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Brewiki (lit. Brėvikiai) 
to maleńka wioska leżąca w 
północno-zachodniej części 
Żmudzi, niedaleko granicy li-
tewsko-łotewskiej, 3 km na pół-
nocny wschód od miasteczka 
Olsiady (lit. Alsėdžiai). Spośród 
kilku istniejących tam wiejskich 
budynków mieszkalnych jeden 
przyciąga oczy swoją odmien-
nością. Wprawdzie, tak 
jak pozostałe, jest drew-
niany, ale znacznie więk-
szy, pięcioosiowy, pokryty 
wysokim, naczółkowym 
dachem. Czterokolum-
nowy portyk przed ścianą 
szczytową upodabnia go 
do starego, szlacheckiego 
dworu. Bo i jest starym 
dworem, zbudowanym w 
1794 roku, a więc liczącym 
już sobie ponad 200 lat. 
Mieszkali w nim właści-
ciele majątku Brewiki, a 
przed dwustu laty byli nimi 
Narutowiczowie.

W drugiej połowie 
XIX wieku panem na Bre-
wikach był Jan Narutowicz, 
który oprócz gospodarze-
nia na pięciuset bez mała 
hektarowych włościach, 
pełnił funkcję sędziego po-
wiatowego w odległych o 10 
km Telszach,. W październiku 
1861 roku ożenił się po raz 
trzeci, tym razem z Wikto-
rią ze Szczepowskich, która 
rok później urodziła mu syna 
Stanisława, a po następnych 
trzech latach - Gabriela Jó-
zefa, przyszłego pierwszego 
prezydenta Rzeczypospolitej.  
Kiedy Stanisław miał 4 lata, a 
Gabriel skończył pierwszy rok, 
Jan Narutowicz zmarł. Wówczas 

wdową, która nie była w sta-
nie prowadzić bardzo dużego 
gospodarstwa i wychowywać 
jednocześnie dzieci, zajął się 
baron Antoni von Rönne i przy-
jął ją wraz z synami do swojego 
pałacu w pobliskim Rennowie, 
a majątek w Brewikach zalecił 
wydzierżawić. Uczynił to praw-
dopodobnie dlatego, iż Jan 

Narutowicz, uczestnik Powsta-
nia Styczniowego, aresztowany 
i przesłuchiwany przez władze 
carskie, utrzymał w tajemnicy 
udział barona w tym powstaniu.

Antoni von Rönne, żo-
naty z Olimpią Górską, miał 
tylko jedną córkę i mnóstwo 
miejsca w swojej obszernej 
siedzibie, mógł więc w niej 
gościć Wiktorię Narutowiczo-
wą z dwoma synami. Nie tylko 
uchronił ich od wegetacji w 
podupadającym, pozbawionym 

gospodarza majątku, ale umoż-
liwił młodym Narutowiczom 
pobieranie nauki w pałacu, 
zatrudniając specjalnie dla 
nich wysokiej klasy nauczyciela, 
Laurynasa Ivinskisa (Wawrzyń-
ca Iwińskiego), autora pierw-
szego litewskiego kalendarza, 
znawcy folkloru żmudzkiego, 
propagatora języka litewskiego.  

Kiedy młodzi Narutowiczowie 
podrośli, kontynuowali naukę 
w niemieckim gimnazjum w 
Lipawie, skąd po zdaniu egza-
minów maturalnych udali się 
na studia uniwersyteckie do 
Petersburga. Kończyli je jednak 
w innych miastach. Stanisław 
został absolwentem Wydziału 
Prawa Imperatorskiego Uni-
wersytetu św. Włodzimierza w 
Kijowie, a Gabriel - Politechniki 
w Zürichu. W Zürichu studio-
wała filozofię Joanna Billewi-

czówna ze Żmudzi. Poznała 
tam Gabriela Narutowicza, a 
poprzez niego jego brata Stani-
sława, za którego wyszła w 1888 
roku. Młodzi małżonkowie 
osiedli w Brewikach, by gospo-
darzyć na rodowych włościach, 
natomiast Gabriel pozostał w 
Zürichu. Przebywał tam do 
1919 roku i wykładał budow-

