
Nr 8 (203)
Rok 16

	 SIERPIEŃ	2019

ISSN	-	1896	-	9119

Bereza Kartuska była w 
przeszłości miastem związa-
nym z burzliwymi dziejami 
pierwszej a następnie drugiej 
Rzeczypospolitej. Leży ono w 
północno – zachodniej części 
Polesia.  Obecnie znajduje 
się w granicach Białorusi. 
Jako Bierioza (biał.) jest mia-
stem rejonowym w obwodzie 
(obłast i)  brzeskiej  w jego 
zachodniej części, 90 km na 
północny – wschód od Brześcia 
(biał. Brest). Położona jest nad 
rzeką Jasiołdą (biał. Jasiełda). 
Liczy ono dzisiaj ok. 30 tys. 
mieszkańców. Tutaj w 1648 
r. Kazimierz Leon Sapieha 
ufundował imponujący klasz-
tor z kościołem i szpitalem 
zakonnym kartuzów, co zostało 
wpisane w nazwę ówczesnego 
miasteczka. Klasztor przetrwał 
do poł. XIX w. Obecnie jest 
to ruina leżąca na zachod -
nich obrzeżach miejscowości. 
Drugim miejscem szczególnie 
ważnym dla Polaków, zwią -

Bronisław Pastuszewski

Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934-1939

zanym z historią lat 30. XX 
w. są przebudowane koszary 
carskie, w których to ówczesne 
władze zorganizowały obóz od-
osobnienia dla przeciwników 
politycznych. Obecnie w odno-
wionych budynkach mieszczą 
się magazyny, sklepy i różnego 
rodzaju firmy, a także galeria 
sztuki współczesnej.

W połowie lat trzydzie -
stych XX wieku miejscowość 
liczyła ok. 10 tys. ludności i 
leżała w powiecie prużańskim 
w województwie poleskim. Sy-
tuacja polityczno – społeczna 
w kraju zaostrzała się, czego 
dowodem była śmierć w wyni-
ku zamachu ministra spraw we-
wnętrznych Bronisława Pirac-
kiego 15 czerwca 1934 r. O jej 
spowodowanie władze oskar-
żyły bojówkarzy Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN). I zareagowały bardzo 
szybko. Zdecydowały o powo-
łaniu do istnienia miejsca od-
osobnienia przede wszystkim 

dla czynnych opozycjonistów. 
Sprzyjała temu sytuacja mię-
dzynarodowa – w Niemczech 
i Rosji radzieckiej nasilały się 
prześladowania polityczne i 
wprowadzono terror wobec 
osób sprzeciwiających się dyk-
taturom tamtejszych władz 
oraz ludziom im niechętnym. 
Niemieckie obozy koncentra-
cyjne oraz radzieckie łagry były 
narzędziem pacyfikowania nie 
tylko aktywnych przeciwników, 
ale też zastraszania całych 
społeczeństw. Polskie władze 
sanacyjne także uważały, że 
siłowe rozwiązania wymuszą 
spokój społeczny i zneutrali-
zują oponentów i zmuszą do 
zaprzestania agitacji i innej 
działalności  przeciwników 
zarówno z lewicy jak i z prawi-
cy. Do takich należeli przede 
wszystkim komuniści(była to 
w znacznej mierze radziecka 

agentura i podburzani przez 
nią lokalni działacze wywo -
dzący się często z mniejszości 
narodowych żydowskiej, ukra-
ińskiej i białoruskiej), naro-
dowcy – ideowi przeciwnicy 
sanacji oraz nacjonaliści ukra-
ińscy od lat 20. dążący do utwo-
rzenia państwa ukraińskiego 
na południowo – wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej. 
Wybór lokalizacji obozu padł 
na Berezę – Kartuską w po-
wiecie prużańskim w woje -
wództwie poleskim (siedziba 
władz w Brześciu litewskim). 
Spodziewając s ię niechęci 
opinii publicznej zakładały, 
że położenie obozu z dala 
od szlaków komunikacyjnych 
ograniczy przepływ informacji 
co do jego funkcjonowania. W 
mieście żyła ludność o różnym 
składzie narodowościowym. 
Byli tu Polacy, Żydzi, Białoru-

Na zdjęciu: Bereza Kartuska, przed dawnym blokiem więziennym obozu. 
Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Bereza Kartuska, brama klasztorna. Stan obecny. 
Fot. B. Pastuszewski
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sini, Ukraińcy oraz niewielka 
grupa Niemców. 

Oficjalną podstawą praw-
ną powołania obozu odosob-
nienia było wydane na wnio-
sek rządu premiera Leona 
Kozłowskiego rozporządzenie 
prezydenta RP dot. utworzenia 
obozów izolacyjnych z dnia 17 
czerwca 1934 r. Odnosiło się 
ono do „osób zagrażających 
bezpieczeństwu, spokojowi i 
porządkowi publicznemu”, 
zezwalając na ich przymuso-
we umieszczenie w miejscu 
odosobnienia na podstawie 
decyzji administracyjnej na 
okres trzech miesięcy. Od tej 
decyzji nie było odwołania czy 
zaskarżenia. Rozporządzenie 
podpisał prezydent, premier 
oraz dziesięciu ministrów, w 
tym minister spraw wojsko-
wych Józef Piłsudski. Władze 
ten obóz odosobnienia ofi-
cjalnie nazwały eufemistycz-
nie „miejscem odosobnienia” 
(M.O.).Należałoby dodać, że 
rząd planował zorganizowanie 
na terenie całego kraju kilku 
takich obozów, lecz wobec 
niechęci wojewodów co do ich 
lokalizacji ostatecznie podjęto 
decyzję o jednym położonym 
w województwie poleskim. 
Tutaj od 1932 r. wojewodą był 
płk. Wacław Kostek Biernacki 
(1882 – 1957), były m. in. 
szef żandarmerii legionowej, 
komendant twierdzy brzeskiej 
i były wojewoda nowogródzki. 
Znano go z trudnego cha -
rakteru a nawet tendencji 
sadystycznych. Obóz w Berezie 
organizacyjnie podlegał woje-
wodzie poleskiemu. Został on 
utworzony w zabudowaniach 
byłych carskich a potem pol-
skich koszar po ich szybkiej 
adaptacji. Powołanie obozu 
władze sanacyjne tłumaczyły 
opinii publicznej potrzebą 
utrzymania ładu i porządku 
publicznego, zagrożonego i 
naruszanego przez niektóre 
jednostki, a także niechętne 
i wrogie państwu organizacje 
i  partie – przykładem Ko -
munistyczna Part ia Polski 
(KPP), Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów (OUN), 
czy Obóz Radykalno – Naro-
dowy (ONR). Jednak należy 
zauważyć, że przyjęta w rozpo-
rządzeniu prezydenta powołu-
jąca obóz określająca w art. 1. 
„Osoby, których działalność i 
postępowanie daje podstawę 
do przypuszczenia, że grozi 
z ich strony naruszenie bez-
pieczeństwa, spokoju lub po-
rządku publicznego,(podkr.. 
BP) mogą ulec przytrzymaniu 
i przymusowemu umieszczeniu 
w ośrodku odosobnienia …” 
była bardzo szeroka i dawała 
praktycznie wolną rękę orga-
nom administracyjnym pań-

