Juliusza, a stryjem – 
Wojciech, równie wielki malarz. 
Malarstwo Kossaków dojrzewało 
w okresie zaborów i jak w przy-
padku wielu innych polskich arty-
stów było formą protestu wobec 
niesprawiedliwości, jaka spotkała 
Polskę, ale także formą wyrazu 
czci i hołdu dla jej wielkości i osią-

gnięć. Stąd właśnie tematyka dzieł, 
z których wiele było arcydzieła-
mi na miarę światową, dotyczyła 
spraw polskich.

Pani Zofia miała początkowo 
również poświęcić się malarstwu, 
przejawiała ku temu rozliczne ta-
lenty, podjęła stosowną edukację, 
ale skończyło się na literaturze, 
a właściwie zaczęła się literatura, 
wielka literatura. Jej ukochanym 
mistrzem i wzorem był Henryk 
Sienkiewicz.

W swoich powieściach Zofia 
Kossak dotyka kluczowych dla 
Polski i chrześcijaństwa tematów. 

Operuje pięknym językiem pol-
skim, plastycznym i żywym. Lek-
tura jej dzieł to nie tylko sposób 
na wypełnianie czasu wolnego, 
ale wielka lekcja kultury i histo-
rii, których z różnych powodów 
nie znamy albo których obraz zo-
stał w nas zdeformowany. W grę 
wchodzi tu ideologiczna i politycz-
na poprawność, które w formie 
cenzury dawniej bezpośredniej, 
a obecnie pośredniej, ogałacają nas 
z wiedzy humanistycznej odnoszą-
cej się do chrześcijaństwa i Polski. 
Szacunek dla takiej wiedzy, zapał 
i miłość składały się na atmosfe-

zofIa koSSak. 1933 R.
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rę domu rodzinnego, stąd właśnie 
praca nad poznaniem szczegóło-
wych źródeł naszego dziedzictwa, 
by później przyoblec ją w formę 
literacką, traktowana była z całą 
powagą i wielkim poczuciem od-
powiedzialności.

Dorobek Zofii Kossak obejmu-
je kilka grup tematycznych. Będą 
to dzieje Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem naszych pradzie-
jów (Troja Północy), Kresów (Pożo-
ga) i Śląska (Wielcy i mali, Nieznany 
kraj), a także chrześcijaństwa (Krzy-
żowcy, Król trędowaty, Bez oręża), czy 
saga rodzinna (Dziedzictwo).

Twórczość Zofii Kossak, mimo 
tak wielkiej wartości literackiej, 
nie zawsze była na rękę pewnym 
środowiskom, które i dawniej, 
i dziś starają się pomniejszyć zna-
czenie Polski dla nas i dla świata, 
a także chcą zmarginalizować rolę 
chrześcijaństwa. Jest to twórczość 
bardzo wyrazista pod wzglę-
dem ideowym, staje więc w po-
przek tendencjom depolonizacji 
i dechrystianizacji naszego Narodu 
i innych narodów chrześcijańskich. 
Jak dawniej odzywały się głosy 
lekceważenia, również w środo-
wiskach emigracyjnych („płytki 
historyzm”, „naiwna hagiogra-
fia”, „parafiańszczyzna” (zob. M. 
Wańkowicz, Wspomnienia o Zofii 
Kossak), tak dziś stosuje się jesz-
cze skuteczniejszą metodę, jaką 
jest przemilczenie. Chodzi o to, 
żeby Polak w ogóle nie wiedział, 
że taka autorka istniała i tworzy-
ła, że jej dzieła po dziś zachowały 
wartość i posiadają siłę formacyj-
ną, tak potrzebną w czasach bez-
ideowości. Na szczęście dzieła te 
są dostępne, więc trzeba do nich 
wracać, zwłaszcza w kręgach ro-
dzinnych, ale także szkolnych, tam 
gdzie dyrektorzy, poloniści i ka-
techeci rozumieją, jak ważną rolę 
odgrywa w procesie kształcenia 
dobra lektura.

Walka klasowa prowadzona 
w czasach PRL-u oznaczała ni 
mniej, ni więcej odcięcie nas od 
korzeni, zarówno gdy chodzi o hi-
storię i kulturę, jak i o polskie ro-

dziny i rody. To wszystko miało 
ulec zniszczeniu, deklasacji, zapo-
mnieniu. Heroiczne dzieje Polski 
powinny stanowić kulturowe upo-
sażenie świadomości współcze-
snych Polaków. I właśnie literatura 
piękna ma to do siebie, że pozwala 
pięknie ukazywać prawdę, co jest 
zachętą do lektury, by odzyskać 
traconą świadomość narodową 
i bogaty język polski. Te dobra na-
szej kultury są ciągle w naszym za-
sięgu – więc czytajmy dzieła Zofii 
Kossak.

Pojawia się pytanie: od czego 
zacząć? Moim zdaniem, trzeba za-
cząć od pierwszej powieści, a wła-
ściwie pamiętnika. To Pożoga.

Żeby zrozumieć najnowsze 
dzieje Polski, musimy poznać 
i wczuć się w nasze tragiczne losy 
na Kresach dawnej Rzeczypospo-
litej, która nie dość, że poddana 
rozbiorom, to na dodatek nieja-
ko dobita została przez niszczącą 
ideologię komunizmu, wprawioną 
w ruch przez specjalnie szkolo-
nych agitatorów, którzy mieli za 
zadanie porazić ciemne i pozba-
wione hamulców moralnych i re-
ligijnych masy. Podsycano potężną 
falę nienawiści, której ostrze skie-
rowane zostało głównie przeciwko 
polskiemu lub spolonizowanemu 
ziemiaństwu. Domy, dwory i pa-
łace równano z ziemią, posuwano 
się do mordów, gwałtów i grabie-
ży – ci, co ocaleli, musieli uciekać. 
W efekcie zniszczono wielowieko-

wą kulturę, napuszczono na siebie 
narody i warstwy społeczne. Wsą-
czono nienawiść, która wracać bę-
dzie jeszcze w przyszłości, przyno-
sząc krwawe żniwo.

Książka ta bardzo plastycznie 
ukazuje skalę zniszczeń i metody 
działania, psychologiczne i fizycz-
ne, subtelne i brutalne. To są nasze 
losy i dzieje, dotyczą nie tylko lu-
dzi z tamtych Kresów, ale każdego 
z nas dziś – nas, Polaków, bo prze-
cież dziedzictwo, choć po wielo-
kroć zabijane, nigdy nie umiera, los 
jednych jest losem nas wszystkich, 
jeśli należymy do tej wspólnoty hi-
storycznej, której na imię Polska.

Dlatego właśnie Pożoga jest tak 
wstrząsająca i tak ważna. Wprowa-
dza nas w nasze dzieje i dramaty, 
ale nie zostawia w próżni czy w po-
czuciu zupełnej bezsilności. Zofia 
Kossak potrafi odczytać głębsze 
znaczenie dziejów naszego Naro-
du, którego istotną częścią są na-
sze cierpienia i ofiary. One nie idą 
na darmo. Ma miejsce proces wiel-
kiej sublimacji duchowej, któremu 
na imię chrześcijaństwo. To jest 
właśnie droga Polski. Droga zwy-
cięska. Tak też dobitnie podkreśla-
ła w prelekcji wygłoszonej w War-
szawie w roku 1938: „Pozostać 
wiernymi. Nie sprzeniewierzyć się 
Kościołowi i samym sobie. Nie za-
przeć się wielkich drogowskazów 
nad dziejami naszymi stojących – 
oto jest chrześcijańskie i ostatecz-
ne posłannictwo Polski” 

PoWItaNIe zofII koSSak W PolSce. 1957 R. 
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Ryszard Kaczorowski 
w więzieniu w Mińsku

adaM czesłaW dobrońskI

Bohaterem tej opowieści 
jest ostatni Prezydent II RP 
na Uchodźstwie, urodzony 
w 1919 r. w Białymstoku, 
Polak i katolik, harcerz do 
końca swego życia. Zginął 
10 kwietnia 2010 r. pod 
Smoleńskiem w drodze na 
uroczystości katyńskie. 

Do Związku Harcerstwa Pol-
skiego Kaczorowski wstąpił 
w 1931 r., pełnił funkcje zastępo-
wego i przybocznego w kilku dru-
żynach. We wrześniu 1939 r. był 
zastępcą komendanta Pogotowia 
Harcerskiego w Białymstoku. Na 
wiadomość, że Białystok nie będzie 
broniony przed wojskami niemiec-
kimi (w rzeczywistości 15 września 
doszło do kilkugodzinnych walk) 
starsi druhowie wyjechali rowerami 
do Wołkowyska, gdzie mobilizo-
wały się pułki rezerwowe polskiej 
kawalerii. Stąd harcerzy białostoc-
kich załadowano wraz z rowerami 
do pociągu i zamierzano dowieźć 
w rejon Lwowa. W Baranowiczach 
17 września rano dowiedzieli się, że 
Armia Czerwona wtargnęła w gra-
nice Polski. Co dalej robić? Część 
druhów postanowia pojechać ro-
werami do Wilna, bo wierzyli, że to 
legendarne miasto, ukochane przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, bę-

dzie się bronić. W Nowogrodku 
drogę zajechały im sowieckie tanki, 
musieli wrócić do domów. 

Konspiracja
W Białymstoku okupanci so-

wieccy ustanawiali swoje rządy. 
Komendant Chorągwi Białostoc-
kiej polecił zachować spokój, by 
nie narażać się na represje NKWD, 

ale młodsi instruk-
torzy nie zamierza-
li czekać biernie 
i przeszli natych-
miast do kon-
spiracji. Wśród 
nich był i druh 
Ryszard, został 
drużynowym, 
a dla zamasko-

HaRceRz RYSzaRd kaczoRoWSkI
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wania swej działalności wstąpił do 
Instytutu Handlowego, założone-
go przez nową władzę. Wkrótce 
dotarł do Białegostoku z Warsza-
wy przedstawiciel Głównej Kwa-
tery Szarych Szeregów, konspira-
cji harcerskiej współpracującej ze 
Związkiem Walki Zbrojnej (póź-
niejsza Armia Krajowa), i polecił 
utworzyć tajny Ul „Biały”. Ko-
lejnym emisariuszem z Warszawy 
był „Wolski” (tak się przedstawił). 
Spotkał się na początku marca 
1940 r. z harcerzami białostockimi 
niejako po drodze, bo miał prze-
być uzgodnioną trasę do Grodna, 
a następnie do Wilna. Zdecydowa-
no, że R. Kaczorowski będzie mu 
towarzyszył na pierwszym etapie 
niebezpiecznej wyprawy. 

Białostoczanin tak opisał tę po-
dróż: „Umówiliśmy się następne-
go dnia na dworcu. Będę trochę 
wcześniej i kupię bilety, a jako stu-
dent z dowodem osobistym jestem 
mniej zagrożony. Odebrałem [już 
poprzedniego dnia] od wizytato-
ra pas, w którym były dokumenty 
i pieniądze dla wileńskiego podzie-
mia. Włożyłem go na siebie i tak 
umundurowany stawiłem się na 
stacji. Na 10 minut przed odjaz-
dem pociągu przyszedł wizytator. 
Tuż przed odjazdem pociągu we-
szliśmy na peron i szybko zajęliśmy 
miejsce w wagonie bez szyb. Tabor 

wojskowy nosił na sobie wyraź-
ne ślady 
wojny. Za 
nami we-

szło kilku 
milicjantów. 

Z rozmów wynikało, że byli chło-
pami ze wsi w okolicach Grodna 
i po kursie wracają na posterunki. 
Nie było możliwości rozmawiania. 
Udawaliśmy, że drzemiemy. Nasi 
współpasażerowie nie zwracali na 
nas uwagi. Szarzało, gdy dojecha-
liśmy do Grodna. Wizytator znał 
adres i drogę do domu, gdzie mia-
łem go zostawić. Weszliśmy do 
kilkupiętrowego, nowego domu 
i wizytator zadzwonił do jedne-
go z mieszkań. W tych czasach 
dzwonek napawał niepokojem nas, 
jak i mieszkańców. Drzwi otwo-
rzyła pani domu i odwracając się 
w stronę mieszkania krzyknęła do 
męża: – Pan Domański. Weszli-
śmy do przedpokoju i wizytator 
uśmiechnąwszy się powiedział: – 
Konspiracja się nie udała. Druh 
teraz wie, kim jestem. Harcmistrz 
Lesław Domański (1913-1941), 
„Wolski” i „Zeus” prowadził 
przed wojną działalność harcer-
ską w Nowogródku i Wilnie. Na-
leżał do założycieli Szarych Sze-
regów i został wizytatorem Polski 
Wschodniej, co opisał Aleksander 
Kamiński w „Kamieniach na sza-
niec”. Aresztowany nocą z 14 na 
15 marca 1941 r. przy nielegalnym 
przekraczaniu granicy białorusko-

-litewskiej w Ejszyszkach był wię-
ziony w Lidzie i Mińsku. Skazany 
na karę śmierci, rozstrzelany praw-
dopodobnie w Mińsku.

Areszt, cele więzienne
Konspiracja harcerska w Bia-

łymstoku okrzepła, zaczęto na-
wet kurs podchorążych. NKWD 
też różnymi sposobami zyskiwała 
nowych konfidentów. Jeden z nich 
(pomijam opis szczegóły), areszto-
wany kurier z Warszawy, „wsypał” 
kilka członków Ula „Biały”, łącznie 
z komendantem, którym od maja 
1940 r. był Kaczorowski. 17 lipca 
student Ryszard został wezwany 
do dyrektora Instytutu Handlowe-
go, tam go przejęli funkcjonariusze 
z granatowymi otokami. Po trzech 
dniach przewieziono aresztowa-
nego do więzienia w Białymstoku 
i rozpoczęło się śledztwo na serio. 
Po kolejnych dwóch miesiącach 
„obrabiania” konspiratora oficer 
NKWD powiedział: „Chcieliby-
śmy, żebyś dobrowolnie zeznał to, 
co my i tak już wiemy. Wysyłamy 
cię do Mińska, tam krwią i potem 
wydobędą to, co trzeba”. Trans-
port odbył się „stołypinką”, wa-
gonem więziennym (nazwa od 
premiera carskiego, który nakazał 

WIęzIenIe W MIńskU, W któryM sIedzIał ryszard kaczoroWskI, czynne do dzIsIaj, tzW. 
Wołodarka
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ich produkcję). Szczęśliwie w tym 
samym zakratowanym przedziale 
umieszczono i Mariana Dakowi-
cza, poprzednika Kaczorowskiego 
na funkcji komendanta chorągwi 
Szarych Szeregów. W więzieniu 
porozumiewali się stukanym tele-
grafem – jako harcerze doskonale 
znali alfabet Morse’a – teraz mogli 
uzgodnić fakty i ustalić wspólną li-
nię obrony. 