nictwo wodne na uczel-
ni, na której poprzednio 
studiował, pełnił funkcję 
jej dziekana, kierował bu-
dowami hydroelektrowni 
na kilku rzekach Euro-
py Zachodniej, przyczy-
nił się do elektryfikacji 
Szwajcarii, przewodniczył 
międzynarodowej komisji 
zajmującej się regulacją 
Renu. We wrześniu 1919 
roku na wezwanie rządu 
polskiego wrócił do kraju, 
by zostać ministrem robót 
publicznych, a później 
spraw zagranicznych. W 
grudniu 1922 roku Sejm 
Ustawodawczy wybrał go 
na pierwszego prezydenta 
Rzeczypospolitej, dzięki 
głosom posłów lewicy, 
centrum i mniejszości 

narodowych. Niestety, już po 
kilku dniach zginął na werni-
sażu w Zachęcie, zastrzelony 
przez fanatycznego, prawi-
cowego nacjonalistę. Został 
pochowany w podziemiach 
Bazyliki Archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. 
Tymczasem jego starszy brat, 
Stanisław, nie tylko gospo-
darzył w Brewikach, ale zajął 
się działalnością oświatową i 
polityczną. W 1918 roku został 
sygnatariuszem Aktu Odro-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Dwór, w którym urodził się pierwszy prezydent Rzeczypospolitej

Na zdjęciu: Niepozorny dwór Narutowiczów
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23 sierpnia 2020 roku 
prezydent Republiki Biało-
ruś Aleksander Łukaszenka, 
przebywając na manewrach 
wojskowych, publicznie skar-
ci ł  przywódców krajowych 
związków religijnych: „Drodzy 
moi duchowni, opamiętajcie 
się i zajmijcie swoimi sprawa-
mi. Módlcie się i pracujcie, 
zamiast chodzić na pasku od-
szczepieńców”.

Był to efekt mało reali-
stycznych, emocjonalnych 
wystąpień liderów dwóch 
największych Kościołów: 
prawosławnego i rzymsko-
katolickiego. Zbyt wcześnie 
uwierzyli oni w zwycięstwo 
młodzieżowej rewolucji 
ulicznej. Wykazali tym sa-
mym polityczną ślepotę, ale 
też naiwne wyrachowanie, 
chcąc zyskać przychylność 
„zwycięzców”. Myśleli, że 
miński Plac Niepodległości 
to kijowski Majdan.

W pierwszych dniach 
protestów powyborczych 
zaczęły rozchodzić się – sty-
mulowane, i przez władze, i 

Grzegorz Grabowski

Cerkiew i Kościół pod dyktatem Moskwy

przez histerycznych hipsterów, 
tudzież przez zagraniczne 
ośrodki, w tym moskiewski 
- wiadomości o brutalnym tłu-
mieniu manifestacji, o biciu i 
torturowaniu aresztowanych. 
Podekscytowany tymi wiado-
mościami egzarcha Białorusi, 
metropolita Paweł (Gieorgij 
Ponomariow), 14 sierpnia 
wyszedł do demonstrujących, 
błogosławiąc im  i przeprasza-

Na zdjęciu: 27 sierpnia 2020 roku młodzi katolicy z Mińska opasali, stojący tuż 
przed gmachem Urzędu Rady Ministrów, kościół pw. św. Symeona i Heleny.

Fot. Dmitri Łowetsky

jąc za wcześniejsze, nadgorliwe 
gratulacje dla A. Łukaszen-
ki. - „Zło musi być nazwane 
złem” – powiedział. Następnie 
odwiedził w szpitalu rannych 
demonstrantów, a w publicz-
nym oświadczeniu potępił 
przemoc.  Kosztowało go to 
stanowisko.