stwa podejmującym decyzję o 
zatrzymaniu, co wyszczególnia 
art.  2.  w punktach (1) do 
(4). Punkt (4) precyzuje, że 
„Na postanowienie sędziego 
środki odwoławcze nie służą” 
(podkr.. BP). Art. 3. mówi, że 
o odosobnieniu orzeka sędzia 
śledczy,  wyznaczony przez 
kolegium administracyjne wła-
ściwego sądu okręgowego, a 
jest nim sąd okręgu, w którym 
położone jest miejsce odosob-
nienia, a więc w Pińsku. Art. 4. 
określał, że podstawowy okres 

odosobnienia wynosi trzy mie-
siące i w zależności od zacho-
wania się zatrzymanego może 
być przedłużony na kolejne 
trzy miesiące itd. Decyzję o 
jego przedłużeniu podpisywać 
miał sędzia śledczy na wniosek 
komendanta obozu. Tenże 
artykuł w punkcie (2) określał, 
że „odosobnieni mogą być za-
trudnieni wyznaczoną im pra-
cą”. Wojewoda poleski swymi 
pierwszymi zarządzeniami od-
izolował obóz oraz wydał zakaz 
kontaktowania się z osadzony-
mi przez osoby z zewnątrz a 
także zabronił fotografowania 
obiektów obozowych. Chodzi-
ło o zachowanie maksymalnej 
dyskrecji o lokalizacji, obiek-
tach i funkcjonowaniu obozu. 

Opinia publiczna, a przede 
wszystkim partie i organizacje 
opozycyjne protestowały prze-
ciwko takiej decyzji władz. Te 
pozostały nieugięte, a premier 
Leon Kozłowski zapowiedział, 
że w tym miejscu odosobnienia 
będzie obowiązywał bardzo 
surowy regulamin dla osób 
zatrzymanych. Trzeba podkre-
ślić, że władze sanacyjne, nie 
odchodząc generalnie od re-
guł demokratycznych w życiu 
publicznym, od 1934 r. zaczęły 
stosować pewne rozwiązania 

cechujące ustroje totalitarne. 
Pod wpływem zaostrzającej się 
sytuacji międzynarodowej na 
początku 1938 r. rząd planował 
powołanie trzech kolejnych 
miejsc odosobnienia dla ok. 
1500 osób, głównie w regionie 
świętokrzyskim. Ostatecznie 
do realizacji tych planów nie 
doszło. 

Powołanie obozu przez 
prezydenta RP wywołało - jak 
wspomnieliśmy - negatywną 
reakcję polskiej opinii i ofi-
cjalne sprzeciwy opozycji wo-
bec rządzącej sanacji. Dekret 
prezydencki naruszał bowiem 
prawa konstytucyjne, godząc w 
elementarny porządek prawny 
konstytucji majowej z 1921 r., 
dopuszczający czasowe zawie-

szenie praw obywatelskich tyl-
ko w obliczu wojny lub spisku 
w celu obalenia porządku pań-
stwowego. Nowa, uchwalona w 
kwietniu 1935 r. konstytucja 
nie przewidywała istnienia obo-
zów odosobnienia i powtórzyła 
zapisy poprzedniej. Słusznie 
więc atakowano rozporządze-
nie prezydenta, zezwalające 
na zatrzymania osób jedynie 
na podstawie podejrzenia o 
zamiar naruszenia porządku 
publicznego. Tu warto pod-
kreślić, że powołana w czasie 
II wojny światowej przez rząd 
gen. Władysława Sikorskiego 
specjalna komisja badająca 
„sprawę Berezy Kartuskiej”, 
postulowała pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej całej 
poprzedniej rady ministrów 
oraz osób bezpośrednio zaan-
gażowanych w funkcjonowanie 
obozu pod zarzutem nadużycia 
władzy. 

W pierwszych miesiącach 
istnienia obozu dyskusje na ten 
temat toczono w parlamencie i 
prasie, lecz władze kneblowały 
wolność wyrażania opinii, kon-
fiskując całe nakłady różnych 
tytułów prasowych. Posłowie 
opozycji składali interpelacje i 
protesty bez rezultatu, gdyż sa-
nacyjna większość skutecznie je 
blokowała. Najgłośniejszą wal-
kę prowadziła lewica a poza nią 
komuniści w swych ulotkach i 
pismach przedstawiając w nich 
warunki panujące w obozie, 
czym zbijała kapitał polityczny 
na niechęci części społeczeń-
stwa i przy poparciu pewnej 
części elity intelektualnej o 
różnej orientacji politycznej. 
Bereza Kartuska była w ten 
sposób kreowana jako symbol 
polskiego faszyzmu, a dla ak-
tywnych komunistów stała się 
mitologizowanym miejscem 
męczeństwa. 

Na podstawie rozporządze-
nia prezydenta RP ministerstwo 
spraw wewnętrznych wydało 
21 czerwca 1934 r. instrukcję 
wykonawczą. Decyzję o skie-
rowaniu do obozu w Berezie 
Kartuskiej podejmowały władze 
administracyjne. Na polecenie 
starosty wstępny wniosek był 
sporządzany przez komendę 
powiatową Policji Państwowej, 
która prowadziła śledztwo i 
przygotowywała raport dot. 
osób podejrzanych i zagrażają-
cych według władz porządkowi 
publicznemu. Chodziło o ich 
wyeliminowanie z życia społecz-
no – politycznego i zastrasze-
nie. Od 1938 r. takie postępo-
wania prowadzono także wobec 
kryminalistów i spekulantów. 
Po otrzymaniu materiałów z 
policji starosta przygotowywał 
wniosek o osadzeniu w miejscu 
odosobnienia i przesyłał go 
do wojewody, a właściwie do 

Na zdjęciu: Schemat obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej.
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naczelnika Wydziału Społeczno 
– Politycznego. Tam sporządza-
no ostateczną wersję wniosku, 
którą akceptował sędzia śledczy 
wyznaczony przez Kolegium 
Administracyjne Sądu Okręgo-
wego w Pińsku. Procedura od-
bywała się bardzo szybko, gdyż 
aresztowany musiał otrzymać 
decyzję sędziego w ciągu 48 go-
dzin. W latach 1934 – 1939 de-
cyzje o odosobnieniu wydawali 
sędziowie: W. Kardymowicz, W. 
Jurcewicz, Z. Umiński i W. Prze-
smycki. Zapisy rozporządzenia 
rolę sędziego sprowadzały do 
podpisania wniosku władzy 
administracyjnej (podkr.. BP) 
o zastosowaniu odosobnienia 
dla osoby podejrzanej i zatrzy-
manej. Wniosek ten nawet bez 
podpisu przez aresztanta był 
ważny i zostawał przekazywany 
do wojewody, a zatrzymany 
był nieodwołalnie kierowany 
na okres trzech miesięcy do 
obozu. Po upływie tego okresu 
dalsze decyzje co do jego losu 
podejmowała komenda obozu 
w porozumieniu z urzędem 
wojewódzkim w Brześciu, ew. z 
ministerstwem spraw wewnętrz-
nych. Kolejne wnioski o prze-
dłużenie pobytu podejmowali 
ci sami sędziowie śledczy. 