Prezydent R. Kaczorowski kil-
kakrotnie opowiadał mi scen-
ki z więzienia w Mińsku, potem 
z transportu na Kołymę, pobytu 
w łagrze. By nie powtarzać zna-
nych i z innych relacji metod śledz-
twa oraz warunków panujących 
w celach, ograniczę się do wyda-
rzeń rzeczywiście niezwykłych.

Podczas aresztowaniu w Bia-
łymstoku druhowi Ryszardowi za-
brano trzy ruble, za które pozwo-
lono – co za porządek! – dokonać 
„wypiski” w kantynie więziennej. 
„Zastanawiałem się długo, nim 
wybrałem bochenek chleba i sto 
papierosów. Więźniowie w celi 
z zazdrością patrzyli na te dobra, 
a byli chyba jeszcze bardziej zdzi-
wieni, kiedy powiedziałem, że to 
wszystko jest do wspólnego po-
działu, przy czym z papierosów 
w ogóle rezygnuję [harcerz nie 
pali]. Ja z kolei byłem mile zasko-
czony, kiedy w dniu urodzin [26 

listopada] dostałem od współwięź-
niów prezent najcenniejszy z cen-
nych – pajdkę czarnego chleba. 
Skończyłem wtedy 21 lat”.

Niezapomnianym przeżyciem 
stała się Wigilia 1940 roku. „Za-
oszczędziliśmy jedną poranną 
porcję chleba, by mógł on zastą-
pić opłatek. W życzeniach pamię-
taliśmy o najbliższych i o walce 
z okupantem. Śpiewaniu kolęd to-
warzyszyło łomotanie strażników 
w drzwi cel. Po słowach: „Podnieś 
rękę Boże dziecię, błogosław oj-
czyznę miłą...” zapadła cisza, nikt 
nie miał ochoty na rozmowę. Wie-
czór wigilijny pomógł wielu więź-
niom w przezwyciężeniu kryzysu 
duchowego”. Śpiew było słychać 
i w innych celach, wytworzył się 
nastrój dodający mocy, nie sły-
szano natomiast szlochów. W celi 
siedziało około 30 więźniów, byli 
wśród nich i żołnierze z wojny 
1920 r.”. 

Trzeba pamiętać, że sytuacja 
więźniów zmieniała się. Najpierw 
musieli przeżyć szok z powodu 
wylądowania w miejscu piekiel-
nym, poznać regulamin więzien-
ny i zwyczaje ustanowione przez 
społeczność nieszczęśników. Do-
brze, gdy zyskiwało się mądrego 
opiekuna, takim na przykład dla 
R. Kaczorowskiego okazał się kpt. 
Stefan Mańkowski, oficer wywiadu 

w DOK IX Brześć, przywieziony 
z Łotwy. Przykrywał on harcerza 
swym ciepłym płaszczem wojsko-
wym, opowiadał o przedwojen-
nym wojsku. S. Mańkowski został 
rozstrzelany w Mińsku, podobnie 
jak i inni oficerowie z wywiadu 
(„dwójki”). Drugi etap, najcięż-
szy, zaczynał się po rozpoczęciu 
śledztwa, co mogło łączyć się ze 
zmianą celi. To temat na odrębną 
opowieść. Wymyślne tortury, ale 
i bardziej misterna gra, by skłonić 
więźnia do przekazania pełnej re-
lacji i na koniec do przyjęcia sta-
wianych mu zarzutów. Wówczas 
też stawiano propozycję podjęcia 
współpracy. Kaczorowski unik-
nął katowania, biciu poddano jego 
młodszego kolegę. Trzeci etap, to 
czekanie na wyrok i ewentualnie 
jego zmianę, a ostatni najczęściej 
oznaczał pobyt w celach ogólnych 
i kończył się wywózką do łagrów. 

Kaczorowski w takiej celi ogól-
nej siedział z około dwustu skaza-
nymi. Czas dzielący ich od trans-
portu starali się wykorzystać na 
różne sposoby. Potworzyły się gru-
py dyskusyjne, prowadzono nawet 
kurs samochodowy (teoria), woj-
skowi prognozowali rozwój dzia-
łań wojennych i powracali do przy-
czyn klęski we wrześniu 1939 r. 
„Zaciekawienie wzbudzili Ukra-
ińcy, członkowie byłej organizacji 
sierżantów. Planowali oni porwanie 
samolotu i ucieczkę z ZSRR. Jeden 
ze spiskowców wydał kolegów 
i sierżanci trafili pod sąd; bez wy-
roku rozstrzelano tylko zdrajcę, bo 
za długo zwlekał z donosem”. Na 
ogół dobrze układały się stosunki 
więźniów polskich z białoruskimi 
i nieźle z rosyjskimi (m.in. dezerte-
rzy), gorzej zaś z Litwinami i Ukra-
ińcami z województw wschodnich 
RP.

Śledztwo, wyrok
Harcerze białostoccy okaza-

li się trudnymi przeciwnikami dla 
NKWD. R. Kaczorowski twier-
dził, że ich działalność w latach 

bIałystok Podczas soWIeckIej okUPacjI. 1939 r.
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pokoju wzmacniała ducha i spraw-
ność fizyczną, czyniła druhów bar-
dziej odpornymi. Ponadto potrafili 
się zmobilizować, by odpowiada-
jąc śledczym (milczących bito bez 
litości) nie podając istotnych fak-
tów. Nawet wspomniany kurier, od 
którego zaczęły się aresztowania 
białostockich członków Szarych 
Szeregów, nie ujawnił wszystkich 
kontaktów. W efekcie postawiono 
zarzuty tylko sześciu oskarżonym, 
w tym trzem członkom Szarych 
Szeregów (L. Dakowicz, R. Ka-
czorowski, Wojciech Ruszkowski), 
a ponadto dwóm młodszym har-
cerzom (Jan Godkowski, Marian 
Łukasiewicz) i jednemu byłemu 
harcerzowi, należącemu do kon-
spiracyjnej organizacji wojskowej 
(Zygmunt Śmigielski z „Legionu 
Śmierci”). Akt oskarżenia był go-
tów w końcu listopada 1940 r.

Według informacji przesłanych 
w 1994 r. przez Prokuraturę Repu-
bliki Białoruś: „... Kaczorowski R. 
W. [Ryszard Wacławowicz] został 
uznany winny tego, że w listopa-
dzie 1939 roku wstąpił do polskiej 
kontrrewolucyjnej powstańczej 
organizacji „Szare Szeregi”, dzia-
łającej na terenie m. Białegostoku, 
która postawiła sobie za cel obale-
nie w drodze zbrojnej sowieckiej 
władzy na zachodnich terenach 
Białorusi. Będąc uczestnikiem 
wymienionej organizacji Kaczo-
rowski zajmował się czynnie wer-
bowaniem nowych jej członków, 
którzy według wskazówek Kaczo-
rowskiego R. W. obowiązani byli 
wciągać do niej drugie osoby i wy-
jaśniać jej cele i zadania. W tej or-
ganizacji Kaczorowski pozostawał 
aż do jej likwidacji”. Nie ustalono 
więc funkcji druha Ryszarda i kon-
kretnych jego działań.

Rozprawę poprzedziło wyjątko-
we zdarzenie. 29 stycznia 1941 r. 
powieziono Kaczorowskiego do 
centrum Mińska. Miał na sobie 
tylko koszulę, spodnie do kolan 
i szczątki pantofli, a temperatura na 
dworze spadła do – 40o. Wprowa-
dzono go do ogromnego gabinetu 

z tabliczką na drzwiach: Minister 
spraw wewnętrznych Białoru-
skiej SSR. Więźnia cieszyło przed 
wszystkim ciepło w lokalu i to, że 
mógł usiąść. Padło wiele pytań, 
najważniejsze brzmiało: dlaczego 
oskarżeni twierdzą, że wkrótce 
wybuchnie wojna sowiecko-nie-
miecka. Pytany uzasadnił, minister  
w złości powtórzył oficjalną tezę 
o wiecznej przyjaźni obu państw. 
R. Kaczorowski zapamiętał, że je-
den z konwojujących go żołnierzy 
miał dziurawe buty.

Rozprawa odbyła się 31 stycz-
nia 1941 r. w sądzie. Przybył nawet 
adwokat wyznaczony z urzędu. 
Prokurator zażądał kary śmieci dla 
najstarszych: Dakowicza, Kaczo-
rowskiego i Śmigielskiego, nato-
miast obrońca poprosił o karę 10 

lat łagrów dla każdego z oskarżo-
nych, jako ofiar systemu, w którym 
się wychowywali. Wyrok ogłoszo-
no następnego dnia dodając do 
skazanych na karę śmierci jeszcze 
W. Ruszkowskiego. Odrzucili oni 
propozycję podpisania prośby do 
Stalina o okazanie łaski, natomiast 
podpisali wniosek do Sądu Naj-
wyższego ZSSR o rewizję proce-
su. Sto dni czekali w celi śmierci 
na wykonanie wyroków, po czym 
poinformowano ich o zamianie 
dokonanej w Moskwie, w dniu 
26 kwietnia kary śmierci na 10 lat 
pracy w łagrach, a potem jeszcze 
na 5 lat pobytu na zesłaniu i prze-
padek mienia. W nocy z 27 na 28 
maja zawieziono R. Kaczorow-
skiego wraz z licznymi więzieniami 
na bocznicę kolejową 

ostatnI Prezydent II rP na UchodźstWIe ryszard kaczoroWskI 
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Z Janem Siemińskim 
gawędy niedokończone

haLIna bUrsztyńska

„Magazyn Polski”, 
miesięcznik Związku 
Polaków na Białorusi, 
należy do nielicznych, 
przodujących periodyków 
adresowanych do polskiego 
odbiorcy na Białorusi i za 
granicą. Miejmy nadzieję 
na godne uczczenie 
30-lecia jego działalności 
w przyszłym roku. 

Merytoryczny profil pisma od-
nosi się do wszechstronnej tema-
tyki ziemi grodzieńskiej, prezen-
towanej w szerokim spectrum 
poznawczym, kulturalnym, histo-
rycznym i społecznym. Redaktor 
Naczelna periodyku od lat konse-
kwentnie i niestrudzenie odkrywa 
przed czytelnikiem tzw. małą histo-
ryczną codzienność epoki, szcze-
gólnie XIX i XX wieku. Oznacza 
to świadome realizowanie zamysłu 
ocalenia od niepamięci działań lu-
dzi, przede wszystkim anonimo-
wych, bohaterów codzienności. To 
oni tworzyli historię narodu. Oni 
winni być wzorcem dla potom-
nych. Dzięki publikowaniu ich bio-
grafii, nawet drobnych epizodów 
życia, „Magazyn Polski” staje się 
jednym z ważnych dokumentów 
życia zbiorowego. Publikowanie 
danych faktograficznych, związa-
nych z wydarzeniami burzliwego 

XX wieku, należy do pozytywów 
programu wydawniczego Redakcji. 
Przykładem niech będzie publika-
cja sylwetki grodnianina Jana Sie-
mińskiego. 

Postać tego jednego z cichych 
Kolumbów XX wieku przypo-
mniał ostatnio A. C. Dobroński 
(„Magazyn Polski” 2021, nr 2). 
Odkrywczy artykuł pragnę uzu-
pełnić o drobne dopełnienia okru-
chów prywatnych wspomnień. 
Tak się złożyło, że oboje zamiesz-
kaliśmy w Krakowie po wojnie. 
Do bezpośrednich kontaktów 
doszło w 1980 roku. Znajomość 
trwała przez kilkanaście lat aż do 
odejścia p. Jana na wieczną wartę 
w 1994 roku. Metrykalnie dzieliła 
nas różnica pokoleniowa. Dlatego 
najczęściej wspólne gawędy doty-
czyły życiowych konfrontacji z po-
zycji naszego wieku. Przywołuję 
te, których tematyka odnosiła się 
do Grodna. Nadmieniam, że roz-

mowy nie wykraczały poza zakres 
narzucony przez J. Siemińskiego. 
Nie próbowałam przekraczać te-
matycznej granicy tabu. 

W mojej pamięci p. Jan utrwalił 
się jako człowiek o cechach cha-
rakteru typowych dla kresowian: 
otwartości, gościnności, prostoty 
zachowania. W barwie jego głosu, 
z lekkim śpiewnym akcentem, wy-
czuwalnym dla wrażliwego ucha, 
w sposobie artykulacji wyczu-
wało się życzliwość pozbawioną 
uprzedzeń wobec słuchacza. Od-
bierałam go jako człowieka zrów-
noważonego, cierpliwego i wy-
rozumiałego. W wypowiedziach 
wyczuwało się ostrożną ocenę 
rzeczywistości, podlegającą warto-
ściowaniu z dystansu jego osobi-
stych doświadczeń życiowych.

Po I wojnie światowej rodzina p. 
Jana wróciła do Grodna z Podola. 
Moi dziadkowie, po przeżyciach 
rewolucji 1917 roku w Petersbur-

krakóW Połączył Losy aUtorkI haLIny bUrsztyńskIej I obrońcy grodna z 1939 r. jana 
sIeMIńskIego
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gu i po wojennej tułaczce również 
na powrót znaleźli się w Grodnie. 
Rodzina Siemińskich osiedliła się 
w Łosośnie, w lewobrzeżnej części 
miasta. Dziadkowie nabyli parcelę 
tamże pod budowę domu. Na po-
czątku lat 20. ubiegłego wieku za-
częła tam powstawać nowa dziel-
nica domków jednorodzinnych. 
Ziemię pod zabudowę zbywał 
właściciel majątku Augustówek, 
hrabia Maurycy O’Brien de Lacy. 
Był to człowiek znany i szano-
wany, prezydent miasta w latach 
1929-1932. Jego małżonka, księż-
niczka rosyjska Nadzieja Drucka, 
prowadziła w Augustówku salon 
literacki. Gościli tam notable pol-
skiej literatury: Zofia Nałkowska, 
Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, 
Jan Parandowski. Mało jest znany 
pobyt Witkacego w czerwcu 1939 
roku. Na towarzyskim spotkaniu 
artysta proroczo przepowiedział, 
że goście spotkali się po raz ostat-
ni, gdyż niebawem wybuchnie woj-
na. Nastąpi zagłada ziemiańskiego 
świata. Słuchano go z wyrozumia-
łym pobłażaniem. Po kilku mie-
siącach, 18 września 1939 roku, 
na wieść o zbrojnej napaści Armii 
Czerwonej na Polskę, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz zginął śmiercią 
samobójczą na Polesiu we wsi Je-
ziory. 