We wtorek 25 sierpnia 
bowiem synod Cerkwi Prawo-
sławnej, „przyjąwszy prośbę” 

biskupa mińskiego Pawła, 
zwolnił go z Urzędu egzarchy 
Białorusi, i zaczął on pełnić 
obowiązki metropolity Kra-
snodaru, diecezji położonej na 
przedgórzu Kaukazu. Tak oto 
patriarcha Cyryl zrealizował 
wobec władzy głowy Cerkwi na 
Białorusi moskiewską decyzję o 
zachowaniu A. Łukaszenki na 
stanowisku prezydenta hybry-
dowej republiki, wchodzącej 

w skład nowego imperium 
rosyjskiego. 

Drugim upomnianym 
przez Łukaszenkę hierar-
chą jest rzymskokatolicki 
metropolita miński Tadeusz 
Kondrusiewicz, który już 11 
sierpnia zaapelował do obu 
stron konfliktu, aby usiadły 
za wspólnym stołem i roz-
mawiały: „Niech wasze ręce, 
stworzone do pokojowej 
pracy i braterskich pozdro-
wień, nie podnoszą broni 
ani kamieni. Niech zamiast 
argumentu siły zapanuje 
siła argumentów opartych 
na dialogu w prawdzie i 
wzajemnej miłości”. Potem 

dzenia Niepodległości Litwy, 
jako jedyny Polak wszedł w 
skład Taryby - Litewskiej Rady 
Państwowej, działał na rzecz 
pojednania polsko-litewskiego, 
chociaż nie przychodziło to mu 
łatwo, gdyż jego żona, Joanna z 
Billewiczów, była krewną Józefa 
Piłsudskiego. Kiedy jego stara-
nia na rzecz zbliżenia Polski i 
Litwy nie powiodły się, wystąpił 
z Taryby, a później, 31 grudnia 
1932 roku, popełnił samobój-
stwo. Spoczął w rodzinnym gro-
bie na cmentarzu w Olsiadach.  
Pamięć o Narutowiczach nie 
wygasła w Brewikach. Pamięta 
zwłaszcza o nich obecny wła-
ściciel ich siedziby - Gediminas 
Šilinas, z zawodu leśniczy. Ma 
zamiar utworzyć we dworze 
muzeum poświęcone słynnym 
braciom. Na razie urządził w 
jednym z pomieszczeń izbę 
pamięci poświęconą przede 
wszystkim Stanisławowi Naru-
towiczowi. Jej wyposażenie jest 
jednak bardzo skromne - na 
jednej ze ścian wisi kilka sta-
rych zdjęć i kopii dokumentów 
mówiących, iż Stanislovas Na-
rutavičius był sygnatariuszem 
Aktu Odrodzenia Niepodległo-
ści Litwy i członkiem Taryby.

Sam dwór, który oglądali-
śmy w sierpniu 2015 roku, nie 

Na zdjęciu: Budynek gospodarczy

Na zdjęciu: Dwór od strony ogrodu

wygląda imponująco - domaga 
się przemyślanej renowacji, 
zwłaszcza dotyczącej wnętrza. 
Jego otoczenie - mizerne reszt-
ki parku, 200-letnia stodoła, 
stajnia, lodownia - jest rów-
nież zaniedbane. Tylko żad-
nej renowacji nie potrzebuje 
granitowy słupek ustawiony 
tuż przy dworze, by przypo-
minać, że jego właściciel był 
sygnatariuszem Aktu Odro-
dzenia Niepodległości Litwy. 
Taki sam słupek stoi na cmen-
tarzu w Olsiadach, przy grobie 
Stanisława Narutowicza. Polski 
napis na płycie nagrobnej 
jest już zatarty, więc w 1995 
roku miejscowe władze za-
dbały o to, aby na pionowo 
ustawionej kamiennej tablicy 
znalazło s ię „prawidłowo” 
napisane imię i  nazwisko: 
S tan i s lovas  Narutav ič ius . 
W odróżnieniu od dworu w 
Brewikach, pałac w Rennowie, 
w którym obaj Narutowiczowie 
spędzili kilka chłopięcych lat, 
prezentuje się dzisiaj wspa-
niałe.  Odnowiony w 1996 
roku, mieści  Muzeum Sztuki 
Litewskiej. Nie znajdziemy 
w nim jednak śladów pobytu 
pierwszego prezydenta Rze-
czypospolitej i  jego brata, 
dążącego do pojednania pol-
sko-litewskiego.
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Na zdjęciu: Słonim. Sobór prawosławny pw. Przemienienia Pańskiego; wcześniej 
kościół karmelitów laterańskich pw. Bożego Ciała. Podczas adaptacji, wieżyczki 
otaczające centralną kopułę zwieńczono „cebulkami”. Fot. Stefan Pastuszewski     