Pierwszymi osadzonymi 
w obozie 8 lipca 1934 r. byli 
członkowie zdelegalizowane-
go wiosną tego roku Obozu 
Radykalno – Narodowego oraz 
działacze Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów. Zatrzy-
mani zostali przewiezieni. Z 
posterunków policji pociągiem 
przez Brześć do stacji Błudeń 
(dziś Biarioza-Kartuzskaja wieś 
Pierwomajskaja) oddalonej 
od Berezy Kartuskiej ok. 5 
km. pod eskortą policyjną. 
Dalszą drogę odbywali pie-
szo pod konwojem. Eskorta 
przekazywała ich przy bramie 
głównej obozu od ul. Tadeusza 
Kościuszki, gdzie widniał na-
pis: „Miejsce Odosobnienia”. 
Dalsze formalności odbywały 
się w kancelarii, znajdującej 
się po drugiej stronie ulicy 
poza właściwym terenem in-
ternowania. 

Od początku swego poby-
tu więźniowie byli poddawani 
rozmaitym szykanom. W kan-
celarii musieli stać twarzą do 
ściany, gdzie spisywano ich 
dane i nadawano numer obo-
zowy (wg. kolejności przyby-
cia), a na podstawie danych 
przekazywanych przez eskortę 
w zalakowanej kopercie spo-
rządzano arkusz ewidencyjny 
więźnia. Następnie osadzeni 
biegiem udawali się do maga-
zynu, gdzie po rewizji i zdaniu 
rzeczy osobistych do depozytu 
otrzymywali szare płócienne 
ubrania oraz swe numery na 
plecy i lewy rękaw. Później byli 

goleni i strzyżeni wśród krzy-
ków obozowych strażników. 
Najmniejszy objaw oporu mógł 
zakończyć się pobiciem. Budy-
nek więzienia okalały zasieki z 
drutu kolczastego. Wzdłuż 
nich ustawiali się policjanci i 

bili więźniów pałkami, gdy ci 
nie biegli dość szybko do pracy 
czy na ćwiczenia. Osadzeni w 
krótkim czasie musieli się wy-
uczyć obozowego regulaminu, 
nakazującego bez oporu i na-
tychmiast wykonywać wszelkie 
polecenia strażników, do któ-
rych musieli zwracać się przez 
„panie komendancie”. Po re-
jestracji więźniów kierowano 
do sali przyjęć. Było to puste 
pomieszczenie, z zabitymi de-
skami oknami, bez ogrzewania, 
z betonową posadzką i kubłem 
na odchody. Osadzeni byli 

zmuszeni tam przeważnie stać 
z twarzą do ściany, a w nocy 
spać bez przykrycia na betono-
wej posadzce. W pierwszym 
dniu pobytu nie otrzymywali 
oni posiłku. Okres przetrzymy-
wania ich w tym miejscu mógł 
trwać od dwóch do trzech ty-
godni. Był to rodzaj kwaran-
tanny. Nie kierowano więźniów 
do pracy lecz zmuszano do 
bardzo uciążliwych ćwiczeń 

fizycznych. Po tym czasie osa-
dzonych przemieszczano do 
sal więziennych znajdujących 
się na pierwszym i drugim pię-
trze budynku. Miejsce odosob-
nienia składało się z dwóch 
części rozdzielonych ówczesną 

ulicą T. Kościuszki – kancela-
ryjnej i obozowej. Kancelaria 
znajdowała się w dawnym kasy-
nie wojskowym w parku, gdzie 
na piętrze rejestrowano więź-
niów. Część pomieszczeń zaj-
mowało mieszkanie komen-
danta obozu. W głębi parku 
znajdowały się trzy budynki 
mieszkalne przeznaczone dla 
policjantów z rodzinami. Po 
przeciwnej stronie ulicy na 
kilkuhektarowym terenie oto-
czonym palisadą drewnianą z 
zasiekami z drutu kolczastego 
i wieżyczkami strażniczymi, na 

których ulokowano policjan-
tów z pistoletami maszynowymi 
znajdował się właściwy obóz. 
Prowadziła do niego główna 
brama. Na jego terenie wzdłuż 
drogi w dwóch budynkach 
koszarowych stacjonowali po-
licjanci z obsługi obozu. W 
pokojach koszarowych bardzo 
skromnie wyposażonych (sza-
fa, łóżka i duży stół) lokowano 
7 – 9 policjantów. Mieli oni do 