Jan Siemiński mieszkał nie-
opodal Augustówka. Pamiętał go 
z czasów przedwojennych. Wspo-
minał o starannie utrzymanym par-
ku, gazonach przed dworem i alei 
prowadzącej do brzegu Niemna. 
Zachwycała go architektura wnę-
trza dworskiej kaplicy. Zasmuciła 
go moja relacja o wyglądzie pałacu 
z przełomu lat 1941/42. We wrze-
śniu 1939 roku, po ucieczce wła-
ścicieli do Warszawy, pałac został 
zdewastowany i ograbiony. Dzia-
łania frontu dopełniły jego ruiny. 
W moich dziecięcych wspomnie-
niach zachowałam widok grobow-
ca w krypcie kaplicy. Przez znacz-
ny ubytek posadzki, wśród sterty 
gruzu, widoczna była metalowa 

trumna z roztrzaskanym wiekiem 
i prochami osoby zmarłej. 

Wspólny duet wspomnień był 
kontynuowany przy kolejnych 
spotkaniach. Jan Siemiński przed 
wojną uczęszczał do szkoły po-
wszechnej im. Stefana Żeromskie-
go przy ul. Lipowej. Wspominał 
panującą w niej atmosferę rado-
snej rywalizacji na zawodach spor-
towych szkolnego boiska. Opo-
wiadał o ogniskach w Pyszkach 
i wycieczkach do Gór Kredowych. 
A nade wszystko wspominał lekcje 
języka polskiego i historii. Stano-
wiły one uniwersytet patriotycznej 
miłości ojczyzny i obywatelskie-
go wychowania. Jak niebawem się 

okazało, szkoła świetnie przygoto-
wała młodzież do zdania obywa-
telskiego czynu we wrześniu 1939 
roku. Konfrontacja tych doświad-
czeń z moimi wywołała u p. Jana 
swoisty szok. W tej samej szkole, 
a nawet w tejże klasie, zostałam 
w roku wojny 1944/45 uczennicą 
klasy drugiej, podlegając obowiąz-
kowi edukacji w szkole z językiem 
rosyjskim. Zaszły zmiany. Sta-
ry porządek odszedł do historii. 
Przez Grodno toczyła się wojna. 
Na frontowej ścianie klasy por-
tret Ignacego Mościckiego, prezy-
denta II Rzeczypospolitej, zajęła 
najnowsza podobizna generalissi-
musa Stalina. Powstała dziecięca 

aUgUstóWek, naLeżący do rodU o’brIen de Lacy. bUdynek karczMy

daWna szkoła IM. stefana żeroMskIego W grodnIe, do której W okresIe MIędzyWojennyM 
Uczęszczał jan sIeMIńskI, a Po WojnIe – haLIna bUrsztyńska
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W lipcu 1945 roku znalazłam się 
z matką w Kuźnicy Białostockiej 
w licznym gronie kobiet uciekinie-
rek z dziećmi. Po roku zamieszka-
łam z matką w Krakowie w ocze-
kiwaniu na powrót ojca. Los go 
oszczędził. Przetrwał więzienie 
śledcze w Grodnie i zesłanie do 
GUŁAG-u. Przeszedł szlak bojo-
wy z Armią Andersa. W 1947 roku 
wrócił do rodziny. Naznaczony 
piętnem „wroga ludu” próżno szu-
kał zatrudnienia. Po wielu bezsku-
tecznych kołataniach do różnych 
instytucji objął stanowisko szofera 
w studenckim klubie „Bratniak” 
na Akademii Handlowej. Jan Sie-
miński był wówczas studentem 
tejże uczelni. Przy jakiejś okazji 
w naszej rozmowie o wyższym 
szkolnictwie powojennym w Kra-
kowie wzmiankował o znajomym 
z Grodna. Padło nazwisko moje-
go ojca, Antoniego Stefańskiego. 
Wówczas odświeżyłam z pamięci 
rozmowę zasłyszaną od rodzi-
ców. Z wdzięcznością wyrażali się 
o studencie z Wilna, który zasko-
czył ojca świetną znajomością to-
pografii dowojennego Grodna. 
Jako członek zarządu „Bratniaka” 
tenże student zasilał ubogą pensję 
ojca zleceniami do wykonania prac 
technicznych na rzecz klubu. Jan 
Siemiński, zmuszony do konspira-
cji, studiował wówczas pod fałszy-
wym nazwiskiem.

Na początku lat 90. spotkali-
śmy się z p. Janem w Warszawie 
na konferencji, gdzie poznałam 
sędziwą Grażynę Lipińską, autorkę 
głośnej książki dokumentalnej „Je-
śli zapomnę o nich…”. To postać 
niezwykła i heroiczna. Od 1935 
roku kierowała w Grodnie zespo-
łem szkół zawodowych im. Jadwi-
gi Tejszerskiej. We wrześniu 1939 
roku współorganizowała obronę 
Grodna. Spotkanie z G. Lipińską 
stało się impulsem do rozmowy na 
temat cech przedwojennego har-
cerstwa. Była to organizacja mło-
dzieżowa powstała na programie 
ruchu skautowego Baden-Powella. 
Jego ideą było tworzenie warun-

organizacja pionierów. Za przy-
stąpienie do niej dzieci uzyskały 
przywilej noszenia zaszczytne-
go, czerwonego „gałstuka”. A na 
zbiórkach otrzymywały kromkę 
chleba z dwiema kostkami cukru 
– łakociami pożądanymi i nieosią-
galnymi. W okresie Nowego Roku 
Bóg nie wysłuchał głośnych wo-
łań gromadki polskich dzieci i nie 
przysłał aniołków z cukierkami. 
„Ojczulek” z Kremla pamiętał 
o małych patriotach radzieckich, 
części dzieci z wojskowych rodzin. 
A Śnieguroczka obdarzyła je fronto-
wymi słodyczami. Po wielu latach 
znalazłam się w tejże samej klasie 
na parterze, gdzie jeszcze w 1939 
roku Janka Siemińskiego przyspo-
sabiał do godnego życia harcmistrz 

Brunon Hlebowicz. A mnie, po 
pięciu latach, trudziła się mode-
lować na radzieckiego obywatela 
miła wychowawczyni, Nadieżda 
Aleksandrowna. Z początkiem lat 
90. ubiegłego wieku, na zaprosze-
nie Związku Polaków na Białorusi 
polska młodzież w tej samej klasie 
słuchała mego wykładu o twór-
czości Adama Mickiewicza. 

Rok 1945 stał się życiowym 
przełomem dla setek tysięcy Pola-
ków. Trzeba było opuścić miejsca 
i ludzi – to i tych – co stanowiło 
kwintesencję ludzkiego życia. Do-
rosły Jan Siemiński pojmował po-
lityczny bezsens przemian. Mała 
Halina nie rozumiała logiki ode-
rwania od tego, co identyfikowało 
się z miłością i bezpieczeństwem. 

grażyna LIPIńska, aUtorka ksIążkI dokUMentaLnej „jeŚLI zaPoMnę o nIch...”
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ków dla harmonijnego i pełnego 
rozwoju człowieka we wszystkich 
aspektach jego osobowości pod 
hasłem służby Bogu, Honorowi, 
Ojczyźnie. Harcerzy miało wyróż-
niać stałe samodoskonalenie du-
chowe, miłość kraju i poświęcenie 
dla niego nawet za najwyższą cenę 
oraz absolutne braterstwo ludzi. 
Z organizacji tej wyrośli przyszli 
Kolumbowie polscy II wojny świa-
towej. Do nich należał Jan Siemiń-
ski, harcerz okupacyjnych Szarych 
Szeregów. P. Jan był zaintereso-
wany moim epizodem w harcer-
stwie. To rok szkolny 1947/48, 
czyli schyłek Związku Harcerstwa 
Polskiego. Jesienią 1948 r. władze 
ludowe ogłosiły deklarację o ze-
rwaniu ze skautingiem. Ostatecz-
nie w 1950 roku ZHP rozwiązano. 
Powstała organizacja Harcerstwa 
Polski Ludowej. 

Każdego roku 23 kwietnia odby-
wał się zlot harcerskich chorągwi 
dla uczczenia św. Jerzego, patrona 
harcerzy. Uczestniczyłam w ostat-
nim zlocie w 1948 roku. Ostatnią 
mszę celebrował kard. Adam Sa-
pieha, metropolita krakowski. Jan 
Siemiński wspomniał, że był rów-
nież uczestnikiem tej ostatniej, już 
historycznej uroczystości. Rozma-
wialiśmy też o przedwojennej tra-
dycji międzynarodowych zlotów 
skautów pod hasłem braterstwa 
i o hymnie zlotu pod nazwą Jam-
boree. Może ktoś jeszcze pamięta 
słowa tekstu. Oto one:

Ze wszystkich krajów i narodów
Ze wszystkich świata stron i ras
Na Jambo spływa potok młodych
Na Jambo młody szumi las.
Synowie puszczy i przyrody
Podają sobie bratnią dłoń
Zewsząd zjechali tu na gody
Po szczęścia i radości plon.
O Jamboree, o Jamboree…
Jak dobrze nam i jak radośnie
O Jamboree, o Jamboree…
Radosnym echem niechaj 

przestrzeń brzmi
Do wszystkich krajów i narodów
Stąd żagiew weźmie każdy z nas
Roznieci zapał w sercach 

młodych

Tą pieśnią w blasku jasnych 
gwiazd.

Nie będzie różnic wśród narodów
Granice zbudujemy z serc
Splecionych ramion łańcuch 

młody
Starczy za sto milionów twierdz.
Spotkania z Janem Siemińskim 

miały charakter kameralny bez 
udziału osób trzecich. Zazwyczaj 
po długiej przerwie otrzymywa-
łam telefon z zapytaniem o samo-
poczucie. Był to dyskretny sygnał 
zaproszenia do spotkania. Tema-
tyka rozmów nigdy nie odnosiła 
się do relacji z przeżyć wojennych. 
Były to raczej pogodne gawędze-
nia dla odpoczynku. Odnosiłam 
wrażenie, że rozmówca odczu-
wał potrzebę fizycznej obecności 
kogoś z jego ukochanego miasta. 
Nostalgicznej tęsknoty za nim nie 
był w stanie pokonać. Adaptacja 

nowej przestrzeni życiowej ciągle 
zawodziła. Mogłam przypuszczać, 
że przez długie lata wciąż nie był 
w stanie przekroczyć psychicznej 
blokady milczenia o sobie. Była 
to właściwość charakterystyczna 
dla ludzi konspiracji uwikłanych 
w tryby ówczesnej okrutnej stra-
tegii wojny. Z czasem pojawiły się 
w rozmowach luźne komunikaty 
o zamyśle zbierania materiałów do 
książki dla przekazania potomnym 
wydarzeń. Odtąd gawędy o Grod-
nie nabrały dynamiki. Być może 
wtedy spełniałam rolę swoistego 
medium konfrontacyjnego w wy-
łanianiu i porządkowaniu pamięci 
przeszłości. 

W jesienny, pogodny dzień 10 
października 1994 roku Jan Sie-
miński nas pożegnał. Spoczął 
w Krakowie na nekropolii Rako-
wice 

kardynał adaM saPIeha
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Prawosławni, unici i katolicy 
w dziejach miasteczka 
Sopoćkinie

adaM łojkoWIcz

Za datę powstania 
miasteczka Sopoćkinie 
uważa się 10 lipca 1519 
roku, kiedy to król polski 
i wielki książę litewski 
Zygmunt Stary nadał 
bojarowi Sapotkowi 
Steckowiczowi przywilej 
na posiadanie ziemi 
Romanowszczyzna 
w powiecie grodzieńskim. 
Nie ma jednak 
bezpośrednich dowodów na 
to, że wzmianka ta dotyczy 
miejsca, gdzie powstały 
Sopoćkinie. 

Właściwie wzmianka o drodze 
„z Grodna do Sopockina” istnieje 
w dokumentach z 1560 roku i wła-
śnie ją możemy uważać za pierw-
szą o miasteczku w źródłach hi-
storycznych. Parafia prawosławna 
w Sopoćkiniach powstała w 1580 
roku. Jeszcze na początku XIX 
wieku opiekunowie parafii – ko-
latorzy z rodziny Wołłowiczów, 
przechowywali u siebie przywileje 
fundacyjne z lat 1580 i 1584, nada-
ne przez króla Stefana Batorego. 
Od początku XVII wieku parafia 
w Sopoćkiniach stała się greckoka-
tolicką.

Po wyniszczającej wojnie 
w latach 1654–1667 miasteczko 
decyzją sejmu zostało przekaza-
ne szlachcie województwa smo-
leńskiego, które Rzeczpospolita 
utraciła na zawsze. Większą część 
miasteczka otrzymał Kazimierz 

Mintowt Czyż. Mieszkali wtedy 
w Sopoćkiniach wierni kilku wy-
znań: katolicy, wiary mojżeszowej 
i unici. Mieszczanie Sopoćkiń pła-
cili Czyżowi 827 tynfów czynszu 
i podróżczyzny, organizowali straż 

dzienną i nocną w miasteczku i słu-
żyli właścicielowi przez dwanaście 
dni tołoków rocznie, co zwykle 
odbywało się podczas żniw. Za 
prawo do produkcji wódki i piwa 
Czyż otrzymywał od mieszczan 

cerkIeW PraWosłaWna W soPoćkInIach

stanIsłaWa MarcInkIeWIcz (PIerWsza z PraWej) Przed ŚWIątynIą UnIcką W soPoćkInIach.  
fot. z aLbUMU rodzInnego Ireny kraWIec
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tym zajmujących się tysiąc złotych, 
katolicy Sopoćkiń wpłacali rocz-
nie czterysta złotych dla kościoła 
w Hoży, do parafii której wówczas 
należeli.