wystosował list pasterski, w 
którym znalazły się przesad-
ne słowa o „przelaniu krwi, 
tysiącach zatrzymanych i 
okrutnie pobitych, pokojowo 
nastawionych mieszkańców”. 
Metropolita nie zawahał 
się nazwać tego „ciężkim 
grzechem” władzy. Podobne 
oświadczenia wydali biskupi 
rzymskokatoliccy pozosta-
łych diecezji Białorusi.

T. Kondrusiewicz uro-
dził się w 1946 r. w Odelsku 
rejon Grodno. Jest Polakiem, 
chociaż pozostaje obywate-
lem Białorusi. Od trzynastu 
lat  pełni  funkcje metro-
polity Mińska i Mohylewa. 
Wcześniej był metropolitą 
moskiewskim, zmuszonym 
do opuszczenia tego stano-
wiska z racji gorliwej obrony 
autonomii Kościoła w Rosji. 
Metropolita, przebywający po 
wybuchu protestów w Polsce, 
przez kilkanaście dni nie mógł 
wrócić na Białoruś z powodu… 

uchybień paszportowych. Usu-
nięcie abp T. Kondrusiewicza, 
choć byłoby na rękę A. Łuka-
szence, na razie nie wchodzi 
w grę z racji watykańskiego 

nadkierownictwa, co dowodzi 
większej skuteczności działania 
Eklezji o organizacji ponad-
państwowej i ponadnarodowej.

Następcą egzarchy Paw-

ła został Benijamin (Wital 
Tupienka), dotychczasowy 
biskup Borysowa. W odróż-
nieniu od swego poprzed-
nika, który był Rosjaninem 
przysłanym z Rosji, jest on 
rodowitym Białorusinem. 
Pochodzi ze starego rodu, 
który od  400 lat pielęgnuje  
tradycje prawosławia. Jak 
dotychczas nie opowiedział 
się ani po stronie władzy 
ani po stronie opozycj i . 
Być może nominacja ta za-
powiada przyzwolenie na 
pewien stopień białorute-
nizacji Białoruskiej Cerkwi 
Prawosławnej Patriarchatu 
Moskiewskiego. Moskwa, 
podobnie jak w przypadku 
samej Republiki Białoruś, 
godzi się na hybrydyzację 
swojej Cerkwi, byleby nie 
podzieliła się ona ostatecz-

nie. Dotychczas straciła estoń-
skojezyczną część Cerkwi w 
Estonii i większą część Cerkwi 
na Ukrainie. 

Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku Wikingów (6)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

W Kalmarze znajduje się 
zabytkowa katedra, szw. Kal-
mar domkyrka, wybudowana 
w roku 1702 w stylu klasycy-
stycznym. Katedra w Kalmarze, 
jedno z najwybitniejszych dzieł 
baroku w Szwecji, zbudowana 
z ciosów kamiennych w latach 
1660–1700, oparta na planie 
krzyża łacińskiego z absydami 
od wschodu i zachodu. We-
wnątrz świątyni ołtarz główny, 
jest zwieńczony wyobrażeniem 
Ducha Świętego w postaci go-
łębicy, otoczonym świetlistą 
aureolą. Poniżej znajduje się 
scena ze stworzenia świata: Bóg 
czyniący światłość w ciemności. 
Ogromny obraz w ołtarzu, 
przedstawia w nietypowy spo-
sób zdjęcie Chrystusa z krzyża, 
mężczyźni na drabinach opusz-
czają jego bezwładne ciało 
na linach. Stół ołtarzowy ma 
formę sarkofagu: w przedniej 
części umieszczone zostały 
symbole zwycięstwa, wieniec 
laurowy i gałązki palmowe. Ła-
ciński napis nad stołem został 
zaczerpnięty z Ewangelii Jana 
rozdział 3 wers 16: „Sic Devs 
Dilexit Mvndvm Vt Filivm, 
Svvm Vnigenitvm Daret Vot 
Omnis, Qvi Credit In Evm, 
Non Pereat Sed, Habeat Vitam 
Aetrnam” (Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne). 
W tym dniu Bracia Inflandcy 
pojechali na nocleg do Lin-
köping. O Linköping, jako 
osadzie pierwsze zapiski są z w 
1104 r., w XII początek budo-
wy katedry, w 1266 r. pierwsze 