dyspozycji stołówkę i świetlicę. 
Prostopadle do koszar, nieco 
w głębi położony był długi 
dwupiętrowy ceglany blok wię-
zienny. (Obecnie mieści się 
tam klub młodzieżowy, galeria 
i niewielkie firmy.) Na parte-
rze znajdowała się kuchnia, 
jadalnia i  magazyny,  a na 
pierwszym i drugim (od 1938 
r.) piętrze sale więzienne i 
toalety. Sale były rozmieszczo-
ne po obu stronach korytarza. 
Całe ich wyposażenie to długa 
prycza z desek z przejściem 
wokoło o szerokości ok. metra. 
Była ona podzielona na po-
szczególne posłania z sienni-
kiem, kocem, menażką i de-
seczką z numerem oraz imie-
niem i nazwiskiem zatrzymane-
go. W sali przebywało od 20 do 
40 uwięzionych. Okna tych 
pomieszczeń były początkowo 
zamalowane wapnem a potem 
zabite deskami z otworami 
jako wywietrznikami. Najgor-
szą sławą wśród więźniów cie-
szyła się sala karna nr 15, 
przeznaczona dla szczególnie 
krnąbrnych. Cały system obo-
zowy funkcjonował według 
regulaminu wojskowego za-
twierdzonego przez wojewodę 
poleskiego. Miał on także nie-
ograniczone prawo do jego 
zmieniania i ingerencji w każ-
dą sprawę związaną z obozem. 
W praktyce zaś interpretacja 
zasad regulaminu zależała od 
dyżurnego policjanta. Aby 
pacyfikować nastroje i wrogie 
postawy oraz skutecznie kon-
trolować osadzonych łamano 
ich poprzez psychiczne i fizycz-
ne poniżanie. Dzień rozpoczy-
nał się pobudką o godz. 4,00 a 
kończył się ciszą nocną o godz. 
19,15. Praca i różne ćwiczenia 
zajmowały razem dziewięć go-
dzin. Zabronione były rozmo-
wy, palenie tytoniu, otrzymy-
wanie paczek żywnościowych i 
wykonywanie innych czynności 
niż nakazywanych przez poli-
cjantów. Przemieszczanie się 
więźniów na terenie obozu 
odbywało się jedynie biegiem. 
Regulamin ten egzekwowano 
aż do września 1939 r., z tym, 
że następowały fazy ostrego i 
łagodniejszego kursu. Niedzie-
la była wolna od obowiązków i 
wówczas więźniowie, siedząc 
na pryczach, mogli rozmawiać 
półg łosem.  W pierwszych 
dwóch latach działania obozu 
osadzeni po uzyskaniu zgody 
mogli uczestniczyć w mszach 
odprawianych w obrządku 
rzymskokatolickim i greckoka-
tolickim. Później z tego zrezy-
gnowano obawiając się o na-
wiązywanie kontaktów ze świa-
tem zewnętrznym poprzez ka-
płanów. Od 1938 r. niedziela 
przestała być dniem odpoczyn-
ku, a więźniowie musieli dłu-

Na zdjęciu: Bereza Kartuska, ruiny klasztoru kartuzów. Stan obecny. 
Fot. B. Pastuszewski

Na zdjęciu: Bereza Kartuska, dawne koszary policyjne obozu. Stan obecny. 
Fot. B. Pastuszewski
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gimi godzinami stać przy swych 
pryczach zwróceni twarzą do 
ściany. Bardzo uciążliwa była 
organizacja posiłków, ponie-
waż zmuszano więźniów do 
spożywania ich dosłownie w 
kilka minut. Jakość ich była w 
obozie gorsza niż w tradycyj-
nych więzieniach. Zgodnie z 
regulaminem osadzeni korzy-
stal i  z  trzech posi łków na 
dzień. Po nich mogli oni sko-
rzystać z toalety na piętrze 
wyposażonej w jedną umywal-
kę i trzy otwory w posadzce dla 
celów fizjologicznych. Ich za-
łatwianie odbywało s ię na 
rozkaz w zawrotnym tempie, 
co opisał Stanisław Cat – Mic-
kiewicz. Komendy skandowa-
no, co uniemożliwiało prawi-
dłowe załatwianie się i wielu 
więźniów zanieczyszczało po-
sadzkę. Dyżurni musieli sprzą-
tać często toaletę gołymi ręko-
ma. Ograniczenie w znacznej 
mierze możliwość opróżniania 
się, przy marnym żywieniu 
narażało więźniów na stałe 
cierpienia fizyczne i psychicz-
ne. Kąpiele urządzano w łaźni 
położonej na terenie obozu w 
soboty. W tempie należało się 
rozebrać, namydlić i spłukać 
pod prysznicem przy akompa-
niamencie krzyków policjan-
tów i razów pałkami a następ-
nie ubrać się i biegiem wrócić 
do bloku. Strzyżenie więźniów 
i dezynfekcja odbywały się co 
pewien czas. A ponieważ osa-
dzeni mieli tylko jeden kom-
plet odzieży to niezależnie od 
pogody na jego wydanie mu-
sieli nago oczekiwać na ze -
wnątrz. Na porannym apelu 
dzielono więźniów na brygady 
pracy – byli kucharze, szewcy, 
ogrodnicy i kowale. Resztę 
kierowano do betoniarni lub 
innych dorywczych robót. Na-
tomiast nowoprzybyli musieli 
na placu wykonywać wyczerpu-
jące ćwiczenia. W betoniarni 
wykonywano ciężką ponad 10. 
ki logramową sześciokątną 
kostkę brukową. (Obecnie w 
niewielkim muzeum historycz-
no – krajoznawczym przy ul. 
Lenina można obejrzeć taką 
kostkę w ekspozycji poświęco-
nej obozowi, oprócz dziejów 
klasztoru kartuzów w ekspozy-
cji historycznej). Były także 
prace sezonowe jak budowa 
basenu, kortu tenisowego czy 
porządkowanie pobliskiego 
cmentarza. Więźniów zmusza-
no również do wybierania 
kompostu ze starych koszaro-
wych dołów kloacznych i roz-
wożenia go na pobliskie pola. 
Celem głównym tych prac było 
przede wszystkim fizyczne i 
psychiczne wycieńczenie osa-
dzonych – był to rodzaj kary. 
Nie liczono się z możliwościa-
mi fizycznymi, a niesubordyna-

cja spotykała się z biciem pałką 
przez nadzorujących policjan-
tów. Niekiedy więźniów karano 
także czołganiem po ok. 50. - 
metrowej „drodze Stalina” 
wysypanej ostrymi gruzem. 
Nadzorcy starali się wytworzyć 
atmosferę ciągłego strachu, 
stosując karę chłosty, a także 
zezwalając uprzywilejowanym 
więźniom (kapusiom i krymi-
nalistom) wymierzać część 
kary. Do nocnego odpoczynku 
układano się na trzy gwizdki o 
godz. 19,00. W nocy sale były 
oświetlone, a drzwi na korytarz 
otwarte. Odpoczynek przery-
wano alarmami i częstymi re-
wizjami tzw. kipiszami. Od 

1938 r. takie pobudki kończyły 
się godzinnymi ćwiczeniami. 
Najlżejszą karą za niesubordy-
nację, złamanie regulaminu 
czy opór była nagana, a naj-
cięższą karcer. Policjant mógł 
też każdorazowo karać doraź-
nie przez uderzenie pałką. 
Rodzaj sankcji zależał głównie 
od ilości już odbytych kar, a 
potem od rodzaju „przestęp-
stwa”. Osadzeni, w zależności 
od swej postawy mogli być w 
czasie pobytu w obozie skazy-
wani na kilkadziesiąt kar. Sto-
sunkowo łagodną karą był 
areszt – specjalna sala, gdzie 
co drugi dzień ograniczano 
wyżywienie do kawałka chleba 
i trzech kubków wody. Karcer 
był prawdziwym postrachem 
więźniów. Znajdował się on w 
stojącej na środku placu starej 
piwnicy po prochowni sprzed 
I wojny światowej. Składał się 
z czterech pomieszczeń bez 

dostępu światła z kubłem na 
odchody. Zamknięty więzień 
spał na betonowej posadzce 
zlewanej wodą i co dwie godzi-
ny musiał odpowiadać na we-
zwanie dyżurnego policjanta. 
Otrzymywał na przemian 350 
gr. chleba i kubek wody lub 
zmniejszoną o połowę porcję 
obozową. Pobyt w tym miejscu 
wycieńczał osadzonych, a nie-
których załamywał psychicznie.  
Mimo obozowego rygoru i kar, 
część więźniów starała się or-
ganizować samopomoc żywie-
niową, zdobywać wiadomości 
od nowoprzybyłych, a komuni-
ści usiłowali tworzyć quasi - 
struktury partyjne. Kryminali-