W 1706 r. syn Kazimierza Min-
towta Czyża – Józef  sprzedał mia-
steczko za dwadzieścia trzy tysiące 
talarów przedstawicielowi słynnej 
szlacheckiej dynastii Bogusławowi 
Korwinowi Gosiewskiemu – pisa-
rzowi Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, kantorowi prałata wileń-
skiego. Z dokumentów znany jest 
jeszcze jeden Gosiewski, który był 
biskupem smoleńskim, miał on 
Sopoćkinie we własności aż do 
swojej śmierci w 1744 r.

Według inwentarza Sopoćkiń 
z 1704 r., jedyną sakralną budowlą 
chrześcijańską w mieście była cer-
kiew unicka. W 1725 r. wzmian-
kowany wyżej Bogusław Korwin 
Gosiewski, zbudował w mieście 
drewnianą cerkiew pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
prawdopodobnie na miejscu po-
przedniej.

Gosiewscy byli właścicielami 
Sopoćkiń prawie przez całe XVIII 
stulecie i często prowadzili spory 
z magnacką rodziną Wołłowiczów, 
właścicielami dóbr i pięknej rezy-
dencji w Świacku. To właśnie ry-
walizacja z Gosiewskimi wyjaśnia 
założenie przez Wołłowiczów tuż 
obok Sopoćkiń miasteczka Teolin. 
W dniu 6 marca 1789 r. Antoni 
i Teofilia Wołłowiczowie ufun-
dowali w Teolinie kościół. Dekret 
o utworzeniu nowej parafii wydał 
w dn. 27 kwietnia 1789 r. biskup 
wileński Ignacy Jakub Massalski. 
Nowa parafia powstała z zachod-
niej części parafii Hoża i chociaż 
Teolin z czasem stał się częścią So-
poćkiń, to jeszcze przez wiele lat 
parafię rzymskokatolicką nazywa-
no teolińską.

Co się tyczy parafii unickiej, to 
w 1804 r. kościół był już w bardzo 
złym stanie i wymagał pilnego re-
montu. Wystrój świątyni z trzema 
ołtarzami przypominał wystrój ko-

ścioła rzymskokatolickiego. Księgi 
kościelne były tradycji zachodniej 
– Służebnik (Mszał) wydania wi-
leńskiego, Łaciński Mszał, polska 
Ewangelia. W pobliżu kościoła 
stała drewniana dzwonnica z czte-
rema dzwonami. Parafia składała 
się z kilkudziesięciu wsi z mieszaną 
ludnością: rzymskokatolicką i grec-
kokatolicką (unicką). Parafia unic-
ka w 1804 roku liczyła 732 osoby. 
Co ciekawe, przy kościele znajdo-
wał się przytułek dla żebraków, 
w którym mieszkały cztery osoby.

Świątynia zawaliła się w 1815 
roku. Potem w tym mieście była 
już tylko mała kaplica unicka i na 
początku lat 30. XIX wieku po-
stanowiono zbudować murowa-
ną świątynie, za którą zapłacili 
kolatorzy parafii Wołłowiczowie. 
Zbudował ją mieszkaniec Sopoć-
kiń murarz Franciszek Mackewicz. 
Ukończono ją w 1839 r., konsekro-
wano zaś w 1841 roku. W 1875 r. 
kościół unicki przerobiono na 
świątynię prawosławną, ale ilość 
wiernych się zmniejszała, po oku-

pacji niemieckiej w 1915 r. ich już 
prawie nie było. Co prawda, pro-
boszcz prawosławny Justyn Palecki 
nie uciekł razem z wojskiem rosyj-
skim, a pozostał w Sopoćkiniach 
co najmniej do roku 1918. Dalsze 
informacje o losie dawnej unickiej, 
a potem prawosławnej, świątyni są 
sprzeczne. Niektóre źródła poda-
ją, że w okresie międzywojennym 
cerkiew nie funkcjonowała i służy-
ła chłopom jako magazyn zboża, 
a od początku lat pięćdziesiątych 
XX wieku jako magazyn tytoniu. 
Z drugiej strony są wzmianki, że 
cerkiew była wyświęcona na ko-
ściół i w 1930 r. wyznaczono dla 
niej osobnego księdza katolickie-
go. 

Po II wojnie światowej cerkiew 
już nigdy nie była czynna. W latach 
70. świątynia została zniszczona. 
Ocalało jedynie ogrodzenie, które 
znajduje się na terenie przedszko-
la. Obok zachował się także dawny 
cmentarz unicki, na którym prze-
trwał do dziś tylko jeden kamienny 
nagrobek 

Po daWnej ŚWIątynI UIckIej Pozostało jedynIe ogrodzenIe
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Polowanie na czarownice 
w województwie 
nowogródzkim

ksIążę jan stanIsłaW saPIeha I jego żona gryzeLda Wodyńska

HISTORIA

dYMItR zagackI

Mieszkańcy 
średniowiecznej 
i nowożytnej Europy 
wierzyli powszechnie 
w istnienie czarów oraz 
w ich skuteczność 
w wyrządzaniu szkód na 
zdrowiu, życiu i mieniu. 
Oskarżano o czary 
najczęściej kobiety. 
Trudno zaraz oszacować, 
ile kobiet zamordowano 
przez ludzką ciemnotę. 
Ale z pewnością były to 
tysiące nieszczęsnych 
ofiar spalonych na 

stosach, powieszonych lub 
zamęczonych na śmierć. 

W porównaniu z Europą Za-
chodnią na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wyróżniają-
cych się tolerancją religijną procesy 
sądowe o czarodziejstwo były zja-
wiskiem dość rzadkim i nie zawsze 
kończyły się straceniem oskarżo-
nych. Jak pisze Małgorzata Pilarek, 
w latach 1552-1771 przeprowa-
dzono na Litwie łącznie 113 spraw 
o czary, przy tym wyroki śmiertel-
ne zapadły tylko w 28. Oskarżycie-
lom chodziło raczej o pozbycie się 
niepożądanych sąsiadów i wygna-
nie ich z dóbr niż o wyrok śmierci.

Historia, która zdarzyła się pra-
wie czterysta lat temu w dawnym 

województwie nowogródzkim 
miała, niestety, tragiczne zakoń-
czenie. Jest dobrze znana przede 
wszystkim z tego powodu, że jed-
nym z głównych jej figurantów był 
Jan Stanisław Sapieha, marszałek 
wielki litewski. Przez wiele lat cier-
piał on na postępującą chorobę 
psychiczną. Beata Gryko-Andrejuk 
w artykule pt. Relacje Jana Stanisława 
Sapiehy z rodziną i otoczeniem podaje, 
że na stan zdrowia marszałka ne-
gatywnie odcisnęła się klęska zada-
na mu w bitwie ze Szwedami pod 
Walmojżą w roku 1626. Oddział 
dowodzony przez Jana Stanisława 
został bowiem całkowicie rozbity. 
Liczne kuracje nie przynosiły trwa-
łej poprawy, w związku z czym 
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marszałek wyjechał za granicę do 
Egeru, aby korzystać z leczniczych 
właściwości wód, a następnie udał 
się do Włoch. Stan jego zdrowia 
stopniowo jednak się pogarszał. 
Przyczyniły się do tego śmierć 
żony i jedynego syna. Jan Stanisław 
ożenił się ponownie z Gryzeldą 
Wodyńską, a jednak brak potom-
stwa i w konsekwencji ciągłości 
rodu dostarczały mu powodów do 
zmartwień. Sfrustrowany bezdziet-
nością marszałek uznał czarną ma-
gię za źródło swoich problemów. 
Tak się rozpoczęło w jego dobrach 
polowanie na czarownice.

Dość szczegółowo opisał je Ta-
deusz Łopalewski, autor broszury 
„Czarownice litewskie”. Według 
niego, pierwszy proces o czaro-
dziejstwo rozpoczął się w 1630 r. 
Z oskarżenia mieszczanina sło-
nimskiego, Tomasza Kruhelskiego, 
sąd w Nowogródku badał wtedy 
niejaką Annę Pawlukową, zwaną 
„Krotką”, poddaną wojewody wi-
leńskiego, lecz od ośmiu lat miesz-
kającą w Słonimiu.

Pawlukowa, poddana torturom, 
zaczęła opowiadać o czarach, czy-
nionych przez inne kobiety prze-
ciwko samemu Janowi Stanisławo-
wi Sapieże. Celem czarów było nie 
dopuścić do ożenienia się Sapiehy. 
Jako na najgroźniejszą czarowni-
cę wskazała Pawlukowa na żonę 
prawosławnego kapłana Marcina 
Hromyki. Jak podaje Łopalewski, 
o „matuszce” Pawlukowa zezna-
ła następujące: „Choćbyście mnie 
spalili, nic to nie pomoże. A jeśli 
ją weźmiecie – wszystko się dobrze 
jego mości panu marszałkowi uło-
ży i choćby z królewną się ożenił. 
Bo ta popadia połową świata trzę-
sie, a ja za cudze sprawki w ręce się 
wam dostałam”.

Pawlukowa chcąc zwalić wszyst-
ko na „matuszkę”, sama do nicze-
go się nie przyznała. Wtedy sąd, 
opierając się na zeznaniach miesz-
czan słonimskich – Kruhelskiego 
oraz Lejby Mejorowicza, ostatni 
oskarżył kobietę o zaczarowanie 
mu domu – ponownie Annę Paw-

lukową „wskazał na próby”.
Wtedy przyznała się ona do 

zaczarowania Kruhelskiej, tłuma-
cząc, że ją do tego namówiła inna 
niewiasta. Ale nie czarowała pani 
Kruhelskiej na śmierć, będzie więc 
zdrowa. W sprawie Lejby Mejoro-
wicza powiedziała, że rzuciła czary 
na jego dom z pewnością szyn-
karka Inikiejewa, która skarżyła 
się kiedyś, że u Lejby ludzie piją, 
a u niej nic. I potem jeszcze wy-
znała na torturach, że jak tylko ją 
wypuszczą to Jan Sapieha „będzie 
zdrów, wesół i prędko się ożeni”.

Wszystkie te zeznania nie wyra-
towały życia Pawlukowej. Sąd ska-
zał ją na spalenie na stosie. Kolej 
przyszła na wspominaną wyżej po-
padię, Rainę Hromyczynę z domu 
Mańkowską. Wiadomo o niej, że 
się urodziła ok. 1603 r. w rodzinie 
szlacheckiej. W wieku 17 lat zosta-

ła wydana za mąż za Marcina Hro-
mykę. Jedne źródła podają jako 
miejsce zamieszkania prawosław-
nego duchownego i jego żony Wy-
sock, zaś inne – wieś Jatra. Druga 
wersja jest bardziej prawdopodob-
ną, gdyż w Wysocku w latach 30. 
XVII w. już istniała cerkiew unic-
ka. Z młodych lat Raina znała się 
na leczeniu ziołami, o czym kil-
kakrotnie zeznała podczas proce-
su. Sprawa jej ciągnęła się bardzo 
długo i obfitowała w szereg sen-
sacyjnych momentów. Na przy-
kład, w trakcie procesu wielokrot-
nie naruszone zostało prawo, bo 
przeciwko matuszce, pochodzącej 
przecież z rodu szlacheckiego, ze-
znawali osoby niższych warstw 
społecznych. Same zaś oskarżenie 
o czary zbudowane było na bardzo 
wątłych fundamentach. 

Głównym rzecznikiem oskar-

zaMek W NoWogRódku

tortUroWanIe kobIet Podejrzanych o czary
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dał wyrok śmierci, wniósł odwoła-
nie do Trybunału w Mińsku. Gdy 
i tam sprawa została przegrana, 
wniósł prośbę o ponowne rozpa-
trzenie procesu w Nowogródku. 
Wreszcie musiał skapitulować. 
Sąd ostatecznie postanowił ska-
zać Rainę Hromyczynę na śmierć 
poprzez spalenie na stosie, mimo 
braku zdecydowanego przyznania 
się do winy. Stanowiło to wówczas 
precedens sądowy. Daje to podsta-
wę twierdzić, iż Jan Sapieha używał 
wszystkich środków, by oskarżona 
straciła życie. Pod wpływem coraz 
nowych ataków szaleństwa pragnął 
zemsty za swoją chorobę i bez-
dzietność.

W dn. 17 grudnia 1631 r. oskar-
żono wywieziono poza miasto na 
przygotowane uprzednio miejsce 
egzekucji. Przed wykonaniem wy-
roku sędziowie, jak to było przyję-
te w procedurze dotyczącej spraw 
o czary, zapytali, czy nie oskarżyła 
wymienionych z powodu złośli-
wości, którzy mogli być niewinni. 
Oskarżona potwierdziła swoje za-
rzuty wobec Ophanasowiczowej 
i jej męża, natomiast odwołała ze-
znania dotyczące Sycikowej, twier-
dząc, że zrobiła to z powodu waśni 
między nimi. Po tym stwierdze-
niu nakazano wykonanie wyroku 
i Raina Mańkowska Hromyczyna 
została spalona na stosie jako cza-
rownica, a sędziowie i świadkowie 
zaręczyli własnymi podpisami rela-
cję z egzekucji, którą wpisano do 
ksiąg grodzkich nowogródzkich.

W niektórych publikacjach po-
daje się, iż przed śmiercią Hro-
myczyna miała powiedzieć Janowi 
Sapieże: „Żeby było tobie tak jak 
mnie”. I prawda, polowanie na 
czarownice oraz haniebny proces 
nie wyszły mu na dobre. W 1633 r. 
zmarł ojciec marszałka, Lew Sa-
pieha, oraz jego druga żona. Sam 
zaś Jan Stanisław zmarł niedługo 
później, w 1635 r., borykając się do 
końca życia z chorobą umysłową 
i nie pozostawiając potomstwa 

żenia był klient marszałka, Stani-
sław Aleksander Borkowski. To 
on aresztował Hromyczynę i przy-
wiózł ją w kajdankach do sądu 
w Nowogródku. Na rozprawie we 
wrześniu 1631 r. Borkowski zeznał, 
że popadia, gdy ją konwojował do 
sądu, proponowała mu po drodze 
łapówkę za uwolnienie. Miała po-
wiedzieć: „Panie Borkowski, cze-
mu ty mnie nie przestrzegł? Dała-
bym ja tobie złotych sto. Choćbym 
miała w jednej koszuli zostać, tedy 

bym ci to nagrodziła, żebyś był 
kontent. I teraz mi popuść”. 

Oskarżona kobieta nosiła na 
szyi medalion zwany Agnusem, 
którego zeznający Borkowski nie 
odważył się ściągnąć i sprawdzić. 
Obawiał się zapewne, że może to 
być jakiegoś rodzaju amulet chro-
niący rzekomą czarownicę. Osta-
tecznie medalion zdjęto i otwo-
rzono, nie znajdując w nim jednak 
niczego podejrzanego.