wzmianki o szkole katedralnej. 
W 1598 odbyła się bitwa pod 
Linköping,  gdzie przyszły 
król Szwecji Karol IX Waza 
zwyciężył wojska swojego bra-
tanka, króla Polski Zygmunta 
III, przesądzając tym samym 
o utracie korony szwedzkiej 
przez króla Polski. W Lin-

köping założono w 1975 r. 
uniwersytet, jako alternatywa i 
konkurencja dla uczelni miast 
Örebro i Västerås. Uniwersy-
tet jest siedzibą Szwedzkiego 
Narodowego Centrum Kom-
puterowego: NSC – National 

Supercomputing Center. Dalej 
przez Norrköping, wyprawa 
dotarła do Sztokholmu, szw. 
Stockholm. 

Sztokholm Bracia Inflanc-
cy odwiedzali już kilka razy. 
Zwiedzono główne zabytki 
i atrakcje miasta: Kungliga 
Slottet – Pałac Królewski, Stor-

kyrkan – Katedra, Riddarhuset 
– Dom Rycerstwa i Szlachty 
w Sztokholmie, Stadshuset 
– Ratusz i Vasamuseet – Mu-
zeum Okrętu „Vasa”. Więcej 
czasu poświęcono Zbrojowni 
Królewskiej czyli Livrustkam-
maren (pol. Królewska zbro-
jownia) – najstarsze szwedzkie 
muzeum utworzone w 1693 
roku znajdujące się w Pałacu 
Królewskim w Sztokholmie. 
Zgromadzono w nim m.in. 
dzieła artystyczne i przedmioty 
codziennego użytku należące 
do rodziny królewskiej od pię-
ciu stuleci. Muzeum posiada 
także pamiątki z uroczystości 
koronacyjnych. W muzeum 
znajdują się liczne zabytki 
zrabowane przez Szwedów w 
Polsce podczas wojen o Inflan-
ty, Potopu i wojny północnej, 
m.in.: szabla tatarska zdobyta 
przez Gustawa II Adolfa w 
potyczce 1 lipca 1627 na pol-
skim husarzu; paradna zbroja 
Zygmunta Augusta, dar z 1574 
r. Anny Jagiellonki dla króla 
szwedzkiego Jana III Wazy, 
wykonana przez Kunza Loch-
nera w Norymberdze; tarcza 
z 1548 należąca prawdopo-
dobnie do króla Zygmunta 
Augusta; tarcza z drewna i 
wytłaczanej skóry z XVI w., z 
wizerunkiem Zygmunta Augu-
sta, a po wewnętrznej stronie 
z herbem Polski i Litwy; hełm 

Na zdjęciu: Zamek w Kalmarze
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króla Władysława IV; kolczugi; 
zbroja młodzieńcza Władysła-
wa IV wykonana w Mediolanie 
w latach 20. XVII wieku; trzy 
zbroje Władysława IV; sztur-
mak Władysława IV tarcza her-
bowa uprzęży na głowę konia 
należącej do Zygmunta III; 
czaprak pod siodło, własność 
Zygmunta III; róg myśliwski 
Zygmunta III,  wykonany z 
rogu ostatniego tura z Puszczy 
Sochaczewskiej i podarowany 
królowi przez Stanisława Ra-
dziejowskiego w 1620 roku; 
chorągiew trębaczy i dobo-
szów pałacowych Zygmunta 
III;  hełm Iwana Groźnego 
używany przez niego podczas 
koronacji, zdobyty przez Pola-
ków w Moskwie; dwie bogato 
haftowane tkaniny z herbem, 
użyte w czasie pogrzebu Kon-
stancji Austriaczki; strzelba z 
prywatnej zbrojowni polskich 
Wazów. Inne polskie zabytki 
na terenie Szwecji znajdują 
się m.in. w Muzeum Armii w 
Sztokholmie, w zbiorach zam-
ku Skokloster, oraz w zbiorach 
zamku Gripsholm. Niektóre 
polskie zabytki znajdujące się 
w muzeum Tarcza Zygmunta 
Augusta. 