ści w zamian za donoszenie 
starali się zdobyć papierosy od 
policjantów. Niektórzy starali 
się desperacko wydostać z obo-
zu, dokonując samookaleczeń 
lub połykając łyżki i inne me-
talowe przedmioty. W czasie 
istnienia obozu tylko jedna 
osoba – kryminalista zdołał z 
niego uciec w 1937 r. Rodziny 
uwięzionych usiłowały im po-
magać, zwracając się do ko-
mendanta obozu o złagodze-
nie kary. Także niektórzy osa-
dzeni prosili swych bliskich w 
listach o pomoc, z tym, że zgo-
da na jego wysłanie była przy-
wilejem; listy można było pisać 
raz na trzy tygodnie według 
określonego wzoru.  Ogromny 
wysiłek fizyczny, niskokalorycz-
ne wyżywienie było przyczyną 
wielu chorób. Najczęstszą była 
„kurza ślepota”. W ambulato-
rium obozowym dyżurował 
felczer, natomiast lekarz od-

wiedzał chorych w wyznaczone 
dni tygodnia. Osadzeni z wy-
raźnymi objawami choroby 
mogli korzystać z odpoczynku 
w sali chorych. Bardzo ciężkie 
przypadki były przekazywane 
do szpitala w Kobryniu, a prze-
wlekle chorzy w złym stanie 
byli z obozu zwalniani. W okre-
sie istnienia Miejsca Odosob-
nienia w Berezie Kartuskiej 
zmarło łącznie 13 osób, w więk-
szości w kobryńskim szpitalu. 
W 1939 r. miał też miejsce je-
den przypadek samobójstwa.  

Osadzeni mogli opuścić 
obóz z dwóch powodów – gdy 
toczyła się wobec nich sprawa 
sądowa lub w trybie normal-
nego zwolnienia. Można je 
było przyśpieszyć, podejmując 
współpracę z władzami lub zo-
bowiązując się do opuszczenia 
kraju. Na wszelką współpracę 
decydowali się przeważnie 
kryminaliści, ludzie bezide-
owi. Decyzję o zwolnieniu na 
wniosek komendanta obozu 
podejmował minister spraw 
wewnętrznych, przekazując ją 
do wykonania wojewodzie po-
leskiemu. Działała ona natych-
miastowo. W porze obiadowej 
osoby zwolnione odbierały 
swe depozyty i w osobnej sali 
czekając podpisywały oświad-
czenie ostrzegające przed 
możliwością powrotu do obo-
zu. ZWOLNIENI byli eskor-
towani przez policjantów do 
stacji kolejowej Błudeń, gdzie 
kupowano im bilet powrotny. 
W miejscu zamieszkania byli 
inwigilowani przez miejscowy 
posterunek policji. Musiał on 
składać raporty do komendy 
powiatowej z opisem politycz-
nej czy społecznej działalności 
byłego więźnia. Stosowano 
wobec niego jawny nadzór 
policyjny a także wywiad kon-
fidencjonalny. 

Bezpośrednią kontrolę, 
nad miejscem odosobnienia 
sprawował wojewoda poleski 
płk. W. Kostek – Biernacki, 
który dość często odwiedzał 
to miejsce. Natomiast stałym 
inspektorem z ramienia MSW 
był płk. Bolesław Świdziński. 
Pierwszym komendantem obo-
zu wyznaczono podinspektora 
policji Bolesława Greffnera, 
zastąpionego w 1935 r. przez 
podinspektora Józefa Kamalę 
– Kurhańskiego, który tę funk-
cję pełnił do końca.

Kadrę oficerską tj .  za -
stępcę komendanta i komen-
danta kompanii wartowniczej 
wymieniano dwukrotnie. Za 
ruch kadrowy odpowiadał ko-
mendant wojewódzki policji 
w Brześciu nad Bugiem. Pod 
koniec 1935 r. służyło tu 64 
szeregowych policjantów, a na 
początku 1939 r. aż 131, gdyż 
w kolejnych latach zwiększała 

Na zdjęciu: Plan miasteczka Bereza Kartuska.
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Na zdjęciu: Bereza Kartuska, dawny blok więzienny obozu. 
Fot. B. Pastuszewski

się liczba osadzonych. Pełna 
obsada według założeń pod 
koniec funkcjonowania obozu 
winna liczyć 4 oficerów i 141 
szeregowych policji. Szeregow-
cy pełnili: służbę wartowniczą, 
eskortującą i koszarowo – ad-
ministracyjną, trwająca po 12 
godzin. Przy zmianach dzien-
nej i nocnej wartowniczej w 
ciągu doby musiało dyżurować 
41 policjantów. Służba eskorto-
wa, pilnująca grup roboczych i 
ćwiczeniowych trwała 8 godzin 
w ciągu dnia – tu na jednego 
policjanta przypadało dziesię-
ciu więźniów. Stan liczbowy 
służby koszarowo – administra-
cyjnej wynosił 19 policjantów. 
Na podstawie raportów można 
stwierdzić, że dyscyplina wśród 
nadzorców nie była zbyt wy-
soka. Zdarzały się przypadki 
kradzieży, niesubordynacji, 
donosicielstwa itp. Sprzyjała 
temu atmosfera w obozie, 
oddalenie od większych ośrod-
ków miejskich. Z biegiem lat 
kierowani tu policjanci z róż-
nych regionów kraju uznawali 
swe odkomenderowanie za 
swoisty rodzaj kary. Byli to w 
większości kawalerowie. Bez-
pośredni i codzienny kontakt z 
więźniami (ich koszary znajdo-
wały się nieopodal bloku wię-
ziennego), życie koszarowe, 
złe warunki socjalno – bytowe 
i izolacja od świata zewnętrz-
nego źle wpływały na morale 
nadzorców. Komenda ocze-
kiwała od nich stanowczości, 
co wyrażało się bardzo często 
w biciu więźniów. Sprzyjało to 
brutalizacji zachowań. Brutal-
ne obchodzenie się z osadzo-
nymi, ciężkie ćwiczenia, praca 
ponad siły i wyzwiska stanowiły 
codzienność obozową. Takie 
zachowania spowodowane były 
też sadystycznymi skłonnościa-
mi niektórych policjantów jak 
i swego rodzaju ”zabawami” 
nudzącej się straży obozowej. 
Oficjalnie znęcanie się nad 
uwięzionymi było zakazane. 
Zdarzały się także postawy 
przeciwne, gdy policjanci sta-
rali się w różny sposób łagodzić 
osadzonym warunki przebywa-
nia w obozie. 