Według Aleksandry Ziober, 
Borkowski zeznając twierdził, że 
Hromyczyna podzieliła się z nim 
spostrzeżeniami na temat postawy 
kobiet wobec małżeństwa magna-
ta. W trakcie pobytu pod Lachowi-
czami u niewymienionej z imienia 
Mogilnickiej domniemana cza-
rownica podsłuchała rozmowę 
praczek i służących Jana Stani-
sława, które nie chciały, „aby się 

jego mość pan marszałek żenił”. 
Hromyczyna miała także przeka-
zać Borkowskiemu informacje na 
temat tajnego spotkania kobiet 
zamieszkujących dobra Sapiehy: 
Ferensowej, Rusieckiej, Cybul-
skiej oraz nieżyjących już w trakcie 
procesu Potopolskiej i Góreckiej. 
Podobno także inna czarowni-
ca – Ophanasowiczowa – groziła, 
że doprowadzi do uszczerbku na 
zdrowiu Sapiehy. Niemożliwe teraz 
ustalić, czy Borkowski zeznający 

zapewne pod przysięgą, nie wymy-
ślił tej historii.

Być może także długi proces wy-
warł wpływ na zdrowie psychiczne 
oskarżonej, poddawana była prze-
cież torturom, m. in. rozciąganiu 
na drabinie. Hromyczyna w zezna-
niach wielokrotnie przyznawała, 
że potrafi uleczyć Jana Stanisława 
Sapiehę z bezdzietności i uczyni 
to, jeśli ją uwolnią: „Będzie jego 
mość zdrów, i potomstwo będzie 
miał, i doczeka lat pana ojca swe-
go, tęsknice też umiem odchodzić 
rozmaicie”.

Na prośbę oskarżonej sąd przy-
dzielił popadii pełnomocnika w oso-
bie niejakiego Jerzego More’a. We-
dług Tadeusza Łopalewskiego, on 
to właśnie występował do końca 
jako adwokat nieszczęsnej kobiety, 
narażając się osobiście na zarzut, 
że jest czarownikiem. Gdy sąd wy-

SPaleNIe czaRoWNIcY Na StoSIe
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Potępić komunizm
To w istocie rzeczy potrzeba, która dotyka sumienia obywatelskiego i moralnego 
wolnego świata

ReNato cRIStIN 

W 1945 roku, czyli prawie 
trzydzieści lat od narodzin 
Związku Radzieckiego 
w roku 1917, komunizm 
jako reżim polityczny 
i forma państwa podzielił 
kontynent europejski na 
dwie części, wyznaczając 
terrorem i krwią granicę, 
która niczym głęboka rana 
sprawiła, że narody Europy 
Wschodniej cierpiały, 
a obywatele jej zachodniej 
części byli oburzeni.

Mikrokosmosem tej wielkiej 
geopolitycznej rany było miasto 
Berlin, w którym mur odzwiercie-
dlał istotę żelaznej kurtyny i gdzie 
można było obserwować niczym 
pod szkłem powiększającym 
w laboratorium ludzkie dramaty 
i historyczne tragedie wywołane 
przez komunizm. W 1989 roku 
Mur Berliński został zburzony 
dzięki uporowi Zachodu, któremu 
przewodziły Stany Zjednoczone. 
Ich wytrwałość była symbolicznie, 
ale także fizycznie reprezentowana 
przez Ronalda Reagana i wielkiego 
papieża Polaka Jana Pawła II.

Przez prawie pięćdziesiąt lat 
komunizm stanowił przyczynę 
rozdarcia między dwoma blokami 
podzielonego na pół świata, a tym 
samym i Europy. Lecz to państwa 

lub ich rządy były wrogo wobec 
siebie nastawione: z jednej strony 
państwa socjalno-komunistyczne, 
z drugiej zaś kraje liberalno-demo-
kratyczne.

Natomiast poszczególne na-
rody w zdecydowanej większości 
nie były podzielone, ponieważ 
zarówno na Wschodzie, jak i na 
Zachodzie były one tradycyjnie, 
zwłaszcza począwszy od czasów 
nowożytnych, natchnione zasadą, 
której komunizm zaprzeczał i któ-
rą tłumił: wolnością rozumianą 
jako swoboda osobista i obywa-
telska, wolnością wyznania oraz 
wolnością artystyczną, wolnością 
myśli i słowa, przedsiębiorczością 
i własnością prywatną. Ideologia 
komunistyczna to zaiste ogromna 
i tragiczna rysa na historii współ-
czesnej Europy.

Obecnie, trzydzieści lat po 

upadku Związku Radzieckiego 
i jego satelickich reżimów, zrozu-
mienie zła, którym był komunizm, 
może pomóc w dalszym jednocze-
niu narodów Europy. Moja teza 
jest następująca: jeśli w końcu zde-
cydujemy się ostatecznie potępić 
komunizm, tak jak słusznie zro-
biliśmy to w przypadku narodo-
wego socjalizmu, to jednomyślne 
odrzucenie tej nieliberalnej, anty-
europejskiej, antychrześcijańskiej, 
kryminalnej i antyludzkiej ideologii 
mogłoby wzmocnić zarówno więzi 
międzyludzkie, jak i więzi pomię-
dzy narodami Europy.

Tego węzła gordyjskiego, któ-
rym jest komunizm, nigdy do końca 
nie przecięły ani europejska kultu-
ra, ani polityka. Dopiero, gdy osta-
tecznie rozwiążemy ten problem, 
odnajdziemy jednoczący element, 
którego wciąż brakuje w pozytyw-

MUr berLIńskI, który PodzIeLIł MIasto na dWIe częŚcI
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nej dialektyce między partiami eu-
ropejskimi – które posiadają swo-
ich reprezentantów w Parlamencie 
Europejskim. Tak jak – z wyjąt-
kiem nielicznych i niewielkich grup 
neonazistów – wszystkie europej-
skie partie są zjednoczone w po-
tępieniu narodowego socjalizmu, 
tak samo powinno się stać z osta-
tecznym potępieniem komunizmu 
i jego śmiercionośnej 
ideologii.

Ale w tym przypad-
ku tak nie jest, a przy-
najmniej jeszcze nie 
teraz. Niestety, przed 
nami nadal daleka dro-
ga do takiej świadomo-
ści, a Europa wciąż jest 
wewnętrznie rozdarta 
chorobą duszy, czyli 
ideologią komunizmu. 
Aby przeanalizować 
obecność tej ideologii 
we współczesnej Euro-
pie, musimy zacząć od 
konkretnego pytania: 
dlaczego nie uczynio-
no wobec komunizmu 
tego samego, co zosta-
ło zrobione – a co było 
naszym świętym prawem – wobec 
narodowego socjalizmu?

Stawiając tutaj znak równości, 
chcę podkreślić zarówno pokrew-
ność obu totalitaryzmów w ich 
zbrodniczej i ludobójczej istocie, 
jak i różnice między nimi w za-
kresie metod kontroli społecznej 
i masowej eksterminacji. Uważam, 
że właśnie po to, by uszanować 
wyjątkowość Shoah, czyli Holo-
kaustu, konieczne jest także osta-
teczne potępienie komunistycz-
nych zbrodni i ludobójstw.

Gdy sprawa stanie się ostatecz-
nie res iudicata, na poważnie i bez 
niedopowiedzeń, komunizm ma 
szansę stać się potworem, którego 
należy się bać, tragedią, której nie 
wolno nigdy więcej powtórzyć. To 
może służyć zjednoczeniu Euro-
pejczyków przeciwko ich prawdzi-
wemu wspólnemu wrogowi (któ-
rym jest oczywiście komunizm, 

radzIeckI dysydent WładIMIr bUkoWskI

lecz dziś także radykalny isla-
mizm). Musimy sprawić, by Euro-
pejczycy zrozumieli, że komunizm 
jest wirusem, organizmem obcym 
w stosunku do prawdziwych trady-
cji Europy, wrogiem jej cywilizacji.

Ostateczne potępienie komuni-
zmu powinno zatem być głównym 
celem politycznym, do którego 
Unia Europejska musi dzisiaj dą-

żyć – z jednej strony dlatego, że 
narody Europy Wschodniej chcą 
historycznego wyroku, który unie-
możliwiłby zarówno powrót ko-
munizmu w jakiejkolwiek formie, 
jak i ich ponowny ucisk, a z drugiej 
strony dlatego, że narody Zacho-
du powinny znać tę ideologię, bać 
się jej i odrzucać jej nowe ogniska 
w swoich krajach.

Właśnie podążając tym tokiem 
myślowym, w ubiegłym roku 
wspólnie z nieżyjącym już przyja-
cielem Władimirem Bukowskim 
sporządziliśmy i wystosowaliśmy 
apel o proces norymberski dla 
komunizmu, który miałby nie tyl-
ko wartość historyczną, ale także 
polityczną i moralną. Potępienie 
zbrodni ideologii komunistycznej 
to w istocie rzeczy potrzeba, któ-
ra dotyka sumienia obywatelskie-
go i moralnego wolnego świata. 
To sumienie powinno wyciągnąć 

wnioski z niechcianych doświad-
czeń narodów Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Jednakowoż pod względem dą-
żenia do tego celu od dawna ist-
nieje w Europie duży opór; świat 
kultury i mediów, ten zróżnicowa-
ny kontekst postępowości, który 
zawsze wspierał kulturowy mark-
sizm, odmawia utożsamienia ko-

munizmu z nazizmem i ogranicza 
się do krytyki tzw. realnego socja-
lizmu, ratując w ten sposób ideę 
komunistyczną przedstawianą jako 
ideał dobra i sprawiedliwości.

To wielkie historyczne i teore-
tyczne kłamstwo pozwoliło w Eu-
ropie i na całym świecie propa-
gować komunizm, ale nadszedł 
najwyższy czas, aby go zdemasko-
wać i obwieścić światu prawdę, co 
może doprowadzić do ostateczne-
go potępienia tej ideologii.

Tekst publikowany równocze-
śnie z polskim miesięcznikiem opinii 
„Wszystko Co Najważniejsze” w ra-
mach projektu realizowanego z Instytu-
tem Pamięci Narodowej.

Autor – Profesor Uniwersytetu 
w Trieście we Włoszech, były dy-
rektor Włoskiego Instytutu Kultu-
ry w Berlinie i były dyrektor nauko-
wy Fondazione Liberal w Rzymie 
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Moja droga do Polski

MIeczysłaW jackIeWIcz

Początek artykUłU W nr. 02/2021

Na granicy, po stronie 
polskiej, spotkali nas dość 
sympatyczni żołnierze. 
Dziwne to było spotkanie 
z tą Polską, której nie 
znałem, a która dla mnie 
ciągle była taka wymarzona, 
bliska. Jak ona mnie 
przyjmie – myślałem, czym 
dla niej, dla Polski, będę 
pożyteczny? Do wagonu 
weszli polscy wopiści, byli 
inni niż sowieccy, spokojni 
i sympatyczni. Życzyli nam 
szczęścia w ojczyźnie. Tak 
dojechaliśmy do Terespola. 

Tutaj kolejarze wypisali listy 
przewozowe na nasze rzeczy: ku-
fer i skrzynię, które miały dojechać 
do Małaszewicz, my zaś z walizka-
mi wysiedliśmy na peron i wkrótce 
weszliśmy do wagonu pociągu Te-
respol-Warszawa przez Białą Pod-
laską, gdzie w dawnym pałacu Ra-
dziwiłłów zorganizowano punkt 
repatriacyjny dla powracających 
z ZSRR.

Okazało się, że wsiedliśmy do 
wagonu I klasy. Pociąg ruszył i kon-
duktor zażądał okazanie biletów do 
kontroli. Biletów w Terespolu nie 
kupiłem, bo nie mieliśmy polskich 
pieniędzy, właściwie żadnych pie-
niędzy nie mieliśmy. Liczyliśmy, że 
otrzymamy jakąś zapomogę w tym 
punkcie repatriacyjnym lub jakieś 
wywiezione z Wilna przedmioty 
spieniężymy. Poprosiłem konduk-

tora, żeby podał swoje nazwisko, 
adres, a ja w ciągu dwóch dni prze-
ślę należność za bilety. Konduktor 
nie zgodził się i zażądał ode mnie 
złotej obrączki, inaczej wysadziłby 
nas na najbliższej stacji w Kobyla-
nach. Trafiłem na „bardzo życz-
liwego” Polaka, nie było rady: 
musiałem się zgodzić, ściągnąłem 
z palca obrączkę ślubną i oddałem 
rodakowi za przejazd repatriantów 
z Terespola do Białej Podlaskiej. 

Tak oto ojczyzna, a właściwie jej 
przedstawiciel w osobie pracowni-
ka PKP, przyjął nas – Irenę, Wiesię, 
dziadka Makiewicza, Mamę i mnie 
– na polskiej ojczystej ziemi. Swo-
jej ślubnej obrączki nigdy nie od-
zyskałem. Irenie było szczególnie 
przykro, bo powróciła do Ojczy-
zny, gdzie od wieków żyli jej dzia-
dowie, gdzie w Kutnie się urodziła, 
a jej ojciec oficer Wojska Polskiego 
od 1916 do 1945 roku walczył o tę 

ofIcyna zaMkU radzIWIłłóW W bIałej PodLaskIej, gdzIe MIeŚcIł sIę PUnkt rePatrIacyjny, 
W któryM PrzebyWał aUtor WsPoMnIeń z rodzIną

stacja koLejoWa W bIałej PodLaskIej
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Ojczyznę na kilku frontach... 
Z Terespola przez Kobylany, 

Małaszewicze do Białej Podla-
skiej tylko 34 kilometry. W ciągu 
około 40 minut pociąg stanął na 
stacji Biała Podlaska i wyszliśmy 
z walizkami na peron. Ktoś z miej-
scowych skierował nas do punktu 
repatriacyjnego, który mieścił się 
wtedy w zachowanej oficynie pała-
cu Radziwiłłów. Zespół pałacowo-
-parkowy Radziwiłłów obejmował 
wówczas pozostałości dawnego 
zamku zbudowanego na planie 
gwiazdy pięcioramiennej z pięcio-
ma bastionami otoczonymi fosą 
i wałem ziemnym. Zespół przy-
legał do ulic Warszawskiej oraz 
Zamkowej, od zachodu graniczy 
z zabudową miejską, a od południa 
z doliną rzeki Krzny. I był położo-
ny w pobliżu centrum miasta.