Kolejne, które zwiedzono 
miejsce to Muzeum Armii w 
Sztokholmie, szw. Armému-
seum, muzeum wojskowe z sie-
dzibą w Sztokholmie w Szwecji 
w dzielnicy Östermalm. Mieści 
się ono w budynku arsenału. 
W muzeum na ekspozyc j i 
można zobaczyć m.in. trofea 
wojenne i  f lagi  zdobyte w 
czasie wojen w XVII-XVIII 
wieku, umundurowanie, broń 
i pojazdy, a także egzemplarz 
Enigmy. W muzeum znajdują 
się liczne zabytki zrabowane 
przez Szwedów w Polsce 
podczas wojen o Inflanty, 
Potopu i wojny północnej. 
M.in: turecki namiot zdobyty 
przez Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem w 1683 r., 
który wpadł w ręce Szwedów 
pod Kliszowem w 1702 r., 
armata Melusina z herbem 
Polski, herbem „Trąby” Ra-
dziwiłłów, napisem Nieśwież 
i podpisem Mozlfelta, pięć 
tzw. „armat Galickiego” z 
XVII wieku,, sztandar jazdy 
polskiej z białym orłem z 
końca XVI wieku,, sztandar 
z 1636 roku z napisem „Ladi-
slaus IV, rex Poloniae et Su-
eciae” i polskim orłem oraz 
herbami Szwecji i Norwegii,, 
sztandar wygnańczy króla Jana 
Kazimierza z 1655 roku, dwie 
chorągwie króla Jana Kazimie-

rza, sztandar miasta Sokal z 
1563 roku z herbem miasta i 
białym orłem, sztandar milicji 
miejskiej Torunia z 1703 roku, 
sztandar jazdy królewskiej z 
napisem „Vivat Casimirus Rex 
Poloniae”, chorągiew króla 

Zygmunta III, chorągiew pań-
stwowa króla Zygmunta III. 
Inne polskie zabytki na tere-
nie Szwecji znajdują się m.in. 
w Zbrojowni Królewskiej w 
Sztokholmie, w zbiorach zam-
ku Skokloster, oraz w zbiorach 
zamku Gripsholm. Chorągiew 
króla Zygmunta III Wazy. 

Z Sztokholmu promem 
Bracia Inflanccy popłynęli 
do Rygi na Łotwie. Wielo-
krotnie, przez kilkanaście lat 
odwiedzali i zwiedzali Rygę 
zawsze od lądu. Tym razem w 
2018 r. przypłynęli od morza 
przez ujście Dźwiny do cen-

trum miasta. Po wypłynięciu 
z Sztokholmu prom płynął 
pośród  niezliczonej ilość wysp 
i wysepek, kiedy to wpłynął 

na otwarte Morze Bałtyckie, 
kierując się na Cieśninę Irbe, 
est. Kura kurk, łot. Irbes jūras 
šaurums, liw. Sūr mer, cie-
śninę pomiędzy Półwyspem 
Kurlandzkim a estońską wyspą 
Saaremaa - Ozylią, otwierającą 

wejście do Zatoki Ryskiej.  Bra-
cia Inflanccy płynęli niedaleko 
„swojego” przylądka Sõrve 
Sar, Est. Sõrve poolsaar. Sorve 
Saar w przeszłości miał miał 
znaczące znaczenie militarne, 
dominując nad Cieśniną Irbe 
i drogą morską do Rygi. W 
pierwszej połowie XX wieku 
mocne baterie przybrzeżne 
zostały na nim zainstalowane 
przez imperialną Rosję do 
1917 roku, a następnie przez 
Związek Radziecki po 1940 
roku. W czasie II wojny świato-
wej na półwyspie miały miejsce 
poważne walki między siłami 
radzieckimi i niemieckimi w 