Od pierwszego transportu 
7 lipca 1934 r. do końca sierp-
nia 1939 r. w obozie osadzono 
ponad 3 tys. osób. Najwyższy 
numer 3091 wg. zachowanych 
zapisów w obwodowym archi-
wum białoruskim w Brześciu, 
otrzymał przybyły do obozu 
29 sierpnia 1939 r. Tadeusz 
Beszczyński. Trzeba zaznaczyć, 
że ostateczna liczba wszystkich 
więźniów nie jest możliwa do 
ustalenia z powodu braku wia-
rygodnych spisów osobowych i 
nadawaniem nowych numerów 
osobom powtórnie osadzonym. 
W pierwszym półroczu istnienia 

obozu nastąpił spadek liczby 
osadzonych z 390 w paździer-
niku 1934 r. do 85 w grudniu 
1935 r., a następnie wzrost z 
264 w styczniu 1937 r. do 800 w 
kwietniu 1938 r. i dalej spadek 
do 524 w początkach sierpnia 
1939 r. Wiązało się to z radyka-
lizacją władzy, ewoluowaniem 
w kierunku państwa autorytar-
nego i pogarszającą się sytuacją 
polityczną w Europie. W pierw-
szych trzech latach kierowano 
do obozu przede wszystkim 
osoby podejrzane politycznie, 
a w następnych notorycznych 
kryminalistów i przestępców 
gospodarczych. Wpływało to 
naturalnie na charakter dzia-

łania obozu. Z tych ostatnich 
grup wywodzili się konfidenci 
obozowi, używani często przez 
policjantów do znęcania się 
nad innymi. MSW wyznaczyło 
trzy kategorie osadzonych w 
obozie, byli to komuniści (ogól-
nie polityczni), spekulanci i 
szkodnicy gospodarczy oraz 
kryminaliści. I tak dla przykła-
du – w czerwcu 1938 r. było 417 
politycznych, 193 kryminalnych 
i 40 spekulantów; w marcu 1939 
r. – 185 komunistów, 300 kry-
minalistów i 17 spekulantów; 
a w sierpniu 1939 r. – 149 po-
litycznych, 292 kryminalistów 
i 32 spekulantów. W ostatnim 
roku osadzono też osoby o 
jawnych sympatiach pronie-
mieckich. Po wybuchu wojny 
w pierwszych dniach września 
osadzono w Berezie Kartuskiej 
kilkaset osób mogących zagra-
żać bezpieczeństwu państwa  
w czasie toczących się walk, 
komunistów i członków piątej 
kolumny niemieckiej. Ten stan 
rzeczy wywołał chaos, przepeł-
nienie sal i zmniejszenie racji 
żywieniowych. Również regu-
lamin został złagodzony. Obóz 
odosobnienia istniał do czasu 
wkroczenia Armii Czerwonej- w 
nocy z 17 na 18 września 1939 r. 

Wówczas potajemnie opuściła 
go administracja, a rankiem 
osadzeni wyszli na wolność. 

W państwowym archiwum 
obwodowym w Brześciu na 
Białorusi zachowało się 2986 
teczek personalnych więźniów 
obozu odosobnienia. Nie jest 
to zbiór kompletny. Obóz 
został pomyślany jako swego 
rodzaju instytucja „poprawcza” 
resocjalizacyjna dla przeciwni-
ków politycznych, a w następnej 
kolejności dla kryminalistów. 
Od lipca 1934 r. do końca 
sierpnia 1939 r. więźniowie 
polityczni stanowili 63% wszyst-
kich osadzonych (komuniści 
-55%, ukraińscy nacjonaliści 

– 4%, polscy narodowcy – 2%, 
ludowcy i sympatycy nazizmu 
po 1%), kryminaliści – 35%, 
a spekulanci – 2%. W latach 
1934 – 36 jedyną grupę sta-
nowili więźniowie polityczni. 
W 1934 r. – 70% politycznych 
stanowili komuniści, 20% ukra-
ińscy nacjonaliści i 10% polscy 
narodowcy. W 1935 r. komu-
niści stanowili 66% osadzo-
nych, a nacjonaliści ukraińscy 
i narodowcy po 17%. W 1936 
r. komuniści stanowili 100% 
osadzonych. W 1937 r. komu-
niści to 73% osadzonych, a 
kryminaliści – 23%. W 1938 r. – 
komuniści to 39% osadzonych, 
kryminaliści – 55%, a speku-
lanci- 4%, a wreszcie w 1939 r. 
–komuniści 50% osadzonych, 
kryminaliści – 41%, spekulanci 
– 6% i inni -3%. 

Jeżeli chodzi o narodowość 
to w latach 1934 – 39 Polacy sta-
nowili 43% uwięzionych, Żydzi 
– 39%, Ukraińcy – 17%, Biało-
rusini – 6% i Niemcy – 1%. W 
tym okresie porównując udział 
narodowości w poszczególnych 
kategoriach osadzonych, Po-
lacy stanowili 33% więźniów 
politycznych, Żydzi – 76%, 
Ukraińcy – 89%, Białorusini 
– 84% i Niemcy – 50%. Wśród 

kryminalistów Polacy to 63%, 
Żydzi – 18%, Ukraińcy – 11%, 
a Białorusini – 8%. 

Biorąc pod uwagę wyzna-
nie, największą grupę – 38% 
stanowili rzymscy katolicy, 34% 
wyznawcy judaizmu, 13% pra-
wosławni, 10% grekokatolicy, 
13% ewangelicy i 4% ateiści. 
Wśród więźniów politycznych 
rzymscy katolicy to 32%, ju-
daiści – 76%, grekokatolicy 
– 80%, prawosławni – 87% i 
ewangelicy – 67%. 

Analizując wiek osadzo-
nych – średni wiek to 31 – 32 
lata. Wśród więźniów politycz-
nych – komuniści 31 lat, nacjo-
naliści ukraińscy – 34 lat, polscy 
narodowcy – 22 lata, ludowcy 
– 33 lata, kryminaliści – 35 lat, 
a spekulanci – 37 lat. 