W tym czasie cały obiekt był 
częściowo zdewastowany, tylko 
jedna z oficyn była w dość dobrym 
stanie, wewnątrz były dwie sale, 
gdzie kierownik ośrodka ulokował 
już wiele rodzin polskich powraca-
jących z Syberii i Kazachstanu. Ci 
ludzie leżeli pokotem na podłodze 
okutani swoimi łachmanami, cze-
kali aż jeden z członków rodziny 
znajdzie nowe miejsce życia w Pol-
sce Ludowej. Wielu z nich było 

wycieńczonych i chorych. Niektó-
rzy siedzieli tu po kilka tygodni, bo 
tzw. punkty repatriacyjne w Pra-
butach, Giżycku i na Zachodnim 
Pomorzu otwarto dopiero w 1957 
roku po podpisaniu przez nasz 
polski rząd umowy repatriacyjnej 
z rządem ZSRR.

Znaleźliśmy w dużej sali kawa-
łek wolnego miejsca, bliżej okna, 
gdzie z walizek zrobiliśmy coś 
w rodzaju „rodzinnego gniazda”, 
z kożuchów ułożyliśmy posła-
nie dla Mamy, Ireny z Wiesią, dla 
dziadka Makiewicza i mnie. Nie 
wiadomo było jak długo tutaj bę-
dziemy mieszkać, bo nie wiado-
mo było, gdzie znajdziemy pracę. 
W Ośrodku mieliśmy zapewnione 
prymitywne noclegi i skromne je-
dzenie w stołówce. Od razu, kie-
dy zamieszkaliśmy w tym punkcie 
repatriacyjnym, podszedł do nas 
kierownik i zapytał, co mamy do 
zbycia, bo on może kupić jakieś 
wartościowe rzeczy lub przedmio-
ty. Irena odpowiedziała, że nic nie 
mamy, powiedziała, że przyjechali-
śmy do ojczyzny, a nie na handel. 
Pan kierownik wyraził rozczaro-
wanie i niezadowolenie: – To po co 
żeście tu przyjechali? Nas objadać? 
Facet się obraził i do końca pobytu 
w tym Ośrodku boczył się na nas. 

Po tym konduktorze w Teresopo-
lu drugi Polak w PRL okazał się 
niezbyt gościnny w stosunku do 
rodaków „stamtąd”. Niechby tam 
siedzieli… 

Na drugi dzień, 2 listopada, 
otrzymaliśmy zapomogę pienięż-
ną i karty repatriacyjne ze zdjęcia-
mi, były to pierwsze dokumenty 
w Polsce. Jeszcze tego dnia poje-
chałem do Małaszewicz i wykupi-
łem kufer i skrzynię, rzeczy te od 
razu odprawiłem do Białej Pod-
laskiej, do Pałacu Radziwiłłów. 
Konduktora, który wziął ode mnie 
obrączkę, nie znalazłem, chociaż 
wypytywałem kolejarzy i nawet za-
wiadowcę stacji. Nikt nic nie wie-
dział. Zawiadowca powiedział mi, 
że konduktor mógł być z drużyny 
warszawskiej, a drużyn tych jest 
wiele. „Szkoda – powiedział – że 
pan nie zażądał od niego dowodu 
osobistego lub legitymacji PKP”. 
W ten sposób w ojczyźnie zginę-
ła moja ślubna obrączka. Kufrem 
i skrzynią oddzieliliśmy się od tych 
biednych wędrowców z Syberii, 
chodziło bowiem, by nasza roczna 
córeczka nie zaraziła się i nie za-
chorowała. 

W stołówce otrzymywaliśmy 
darmowe śniadania i obiady. Dla 
Wiesi Irena kupowała w mieście 
mleko. I tak żyliśmy kilka dni. Ja 
wychodziłem do miasta, próbo-
wałem znaleźć pracę w Wydzia-
le Oświaty, jednak bez skutku. 
W Polsce w tym czasie była „rewo-
lucja październikowa”, do władzy 
powrócił Władysław Gomułka, 
a poprzedni „władcy” Polski byli 
niepewni swoich losów. 

Jak pamiętam, 5 listopada przy-
jechał do punktu repatriacyjnego 
przedstawiciel Wrocławia, który 
werbował repatriantów do tego 
miasta. Szczególnie był zaintere-
sowany ludźmi młodymi i z wy-
kształceniem. Rozmawiał z Ireną 
i ze mną. Obiecywał mieszkanie 
i zatrudnienie. Jednakże ja się tro-
chę bałem tego Wrocławia. Poza 
tym po rozmowie z Ireną doszli-
śmy do przekonania, że pracę trze-

WładysłaW goMUłka, I sekretarz kc PzPr
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ba szukać gdzieś tutaj, w Polsce 
centralnej, bo czas był niepewny: 
rewolucja na Węgrzech, przewrót 
w Polsce. Ludzie mówili, że może 
wybuchnąć nowa wojna i Niemcy 
powrócą na swoje tereny, także 
do Wrocławia. Zrezygnowaliśmy 
z wyjazdu do Wrocławia. Później 
żałowałem, bo może inaczej uło-
żyłoby się moje, nasze życie…

W tym czasie Biała Podlaska 
była niedużym miastem, ale sta-
cja kolejowa umożliwiała dojazd 
do Lublina i Warszawy. Po pięciu 
dniach pobytu w tym punkcie re-
patriacyjnym pojechaliśmy z Ireną 
do Chełma Lubelskiego, a stamtąd 
autobusem do wsi Bończa gminy 
Horodysko, gdzie ciotka Ireny, Zo-
fia Boczkowska, była kierowniczką 
szkoły czteroklasowej. Irena liczy-
ła, że może ciotka pomoże nam 
w znalezieniu pracy. Ciotka Zofia 
była już wtedy staruszką o siwych 
włosach, wydatnym nosie, sądząc 
po fotografii, podobna do ojca 
Ireny. Z ciotką Zofią mieszkała 
jej siostra Janina Dynasowa, wdo-
wa po policjancie z Wołynia, któ-
rego Sowieci aresztowali i gdzieś 
w Rosji zamordowali. Ciotka Zofia 
przyjęła nas serdecznie, przenoco-
wała, ale niczym nie mogła pomóc. 
Zrozumiałem wtedy, że nie może-
my liczyć na krewnych Ireny – na 
żadnych krewnych. Trzeba przebi-
jać się w tym nowym i nie bardzo 
zrozumiałym dla mnie kraju sa-
modzielnie i od nikogo nie należy 
oczekiwać pomocy. Na drugi dzień 
z Bończy autobusem pojechaliśmy 
przez Wólkę Kraśniczyńską-Brze-
ziny do Krasnegostawu, a stamtąd 
do Lublina.

Przed godziną 10. byliśmy w Lu-
blinie i z dworca autobusowego 
Krakowskim Przedmieściem po-
szliśmy do Kuratorium Okręgu 
Szkolnego, które mieściło się przy 
ulicy Fryderyka Chopina. Dyżur-
nemu powiedzieliśmy, że jesteśmy 
repatriantami i szukamy pracy. 
Ten skierował nas do kierownika 
Działu Osobowego pana Koło-
dziejka. Weszliśmy do gabinetu. 

steście uczciwi? Nie, nie mam dla 
was żadnej pracy… – Zakończył 
niezbyt uprzejmie. – W niczym 
wam nie pomogę, jestem zajęty, do 
widzenia!

Irena, urodzona w Polsce, 
w Kutnie, córka oficera Wojska 
Polskiego, kawalera Virtuti Milita-
ri 5 klasy, przyjechała do ojczyzny, 
a ten zgryźliwy urzędnik tak nas 
potraktował… Że niby jesteśmy 
nieuczciwymi ludźmi… Od razu 
się rozpłakała, a ja się wściekłem 
i rzuciłem „mięsem” temu faceto-
wi: – Ty stary ch…! Myślisz, że tyl-
ko ty jesteś w Polsce taki ważny… 
Swołocz jeden! – Won! – ryknął 
Kołodziejek.– Milicję zaraz zawo-
łam! Przyjechali tu tacy…

LUbLIn W Latach 60.

Za biurkiem siedział starszy pan, 
wysoki, szczupły, typowy polski 
urzędnik. – Czym mogę pomóc? – 
zapytał urzędnik. – Przyjechaliśmy 
z Wilna, z Związku Radzieckiego, 
jesteśmy repatriantami i szukamy 
zatrudnienia; jesteśmy nauczyciela-
mi – odpowiedziałem. – Nie mam 
dla was pracy w Lublinie… Może 
we Włodawie, w domu dziecka… 
Tam są wolne miejsca. Ale nie wia-
domo, jacy ludzie jesteście, czy je-

– Chodź, idziemy! – zwróci-
łem się do Ireny.– Pójdziemy do 
Komitetu Partii, tam nam pomo-
gą. – Myślałem wtedy, naiwny, że, 
podobnie jak w ZSRR, partia jest 
wszechmocna i nam pomoże zna-
leźć pracę, czyli środki do życia 
w ojczyźnie, do której z ufnością 
przyjechaliśmy. Wyszliśmy na ulicę, 
spytałem przechodnia, gdzie mie-
ści się Komitet Wojewódzki PZPR, 
powiedział, że przy Alejach Racła-

wickich. Z ulicy Chopina skręcili-
śmy na Krakowskie Przedmieście 
i poszliśmy w kierunku Alei Ra-
cławickich. Bez trudu znaleźliśmy 
z prawej strony okazały budynek, 
gdzie mieścił się Wojewódzki Ko-
mitet PZPR. Weszliśmy do środka 
w nadziei, że nam pomogą w zna-
lezieniu pracy i mieszkania. Zatrzy-
maliśmy się przed pokojem, gdzie 
na tabliczce było napisane „Kie-
rownik Wydziału Oświaty i Propa-
gandy”.

– Wejdźmy do tego kierownika 
– powiedziałem – może tutaj nam 
pomogą… Weszliśmy.

Za biurkiem siedział młody męż-
czyzna. Po przywitaniu się z nim, 
towarzysz spojrzał na nas badaw-
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czo. Wydawało mi się, że zrozu-
miał, iż nie jesteśmy miejscowymi, 
bo i wyglądaliśmy jak ludzie z innej 
planety. – Co was tu sprowadza? – 
zapytał. – Jesteśmy repatriantami, 
przyjechaliśmy do Polski, jesteśmy 
nauczycielami, szukamy pracy. By-
liśmy w Kuratorium, ale kierownik 
Oddziału Osobowego Kołodzie-
jek potraktował nas jak intruzów, 
nie chciał pomóc w załatwieniu 
pracy w szkole… Może wy nam 
pomożecie? Mamy taką nadzieję…

Facet popatrzył na mnie jak na 
skończonego naiwniaka, rozłożył 
ręce i powiedział: – Dobrze was 
rozumiem, towarzysze, ale nie po-
trafię wam pomóc. Widzicie chyba, 
co się dzieje w Polsce: jest tu mała 
rewolucja, ja sam nie wiem, czy po-
zostanę tu na stanowisku, może ju-
tro zostanę zwolniony i sam będę 
musiał szukać nowej pracy.

Zrozumiałem, że i tutaj, w tym 
Wojewódzkim Komitecie PZPR, 
nikt nam nie pomoże… Zresztą 
nigdy później nie zwracałem się 
o pomoc do żadnego komitetu Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, był to pierwszy i ostatni raz. 
Irena zdesperowana, zdenerwowa-
na proponowała, abyśmy wracali 
do Białej Podlaskiej, do córki, któ-
ra została pod opieką mojej mamy. 
Szliśmy po Krakowskim Przed-
mieściu w kierunku dworca i nagle 
spojrzałem w lewo i na budynku 

przeczytałem na tablicy: „Rada 
Narodowa Powiatu Lubelskiego. 
Wydział Oświaty i Kultury”.

– Wejdźmy tu – powiedziałem. 
– Może w tym powiecie lubelskim 
są wolne etaty w którejś ze szkół… 
Irena była zrezygnowana niepowo-
dzeniami: ciotka w tej Bończy nic 
nam nie pomogła i te dwie wizyty: 
w kuratorium i w Komitecie Wo-
jewódzkim PZPR całkowicie ją 
dobiły. Nie na takie przyjęcie w oj-
czyźnie liczyła. Jednak uległa na-
mowom i weszliśmy do budynku. 
Na pierwszym piętrze na drzwiach 
przeczytaliśmy tabliczkę: „Kie-
rownik Wydziału Oświaty i Kultu-
ry”. Weszliśmy do sekretariatu i ja 
swoim śpiewnym jeszcze wówczas 
akcentem spytałem sekretarki: – 
Czy możemy widzieć się z panem 
kierownikiem? – Drzwi były uchy-
lone do gabinetu kierownika i on 
widocznie usłyszał moje śpiew-
ne, wileńskie pytanie, bo wyszedł 
i od razu spytał: – To wyście może 
przyjechali ź Wilna? – Wyraźnie 
zaakcentował to „ź Wilna”. – Tak, 
jesteśmy repatriantami, przyje-
chaliśmy z Wilna i szukamy pracy 
w szkole, bo jesteśmy nauczycie-
lami, pracowaliśmy pod Wilnem 
w polskiej szkole – odpowiedzia-
łem temu sympatycznemu panu. 
– Wejdźcie do mnie do gabinetu. 
Nazywam się Grenda i jestem kie-
rownikiem Wydziału Oświaty. Po-

łęczna na LUbeLszczyźnIe W czasach PrL. fot. ze zbIoróW nac

WSPOMNIENIA

staram się wam pomóc.
Zapytał o Wilno, co tam słychać 

i jak wygląda teraz miasto. Opo-
wiedział nam, że w Wilnie ukoń-
czył Liceum Pedagogiczne im. 
Tomasza Zana i tam do 1939 roku 
pracował. Zaprosił do gabinetu 
jednego z pracowników, zajmują-
cych się sprawami personalnymi. 
Znaleźli jeden wolny etat po zwal-
niającej się kierowniczce Szkoły 
Podstawowej w Zofiówce koło 
Łęcznej. Na miejsce tej kierow-
niczki od razu przyjął nas do pra-
cy. Natychmiast wypisano umowy, 
dali do podpisania, z księgowości 
wypłacono z góry nasze wówczas 
skromne pobory po 800 złotych 
miesięcznie.