1941 r., kiedy Niemcy zaata-
kowali, a Sowieci się bronili, 
i ponownie podczas operacji 
desantowej Moonsund w 1944 

r. Ryga stolica i największe mia-
sto Łotwy, położone nad rzeką 
Dźwiną w pobliżu jej ujścia do 
Bałtyku w Zatoce Ryskiej, nale-
żała też do ważniejszych ośrod-
ków handlowych wikingów. 

Trasa  Wyprawy  Brac -
twa Inflanckiego w dniach 
21.04.2018 – 29.04.2018. 21. 04 
2018: Bydgoszcz >Świnoujście > 
polski prom „Mazovia”, nocleg 
>Ystad (Szwecja). 22. 04. 2018: 
Ystad >Lund >Malmö >16 km. 
most nad cieśniną Sund > (Da-
nia) >Kopenhaga. 23. 04. 2018: 
Kopenhaga >Roskilde >Kopen-
haga. 24. 04. 2018: Kopenhaga 
> most nad cieśniną Sund > 
(Szwecja) >Malmö >Kristian-
stad >Karlskrona >most nad 
Cieśniną Kalmarską >wyspa 
Olandia, szw. Öland >Färje-
standen, nadbrzeże >Kalmar 
>Linköping. 25. 04. 2018: Lin-
köping >Norrköping >Sztok-
holm >prom estoński „Isabel-
le”, nocleg >Ryga (Łotwa). 26. 
04. 2018: Ryga > Jełgawa, łot. 
Jelgava, pol. Mitawa. 27. 04. 
2018: >Jełgawa >Kircholm, łot. 
Salaspils >Ryga >Jełgawa. 28. 
04. 2018: Jełgawa >Joniszki, lit. 
Joniškis (Litwa) >Góra Krzyży, 
lit. Kryžių kalnas, k. Szawli, lit. 
Ŝiauliai >Ŝeduva >Kiejdany, lit. 
Kėdainiai >Kowno, lit. Kaunas 
>Mariampol, lit. Marijampolė 
>Szeszupą, lit. Šešupė >Budzi-
sko > Suwałki (Polska) >Au-
gustów >Bargłów Kościelny. 
29. 04. 2018: Bargłów Ko-
ścielny >Łomża >Ostrołęka 
>Ciechanów >Drobin >Toruń 
>Bydgoszcz. Trasa opracowa-
na przez Brata Inflanckiego 
Bronisława Pastuszewskiego, 
który też obliczył kilometry.  
Uczestnicy wyprawy przebyli 
ogółem 3380 km, w tym 2720 

km lądem i 660 km drogą 
morską na Morzu Bałtyckim. 

Wykaz uczestników Wy-
prawy Bractwa Inflanckiego 
– Dania – Szwecja – Łotwa – 
Litwa 21-29.04.2018 r. Bracia 
Inflanccy: Stefan Pastuszew-
ski, Jarosław Janczewski, Józef 
Palewicz, Andrzej Bogucki, 
Jerzy Chmielecki, Roman 
Sidorkiewicz, Tadeusz Top-
czewski, Franciszek Burand, 
Wojciech Sobolewski, Leszek 
Droszcz, Bronisław Pastu-
szewski, Henryk Matuszak, 
Janusz Laskowski, Zygfryd 
Szewffs. Goście wyprawy: 
Ludwika Adamczyk, Teresa 
Pastuszewska, Wanda Pie-

trzykowska, Krystyna Szwed, 
Grażyna Szwed, Małgorzata 
Pluta, Zygmunt Olszewski. 

cdn.

Na zdjęciu: Sztokholm. Pałac Królewski oficjalna rezydencja królewska w 
Sztokholmie, na wyspie Stadsholmen, w dzielnicy Gamla stan

Na zdjęciu: Tablica upamiętniająca zawarcie Unii Kalmarskiej 
w Zamku w Kalmarze.