Według kategorii zawo-
dowej największą grupę osa-
dzonych stanowili pracownicy 
najemni – 63%, rolnicy – 18%, 
urzędnicy – 5%, studenci – 8% 
i wolne zawody – 5%. Warto 
odnotować, że zdecydowaną 
większość uwięzionych aż 81% 
stanowili robotnicy i rolnicy. 
Także w kategorii politycznych, 
głównie komunistów najwyższą 
liczbę tworzyli przedstawiciele 
tych profesji. 

Statystyczny okres pobytu 
osadzonego w obozie wynosił 8 
miesięcy. Najdłużej przebywali 
tu Żydzi – 12 miesięcy i 15 dni, 
Polacy – 7 m-cy i 14 dni, Biało-
rusini – 6 m-cy i 13 dni i Ukraiń-
cy – 5 m-cy i 15 dni. Wynika to z 
faktu, że większość osadzonych 
Żydów była komunistami. 

Odnosząc się do miejsca 
zamieszkania osadzonych, to 
np. w 1935 r. występuje domi-
nacja komunistów z KPP i KPZU 
z województw: lwowskiego, 
tarnopolskiego, wołyńskiego 
i stanisławowskiego. Przewaga 
pochodzących z Kresów połu-
dniowo –wschodnich i północ-
no – wschodnich wskazuje na 
kłopoty władzy z zapewnieniem 
tam bezpieczeństwa publiczne-
go. Ale też istniała duża liczba 
osadzonych z Warszawy i wo-
jewództwa oraz z kieleckiego, 
łódzkiego i lubelskiego. 

Starając się ocenić w miarę 
obiektywnie istnienie i funkcjo-
nowanie przez ponad pięć lat 
obozu odosobnienia na terenie 
II Rzeczypospolitej Polskiej w 
Berezie Kartuskiej trzeba wziąć 
pod uwagę zewnętrzne uwa-
runkowania państwa a także 
napięcia społeczne bezwzględ-
nie podsycane przez sterowa-
nych ze Związku Sowieckiego 
miejscowych komunistów. Ale 
mimo tego, analizując głów-
nie warunki i zasady w nim 
panujące trzeba uznać, że jego 
istnienie nie było konieczne i 
rzuciło się ponurym cieniem na 
historii przedwojennej Polski. 
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Syrutyszki (lit. Sirutiškis) 
leżą na prawym brzegu Niewiaży, 
kilka kilometrów na północ od 
centrum Kiejdan, przy drodze 
Kiejdany, Krakinów, Poniewież. 
Zachował się tam pałac, chociaż 
bardzo zniszczony i opustoszały, 
zbudowany przez Szymona Ko-
morowskiego w pierwszych latach 
XX wieku. Syrutyszki są dzisiaj 
niewielką wsią, stykającą się nie-
mal z północnymi obrzeżami 
Kiejdan. W XVII wieku nazywano 
ją Poniewieżem, podobnie jak 

i majątek, w skład którego ona 
wchodziła. Majątek ten nabył 
pod koniec XVII stulecia Józef 
Kazimierz Syruć (ok.1670-?) 
herbu Doliwa, mostowniczy gro-
dzieński, wojski i podstarości 
żmudzki, żonaty z Barbarą Za-
biełło herbu Topór. Odziedziczył 
go w 1752 roku jego syn, Szymon 
(1698-1774), starosta kowieński, 
kasztelan witebski, miecznik 
wielki litewski, marszałek 
Trybunału Litewskiego, żo-
naty od stycznia 1749 roku 
z Petronelą Scholastyką Wo-
łodkowicz (1708-1779) her-
bu Radwan. Kiedy już drugi 
z kolei Syruć począł władać 
tym majątkiem, zmieniła się 
jego nazwa na Syrutyszki. Po 
śmierci Szymona Syrucia,  
Syrutyszki przejął jego brat, 
Jozafat, a następnie syn Jo-
zafata i Ludwiki Bogusz her-
bu Półkozic, Michał Syruć, 
ożeniony z Józefą Hauman. 
Małżeństwo to miało jedyne-
go syna, Szymona i on został 
ostatnim z Syruciów panem 
na Syrutyszkach. 

Szymon Syruć junior 
(1809-1871) oprócz Syru-
tyszek odziedziczył jeszcze 
Szetejnie i Bagatelę. Zado-
mowił się w Szetejniach, 

Jerzy i Katarzyna Samusikowie

Opustoszały pałac w Syrutyszkach 

bowiem tamtejszy dwór był w 
lepszym stanie niż stara siedziba 
Syruciów w Syrutyszkach, a poza 
tym miał lepsze położenie tuż 
przy brzegu Niewiaży. Nie ogra-
niczał się do gospodarowania na 
swoich dobrach, lecz brał czynny 
udział w życiu społecznym, czym 
zaskarbił sobie wdzięczność nie 
tylko właścicieli sąsiednich ma-
jątków, ale również własnych 
fornali i włościan. Szczególnie 
pożyteczna była jego praca jako 
pośrednika podczas przeprowa-

dzanej w powiecie kowieńskim w 
1861 roku reformy uwłaszczenio-
wej, znoszącej osobistą niewolę 
chłopów. Po klęsce Powstania 
Styczniowego został aresztowany 
za pomoc udzielaną powstań-
com i osadzony w więzieniu w 
Kownie. Dzięki wstawiennictwu 
do władz carskich jego własnych 
poddanych został uwolniony po 

kilku miesiącach 
i nie pozbawiono 
go majątku. Zgi-
nął w 1871 roku w 
katastrofie kolejo-
wej w Bawarii, gdy 
wracał z uzdrowi-
skowej kuracji w 
Baden-Baden, i 
został pochowany 
na cmentarzu w 
Aschaffenburgu.

Szymon Sy-
ruć był dwukrot-
nie żonaty. Po raz 
pierwszy ożenił się 
około 1830 roku 
z Eufrozyną Kor-
win-Kossakowską 
(1815-1845) herbu Ślepowron, a 
po raz drugi, prawdopodobnie w 
1860 roku, z Weroniką Bogdano-
wicz (1830-?), z którą miał córkę 
Józefę (1863-1954), wydaną za 
mąż za Zygmunta Kunata (1858-
1935) herbu Topór. Weronika z 
Syruciów i Zygmunt Kunatowie 
mieli córkę, również Weronikę 
(1887-1945), która w 1910 roku 
wyszła za mąż za Aleksandra Mi-
łosza (1883-1959) herbu Lubicz 
i urodziła w 1911 roku w Szetej-
niach Czesława Miłosza, słynnego 
poetę, laureata nagrody Nobla w 
1980 roku. Córka Szymona Syru-
cia z pierwszego małżeństwa, El-
wira (1839-1913) wydana została 
za mąż we wrześniu 1859 roku w 
Opitołokach za Antoniego Piotra 
Jerzego hr. Komorowskiego z 
Komorowa (1833-1881) herbu 
Korczak i otrzymała w posagu Sy-
rutyszki, które wniosła do rodziny 
Komorowskich.