Pan Grenda (nie pamiętam jego 
imienia) okazał się człowiekiem 
życzliwym, on jedyny w Polsce 
nam pomógł. Nie znając ani mnie, 
ani Ireny przyjął nas do pracy. Mi-
nęło wiele lat, a ja ciągle jestem 
wdzięczny temu sympatycznemu 
człowiekowi, prawdziwemu pe-
dagogowi. Teraz uszczęśliwieni, 
że wreszcie w Polsce mamy pracę 
i zakwaterowanie w szkole, poje-
chaliśmy z Lublina do Białej Pod-
laskiej.

Na drugi dzień wynajęliśmy cię-
żarówkę, załadowaliśmy na nią ku-
fer mamy, ojczyma skrzynię i nasze 
walizki, w szoferce usiadła Irena 
z naszą córeczką Wiesią, a my troje 
w skrzyni i pojechaliśmy przez Mię-
dzyrzec Podlaski, Parczew, Łęczną 
nad Wieprzem do Zofiówki. I tam 
wyładowaliśmy nasze rzeczy.

Do Zofiówki przyjechaliśmy 
9 listopada 1956 roku. Przed wojną 
w Zofiówce był majątek, a w ma-
jątku gorzelnia. Dwór zniszczono, 
ziemię rozparcelowano i działki 
władza ludowa przekazała byłym 
fornalom i osobom niemającym 
ziemi, którzy na tych działkach 
do 1956 roku zdołali pobudować 
domy. W murach gorzelni wznie-
siono szkołę: na parterze była dość 
duża sala sportowo-widowiskowa, 
cztery sale klasowe, a na piętrze 
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dwie sale, z których jedną jeszcze 
przed nami przegrodzono na dwie 
części – większą i mniejszą.

W większej mieszkała kierow-
niczka z mężem, która właśnie 
przeniosła się podobno do Lubli-
na, a w mniejszej, za przepierze-
niem z desek, mieszkała młoda 
nauczycielka, pochodząca z Jastko-
wa, pani Wacia, która wkrótce wy-
szła za mąż za oficera marynarki 
i wyjechała z nim do Gdyni. Obok 
tej dużej sali była niewielka kuch-
nia. A więc po przyjeździe do tej 
Zofiówki my, tj. Irena, Wiesia i ja 
wprowadziliśmy się do tej większej 
części sali klasowej, gdzie Irena 
urządziła nasze mieszkanie, nato-
miast Mamę i Makiewicza umie-
ściliśmy w tej kuchni. Było ciasno 
i niewygodnie, ale liczyliśmy, że 
może wiosną znajdziemy szkołę 
z lepszymi warunkami bytowymi.

Budynek szkoły stał jakieś pół 
kilometra od szosy Lublin-Łęcz-
na. Do Lublina było 24 kilometry 
i chodziły autobusy z demobilu 
spółdzielni komunikacyjnej WSK. 
Przy budynku szkoły stał drewnia-
ny składzik na węgiel i do szkoły 
należała działka 6 arów, na której 
był ogródek i młody, niedawno po-
sadzony sad. Wszystko to należało 
do kierownika szkoły i nauczycieli. 
Dziadkowi Makiewiczowi podo-
bało się tu, bo planował hodować 
prosiaki i kury.

W pobliżu Zofiówki jest wieś 
Trębaczów i kolonia Łuszczów, 
nieco dalej Piotrówek. Dzieci 
chodziły do szkoły z Zofiówki, 
Trębaczowa, Łuszczowa i Pio-
trówka. Na północ od Zofiówki 
jest wieś Nowogród, leży w po-
bliżu rzeki Wieprz. Tam też była 
wówczas szkoła, a kierownikował 
wtedy nauczyciel przedwojenny, 
miał on żonę z Nowogrodu, dom, 
był tam całkowicie zakorzeniony 
i prawie już schłopiały, nie pamię-
tam jego nazwiska. Nie znalazłem 
z nim wspólnego języka, chociaż 
należeliśmy do jednego ogniska 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Około 3 km od Zofiówki 

leży Łęczna, miasteczko stare, bo 
pierwsze wzmianki o Łęcznej po-
chodzą z 1252 r., jednakże prze-
łom w życiu osady nastąpił w roku 
1462, kiedy to Zbigniew z Łęcz-
nej sprzedał swoją rodową wieś 
rodzinie Tęczyńskich. Już w pięć 
lat później – dokładnie 7 stycznia 
1467 r., Jan z Tęczyna, kasztelan 
krakowski, uzyskał od Kazimierza 
Jagiellończyka przywilej na lokację 
miasta na prawie magdeburskim. 
Wraz z aktem lokacyjnym mia-
stu nadano królewski przywilej 
na organizowanie dwóch jarmar-
ków. W 1582 r. kolejni właścicie-
le Łęcznej, Firlejowie, uzyskali od 
króla Stefana Batorego przywilej 
na dwa następne jarmarki, na Boże 
Ciało, w czerwcu, i na św. Mikoła-
ja, w grudniu. Dzięki królewskim 
przywilejom oraz korzystnemu 
położeniu na ruchliwym szlaku 
handlowym w kierunku Rusi i Li-
twy nastąpił szybki rozwój miasta, 
którego nie powstrzymały groźne 
pożary nękające je w XVI w.

W XX wieku Łęczna była jed-
nym z wielu wegetujących na Lu-
belszczyźnie miasteczek o charak-
terze rolniczo-handlowym. Takim 
właśnie wegetującym miastecz-
kiem była Łęczna, gdy przyjecha-
liśmy do Zofiówki. Położone jest 
w widłach dwóch rzek: Wieprza, 
która wyznacza jego zachodnią 

granicę i Świnki, będącą północ-
ną granicą miasteczka. Miastem 
Łęczna stała się dopiero w latach 
70. XX wieku, kiedy w pobliskim 
Puchaczowie geolodzy odkryli 
duże pokłady węgla kamiennego 
i zaczęła się jego eksploatacja. Do 
Łęcznej chodziłem po zakupy, na-
wet po mleko dla Wiesi.

Na drugi dzień po przyjeździe 
do Zofiówki Irena pojechała do 
Lublina i od razu przywiozła dwa 
tapczany i łóżeczko dla Wiesi, 
a także składane łóżka dla Mamy 
i Makiewicza. Ponadto biurko dla 
mnie i stół, gdzie spożywaliśmy 
posiłki. Na razie tych mebli nam 
starczyło, byliśmy wreszcie na 
swoim, chociaż biednie, bardzo 
skromnie i niezbyt wygodnie.

W szkole oprócz Ireny i mnie 
pracowały trzy kobiety: starsza od 
nas pani Fiedorowicz, pochodzą-
ca spod Lidy, nauczycielka sprzed 
wojny, też repatriantka, ale nie 
wiem, kiedy trafiła do tej Zofiów-
ki. Ona pracowała w młodszych 
klasach, była samotna. Poza tym 
w szkole pracowała pani Kasiura, 
żona sekretarza Gromadzkiej Rady 
Narodowej i pani Wacia, po Li-
ceum Pedagogicznym w Lublinie. 
W pięcioro pracowaliśmy w kla-
sach I-VII. Tak się zaczęło nasze 
długie, ciężkie i skomplikowane 
życie w Ojczyźnie Polsce 

okładkI ksIązek Prof. jackIeWIcza, W których oPIsał sWoje życIe
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Słownik polskich pisarzy 
i poetów z Białorusi 

Bromirski Andrzej, urodził 
się 5 grudnia 1724 r. w wojewódz-
twie połockim, zmarł (?). Poeta. 
W 1741 r. wstąpił do zakonu je-
zuitów. Studiował w Akademii 
Wileńskiej. W roku 1759 wydał 
w Wilnie zbiór poezji pt. Spór rzeczy 
przeciwnych już to w istocie samej, już 
też w zdaniu swojem od siebie wzajem-
nie różnych, ojczystym rymem wyrażony, 
w którym wyraził pogląd średnio-
wiecznej scholastycznej filozofii.

V. Gaigalaitė, Lietuvių literatūros en-
ciklopedija, Vilnius, 2001, s. 79.

Bujnowski Józef, syn Francisz-
ka i Tekli z Józefowiczów, urodził 
się 18 marca 1910 r. w majątku 
Okolica-Rudawa w powiecie bra-
sławskim, zmarł 15 lutego 2001 r. 
w Londynie. Poeta, historyk litera-
tury, eseista. 

W 1926 r. ukończył szkołę po-
wszechną w Brasławiu, w 1930 r. 
ukończył Gimnazjum im. Grze-
gorza Piramowicza w Dziśnie. 
Następnie wstąpił na Wydział Hu-
manistyczny Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, gdzie studio-
wał filologię polską. W ll. 1934-
1935 odbywał służbę wojskową 
w Szkole Podchorążych Piechoty 
przy 76. Pułku 29 Dywizji. W la-
tach 1935-1938 odbył praktykę na-
uczycielską w gimnazjum i liceum 
w Brasławiu. W 1938 r. uzyskał 
magisterium w zakresie polonisty-
ki, a w czerwcu 1939 r. – dyplom 
nauczyciela szkół średnich. Został 
wicedyrektorem Gimnazjum i Li-
ceum im. Piotra Skargi w Wilnie, 
równocześnie wykładał literaturę 
polską w Liceum im. Śniadeckich. 
Wydał dwa tomy poezji: Piękny tor 
(Brasław 1937) i Pięścią w twarz – 

kwiatami pod nogi 
(Brasław 1939). 
W s p ó ł t w o r z y ł 
w Wilnie z pismem 
„Smuga”. Dru-
kował utwory li-
terackie i artyku-
ły publicystyczne 
w „Kurierze Wi-
leńskim”, „Pionie”, 
„Słowie”, „Smu-
dze”. Uczestniczył 
w kampanii wrze-
śniowej 1939 roku, 
po 17 września 
1939 r. dostał się 
do niewoli sowiec-
kiej, wydostał się 
z obozu w Juchno-
wie i powrócił do 
Wilna. Tutaj nawią-
zał kontakty z kon-
spiracją, w kwietniu 
1940 r. został za-
przysiężony i przy-
dzielony do 6. gru-
py pułkowej, pełnił 
obowiązki adiutan-
ta grupy. Dorywczo 
współpracował z redakcją pisma 
konspiracyjnego „Polska w Wal-
ce”. Pracował jako nauczyciel w b. 
Liceum Śniadeckich. 12 kwietnia 
1941 r. został aresztowany przez 
NKWD, przebywał w więzieniu na 
Łukiszkach, a następnie w Gorkim 
(dziś Niżnij Nowgorod), skąd wy-
wieziono go do łagru Sołomatowo 
w rejonie urżumskim. We wrześniu 
1942  r. wstąpił do II Korpusu Ar-
mii Polskiej, tu otrzymał przydział 
do 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 5. 
Wileńskiej Brygady Piechoty. W jej 
szeregach uczestniczył w walkach 
na Środkowym Wschodzie i we 
Włoszech (Monte Cassino, An-

kona, Senio) jako oficer liniowy. 
Współpracował z czasopismem 
„Sitwa” 5. Kresowej Brygady Pie-
choty. Po zakończeniu wojny zo-
stał odkomenderowany na Kursy 
Maturalne w Matino we Włoszech, 
gdzie wykładał język polski i litera-
turę do czerwca 1947 r. Po zdemo-
bilizowaniu uczył w szkołach Ko-
mitetu Oświaty w Riddlesworth, 
Bottisham, Beccles, a od 1952 r. 
pracował na Polskim Uniwersy-
tecie na Obczyźnie w Londynie. 
Kierował wydawnictwami Pol-
skiego Towarzystwa Literackiego. 
Pracę doktorską pt. Kompozy-
cja utworów dramatycznych Sta-

Prof. józef bUjnoWskI.  fot. ze zbIoróW toWarzystWa 
MIłoŚnIkóW WILna I zIeMI WILeńskIej. 1994 r.
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nisława Wyspiańskiego obronił 
w r. 1956, habilitował się w 1964 
r., w tym też roku został profeso-
rem nadzwyczajnym. Profesorem 
zwyczajnym został w roku 1969. 
W latach 1967-1969 i 1978-1987 
był dziekanem Wydziału Humani-
stycznego PUNO. Od roku 1970 
do 1978 wykładał historię literatu-
ry polskiej i teorię literatury na Wy-
dziale Slawistycznym Uniwersytetu 
w Amsterdamie, prowadził także 
wykłady i seminaria na Uniwersy-
tecie w Heidelbergu (1972). 

Otrzymał następujące odzna-
czenia wojskowe: Krzyż Walecz-
nych, Krzyż Zasługi z Mieczami, 
Krzyż Monte Cassino, Krzyż Ar-
mii Krajowej; odznaczony także 
został Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Polonia Restituta (1968) oraz 
Krzyżem Oficerskim (1986). 

Poezje: Piękny tor (Brasław 
1937), Pięścią w twarz – kwiatami pod 
nogi (Brasław 1939), Ręce od brzegu 
(Tel-Awiw 1943), Brzozom w płomie-
niach Włochy 1945), Powroty (Ha-
nower 1947), Rzecz o przemijaniu 
(Paryż 1953), Rysy na pustce (Lon-
dyn 1953), Lipowy witraż (Londyn 
1954), Odsyłacz w bezsens (1955), 
Krawędzie (Londyn 1956). Ponad-
to napisał wiele prac naukowych, 
esejów i artykułów i in. Obraz mię-
dzywojennej literatury wileńskiej. Sytu-
acja ogólna literatury polskiej, Londyn 
1973, ndb. Z „Pamiętnika Wileń-
skiego”.

B. Klimaszewski, E. R. Nowa-
kowska, W. Wyskiel, Mały słownik 
pisarzy polskich na obczyźnie 1939-
1980, Warszawa, 1992, s.53-54; 
Słownik Polski Walczącej na Kresach 
Północno-Wschodnich Rzeczypospoli-
tej pod red. J. Malinowskiego, t.1, 
Bydgoszcz, 1995, s. 132-133; „Ty-
godnik Powszechny”, 2001, nr 11. 

Bujnowski Michał, urodził się 
7 marca 1632 r. na terenie obec-
nej Białorusi, zm. 20 października 

1690 r. w Nieświeżu; pisarz reli-
gijny, jezuita. Studiował w Akade-
mii Wileńskiej. Wykładał retorykę 
w Nieświeżu, Grodnie, Wilnie, 
Warszawie i w Krożach. W la-
tach 1672-1683 mieszkał w Rzy-
mie, w 1683-1688 w Połocku, od 
1689 r. – w Nieświeżu. Pisał po 
polsku i po łacinie. W Wilnie wydał 
książki: Ranny obiad na posiłek duszy 
(1686), Droga do domu (1688), Ratio 
status eligendi (1688), Ratio status reli-
giosi eligendi (1689), Ratio status eccle-
siastici stabiliendi (1690). W pracach 
tych wyraził idee religijnej ascezy.

Słownik polskich teologów katolic-
kich, 1, Warszawa, 1981, s. 252.

Bułhak Jan, urodził się 
6 października 1876 r. w Osta-
szynie w Nowogródzkiem, zm. 
4 lutego 1950 r. w Giżycku. Poeta, 
fotografik, kierownik Zakładu Fo-
tografii Artystycznej przy uniwer-
sytecie w Wilnie (1919-1939). Za-
łożyciel i prezes Fotoklubu Polski, 
Fotoklubu Wileńskiego, Związku 
Polskich Artystów Fotografików, 

Polskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego. 

Kształcił się w Wilnie i w Kra-
kowie, po studiach osiadł w ro-
dzinnym majątku Peresieka pod 
Mińskiem. W latach 1906-1912 
nadsyłał ze wsi do pism wileń-
skich artykuły z dziedziny uświa-
damiania narodowego oraz poezje. 
W roku 1912 zamieszkał w Wilnie, 
gdzie otworzył zakład fotografii 
artystycznej, równocześnie publi-
kował w prasie wileńskiej artykuły 
i wiersze. Był stałym współpra-
cownikiem czasopisma „Ziemia”. 
W 1918 r. wydał poemat pt. Moja 
ziemia, w latach 20. – zbiory po-
ezji W białym domku i Ona. Bułhak 
był twórcą fotografiki polskiej, 
zwłaszcza fotografii krajobrazo-
wej. Jego kolekcja około 10 tys. 
zdjęć „Polska w obrazach fotogra-
ficznych” i fototeka zdjęć polskich 
i zagranicznych spłonęły w Wilnie 
(1944). Po wojnie wykonał około 
tysiąca zdjęć z Ziem Zachodnich 
(1946). Autor prac i podręczników 
estetyki i techniki fotografii, krajo-
znawstwa. Redaktor almanachów. 

jan bUłhak. fot. karoLa szczecIńskIego
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Inicjator badań historycznych do-
tyczących fotografii.

Almanach literacki, Wilno, 1926, 
s.16; Fotografika, Warszawa, 1930; 
Przypkowski, Twórczość artystyczna 
Jana Bułhaka i jej znaczenie. „Świat 
Fotografii” 1950, z. 15, s. 14; Wiel-
ka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 
2. Warszawa, 1962, s. 225.

Cedrowski Jan, urodził się 13 
marca 1613 r. w Pohoście koło 
Słucka. Zmarł 29 stycznia 1688 r. 

Pamiętnikarz. 
Związany z kalwinizmem, w la-

tach 1637-1669 był w służbie u Bo-
gusława Radziwiłła, przebywał też 
w Wilnie. Towarzysz podróży B. 
Radziwiłła po Europie, od 1642 
r. administrator jego posiadłości 
na Podlasiu. Od 1650 r. podcza-
szy nowogródzki. Podczas najazdu 
moskiewskiego w 1655 r. jako kal-
win i „sługa” radziwiłłowski schro-
nił się na Żmudzi pod protekcją 
Szwedów. W 1656 r. był posłem 
szlachty województwa mińskiego 

krajobraz fotografIczny jana bUłhaka

do cara z prośbą o wzięcie w opie-
kę szlachty litewskiej. W 1658 r. 
uczestniczył w walkach przeciw-
ko Moskwie. Był wielokrotnym 
posłem na sejmy i deputatem do 
Trybunału Litewskiego. W 1669 r. 
uczestnik elekcji Jana Kazimierza, 
w 1669 r. Michała Korybuta Wi-
śniowieckiego i w 1674 r. Jana III 
Sobieskiego.

Autor Pamiętnika (wspomnienia 
obejmujące lata 1617-1682, wyd. 
1954 pt. Dwa pamiętniki z XVII w.).

Wielka encyklopedia PWN, t. 5. War-
szawa 2001, s. 228.

Cepryńska Helena, urodziła 
się pod koniec XIX w. Zmarła po 
1930 r. Poetka, prozaik i drama-
turg. 

Przyszła na świat na Ziemi 
Słuckiej w rodzinie drobnego 
szlachcica. W latach 1911-1918 
prawdopodobnie mieszkała w Wil-
nie. W 1913 r. w Wilnie współ-
redagowała czasopismo „Lud”. 
Na początku lat 20. mieszkała na 
Białorusi, pod koniec życia zaś 
w Wilnie. Pisała w języku polskim, 
litewskim i białoruskim; współpra-
cowała z czasopismami „Litwa”, 
„Lud”, gdzie zamieszczała wier-
sze i artykuły. Wiersze białoruskie 
ogłaszała w czasopiśmie „Nasza 
Niwa”, wiersze w języku litewskim 
drukowała w czasopiśmie „Rygos 
Garsas”, wydawanym w Rydze. Po 
I wojnie światowej w Wilnie współ-
pracowała z prasą białoruską. 

Poezje (Wilno 1907), Odstępca. Ob-
razek dramatyczny (Wilno 1909), Dla 
niej; Promienie; Małanka. Z burzliwych 
chwil; Niedźwiedź z Hłuszy; Szrony.

M.A. Warwaszewicz, Biełaruskija 
piśmienniki. Bijabiblijahraficzny słounik, t. 
6, Minsk, 1995, s. 210; T. Zienkiewicz, 
Polskie życie literackie w Mińsku w XIX 
i na początku XX wieku (do roku 1921). 
Olsztyn 1997, s.140-142.

cdN.

oPracoWał 
MIeczysłaW JACKIEWICZ
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Kroki do bycia eko
elIza aNdRuSzkIeWIcz

Wydaje się, że epoce 
koronawirusa, 
w codziennym natłoku 
obowiązków nie 
przywiązujemy uwagi do 
pewnych spraw. Jednak 
warto mieć świadomość, 
że każda osoba małymi 
krokami może przysłużyć 
się do tego, aby np. 
w przyszłości nie zabrakło 
wody, a papier nie stał się 
towarem luksusowym.

Idealnym wręcz miejscem, 
w którym możemy rozpocząć po-
zytywnie oddziaływać na środowi-
sko, jest własne gospodarstwo do-
mowe, ale także miejsce pracy oraz 
nasze zachowanie w przestrzeni 
publicznej.

Mniej a lepszej jakości
Jednym z najmniej ekologicz-

nych obszarów w naszym codzien-
nym życiu jest... szafa. Niektórzy 
kupują duże ilości ubrań, których 
potem nie zakładają. Zalegają one 
na półkach lub są nawet wyrzu-
cane. Tymczasem wielu ubrań nie 
da się zrecyklingować. Kupując na 
potęgę, działamy na szkodę pla-
nety. Ruch slow fashion zakłada, że 
lepiej jest kupować droższe ubra-
nia, bo są wykonane z materiałów 
lepszej jakości i dłużej będą służyć. 
Warto kupować modele klasyczne, 
które nie wyjdą z mody po jed-
nym sezonie. Zwracamy też uwagę 
na metki, gdzie jest podany skład 
tkaniny – uszyte z naturalnych ma-
teriałów można je dłużej nosić. 
Ważna zasada slow fashion to nie 
kupowanie zbędnych rzeczy, ani 
ubrań, ani obuwia itd.

Robiąc porządki w szafie, spró-
bujmy dać swoim ubraniom nowe 
życie. Pakujemy te, które są nie-
potrzebne i można przekazać po-
trzebującym, np. do Caritas lub in. 
organizacji. W ten sposób nie tylko 
zyskamy miejsce w szafie, ale po-
możemy innym ludziom.

Elektronika wielorazowa
Dobrym pomysłem jest rezy-

gnacja z jednorazowych baterii na 
rzecz akumulatorków. Można je 
ładować i używać wiele razy, dzię-
ki czemu nie generujemy elektro 
śmieci. Poza tym warto wybie-
rać sprzęty RTV i AGD, które są 
oznaczone jako energooszczędne. 
Zawsze gasimy światło, kiedy nie 
jest nam potrzebne. Wszystkie te 
działania są dobre dla naszej pla-
nety.

Wiele osób obecnie nie na-
prawia sprzętu elektronicznego 
i AGD, a wyrzuca. Przecież często 
się zdarza, że usterkę można na-
prawić i nie ma potrzeby, aby ku-
pować nowych sprzętów.

Proszę zwrócić uwagę, że obec-
nie można stosować specjalnie za-
programowane wtyczki, które od-

cinają dopływ prądu do sprzętów 
w nocy oraz w czasie, gdy jesteśmy 
w pracy.

Plastyk
Niestety, przeprosiliśmy się 

z plastikiem w związku z pandemią 
koronawirusa. Znowu towarem 
poszukiwanym stały się foliowe 
torebki, jednorazowe rękawiczki, 
które teraz w pewnych sytuacjach 
są niezbędne. Jednorazowe ma-
seczki też, niestety, bardzo zaśmie-
cają środowisko, ale można używać 
maseczek materiałowych, które są 
wielorazowe. 

To pokazuje, że kiedy stoimy 
przed wyborem między zachowa-
niem proekologicznym a troską 
o własne bezpieczeństwo i zdro-
wie, wybieramy to drugie. Jednak 
warto zaznaczyć, że i tak się zmniej-
szyło użycie plastyku. W sklepach 
odzieżowych i in. już rzadko się 
zobaczy, nawet na Białorusi, żeby 
zakupy pakowano do toreb pla-
stykowych – większość przeszła 
na torby papierowe, a w sklepach 
spożywczych wiele osób korzysta 
z toreb wielorazowych 
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Dziękuję za pamięc o Mamie
Jestem zachwycony i usatysfak-

cjonowany, że Mama wróciła do 
Grodna – miasta, które tak ko-
chała i do którego tęskniła, szcze-
gólnie tam na Syberii. Wróciła 
jako poetka, której talent twórczy 
został przerwany poprzez wojnę 
i Sybir. Ogromnie jestem wdzięcz-
ny przede wszystkim Pani jako Re-
daktor i Autorowi Panu Mieczysła-
wowi Jackiewiczowi za artykuł.

„Magazyn Polski” jest wspa-
niały, jest w nim wszystko co po-
trzeba: przeszłość, teraźniejszość, 
wiedza o Grodnie i historii. Dzię-
kuję serdecznie i dziękuje Pani Pol-
ska za rozpowszechnienie imienia 
Anny Rudawcowej wśród Polaków 
za granicą. 

Z wdzięczności i w rewanżu 
przyślę Pani wiersze wydane w for-
mie książkowej również z myślą, że 
w razie potrzeby będą mogły być 
wykorzystane w pracy redakcyjnej.

Serdecznie pozdrawiam
bohdan rUdaWIec 

glIWIce

Od redakcji: Pan Bohdan Ru-
dawiec napisał list do redakcji po 
otrzymaniu „Magazynu Polskiego” 
z artykułem o życiu i twórczości 
jego mamy Anny Rudawcowej au-
torstwa prof. Mieczysława Jackie-
wicza. Artykuł oraz wiersze poetki 
zostały opublikowane w „Magazy-
nie Polskim” (09/2020). Bardzo się 

cieszymy, że nasi Czytelnicy mogli 
poznać niezwykły życiorys i poezję 
bardzo utalentowanej osoby. Anna 
Rudawiec w latach 30. mieszkała 
w Grodnie, była już wówczas zna-
ną w Polsce poetką. To także pisar-
ka, nauczycielka, aktorka, działacz-
ka społeczna. 

anna rUdaWcoWa WŚród trUPy teatraLnej Po sPektakLU „sen o MarkIzIe” W grodnIe  
(stoI W ŚrodkU z WachLarzeM). Lata 1928-1930. fot. z aLbUMU rodzInnego

Niewiele znamy o życiu 
rodaków po wojnie

Z dużym zainteresowaniem 
przeczytałem wspomnienia profesora 
Mieczysława Jackiewicza „Moja droga 
do Polski”. Sporo się dowiedziałem, 
ponieważ bardzo mało znamy 
o życiu Polaków na naszych ziemiach 
w pierwszych latach powojennych oraz 
w latach 50. do tzw. repatriacji do Polski. 
Widzimy, jak niełatwo było załatwić 
wszystkie dokumenty na wyjazd, ile 
trzeba było naszym rodakom odwiedzić 
gabinetów, zebrać podpisów, żeby móc 
otrzymać pozwolenie od władz na 
wyjazd do Polski. Wiem, że nie wszyscy 
chętni mogli wyjechać do Polski.

Dziękuję Autorowi wspomnień za 
przybliżenie tematu.

alekSaNdeR SIeMIoNoW 
lIda

Dla pasjonatów 
kultury 

W listopadzie uruchomili-
śmy portal MuzeOn.pl prze-
znaczony dla muzealników, 
pasjonatów kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Zawiera 
on m.in. informacje o wyda-
rzeniach z kraju i ze świata, 
szkoleniach, konferencjach, 
a także oferty pracy w mu-
zeach i instytucjach kultury. 
Jedną z jego części jest dział 
„Piszą dla nas” zawierający 
artykuły pisane przez samych 
muzealników, a także innych 
użytkowników portalu.

Bardzo chcielibyśmy, by 
MuzeOn był dla jego użyt-
kowników przydatnym źró-
dłem nie tylko informacji, ale 

i wiedzy. Zależy nam na popu-
laryzacji działalności muzeów 
– nie tylko polskich, ale i tych 
mieszczących się za granicą, 
a także związanych z nimi 
organizacji i stowarzyszeń. 
Mam w związku z tym pyta-
nie: czy posiadacie Państwo 
w swoich zasobach bazę lub 
listę polskich muzeów (na-
wet tych bardzo niewielkich) 
działających na Wschodzie? 
Chcielibyśmy promować ich 
działalność na MuzeOn-ie, 
ale odnaleźć takowe wcale nie 
jest łatwo...

Pozdrawiam serdecznie 
adrIanna bUnIeWIcz 

WWW.Muzeo.eu
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halina Bursztyńska (druga z lewej) Podczas oBchodów dnia Polonii i Polaków za granicą zorganizowanych Przez zPB w grodnie. Maj 2018 r.halina Bursztyńska (druga z lewej) Podczas oBchodów dnia Polonii i Polaków za granicą zorganizowanych Przez zPB w grodnie. Maj 2018 r.
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