Nie wiemy, gdzie zamiesz-
kali młodzi pań-
stwo Komorowscy 
- być może w starym 
dworze Syruciów. 
Po śmierci hrabiego 
majątkiem zarządza-
ła jego żona Elwira, 
ale wkrótce dzie-
dzicem Syrutyszek 
został jej najmłodszy 
syn, Szymon Stani-
sław Cyryl Komo-
rowski (1869-1907), 
który zbudował na 
wysokim, urwistym 
brzegu Niewiaży ist-
niejący do dzisiaj 
pałac. Na planie wą-
skiego prostokąta 
stanął na wysokich 
suterenach muro-
wany, dwukondy-
gnacyjny budynek, 
z dziesięcioosiową 
elewacją frontową. 

W jej lewej części, znalazł się trzy-
osiowy ryzalit rzekomy, przebity 
przez główne drzwi wejściowe 
i zwieńczony ścianką attykową. 
Poprzedził go arkadowy portyk z 
czterema kolumnami i czterema 
przyściennymi półkolumnami 
dźwigającymi dość duży balkon. 
Po jego prawej stronie utworzono 
drugi ryzalit, znacznie węższy, 
jednoosiowy, nad którym wznie-
siono wąską, czworoboczną wie-
żę, nakrytą ozdobnym dachem, 
z widokową galeryjką służącą do 
podziwiania rozciągającej się w 
dole pięknej doliny Niewiaży. 
Pseudoryzalitowi elewacji fron-
towej odpowiadał wydatny ryzalit 
elewacji ogrodowej, przy którego 
bokach zbudowano dwa kamien-
ne tarasy przykryte drewnianym 
dachem wspartym na smukłych 
kolumienkach. Pokryte tynkiem 
ściany wszystkich elewacji były 
boniowane. Okna na parterze 
oraz na piętrze prawej części 
pałacu zamknięto półkoliście, 
pozostałe były prostokątne, z bo-
gato ozdobionymi obramieniami. 
Wydatnymi gzymsami oddzielo-
no poszczególne kondygnacje, 
gzyms poddachowy wsparto na 
kroksztynach.

Naturalny park o obszarze 
3 hektarów rozciągał się na stro-
mym brzegu Niewiaży. Założono 
w nim cmentarz rodzinny. Na 
podjeździe do pałacu utworzono 
gazon i obsadzono go ozdobnymi 
krzewami i kilkoma drzewami. 
Lipowa aleja prowadziła z pod-
jazdu do biegnącego w pobliżu 
gościńca, łączącego Kiejdany z 
Poniewieżem. 

Główne drzwi wejściowe 
prowadziły spod portyku do płyt-
kiej sieni, z której  kilku stopni 
schodów umożliwiało wejście 
do wyżej położonego hallu. Za 
jego lewą ścianą znajdował się 
gabinet pana domu, zaś w pra-
wym rogu - drewniana klatka 

Na zdjęciu: Opustoszały pałac w Syrutyszkach

Na zdjęciu: Kapliczka w parku pałacowym

Na zdjęciu: Portyk
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Na zdjęciu: Elewacja boczna

Na zdjęciu: Aleja dojazdowa

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa

Na zdjęciu: Niewiaża pod Szetejniami

schodowa. Vis-à-vis głównych 
drzwi znajdowało się wejście 
do jadalni zajmującej wydatny 
ryzalit od strony ogrodu. Po obu 
stronach korytarza biegnącego 
środkiem pierwszej kondygnacji 
znajdowały się pokoje mieszkalne 
i gościnne. Zbudowano jeszcze 
jedną klatkę schodową umoż-
liwiającą wejście na wieżę oraz 
zejście do kuchni i pomieszczeń 
gospodarczych znajdujących się 
w suterenach. Na piętrze całą 
przestrzeń nad jadalnią i hallem 
zajmował duży salon. Prócz niego 
w trakcie ogrodowym był jeszcze 
jeden duży pokój i mały salon. Po-
mieszczenia pałacowe ogrzewane 
były kaflowymi piecami i dwoma 
kominkami (w jadalni i salonie 
wielkim), wykonanymi podobnie 
jak piece z białych i kolorowych 

kafli. Nie wiemy jak wyglądało 
umeblowanie pałacu, jakie dzieła 
sztuki i cenne przedmioty były w 
nim przechowywane. Wszystko 
to zostało rozgrabione podczas I 
wojny światowej. 

Szymon Stanisław Cyryl Ko-
morowski ożenił się w styczniu 
1896 roku z Anną Klarą Mon-
twiłłówną (1878-1930) herbu wła-
snego i miał z nią dwóch synów: 
Karola (1898-1920) i Wincentego 
(1903-1937). Po śmierci Szymona 
majątkiem o powierzchni 1200 
hektarów zarządzała wdowa po 

nim. Pomagał jej w tym młodszy 
syn po dojściu do pełnoletności. 
Kiedy w latach 1922/23 prze-
prowadzano  na Litwie reformę 
rolną, rozparcelowano ziemię 
należącą do Komorowskich, po-
zostawiając Annie Klarze i jej sy-
nowi po 80 hektarów. Po śmierci 
matki Wincenty hr. Komorowski 
ożenił się w listopadzie 1932 roku 
z Zofią Francuzowicz (1907-2000) 
i mieszkał nadal w Syrutyszkach, 
będąc ich ostatnim prawowitym 
właścicielem.

Kiedy nastali sowieci dawny 
majątek Syruciów i Komorow-
skich przekształcili w kołchoz, 
w pałacu zaś urządzono po II 
wojnie światowej prewentorium 
dla dzieci pracowników zakładów 
elektrycznych w Kiejdanach. 
Pozbawiony właściwej pieczy 

budynek pałacowy niszczał w szyb-
kim tempie, mimo prowadzonych 
prowizorycznych remontów. Na 
początku XXI wieku zdewastowa-
ny pałac nabył Viktor Uspaskich, 
przedsiębiorca i polityk (lider Partii 
Pracy, poseł na sejm, członek Parla-
mentu Europejskiego) z zamiarem 
jego renowacji i urządzenia w nim 
swojej siedziby. Okazało się jednak, 
że wybitny polityk działał w zorgani-
zowanej grupie przestępczej, został 
aresztowany, osądzony i osadzony 
w więzieniu, a pałac w Syrutyszkach 
stoi nadal pusty i niszczeje.  

Pocztylion. Postimees

Królewiec (Kaliningrad) 
wprowadził znaczne udogod-
nienie dla ruchu turystycznego 
w postaci zniesienia płatnych 
wiz.

Pozwolenie na uzyskanie 
bezpłatnej elektronicznej wizy 
turystycznej uzyskali już miesz-
kańcy 53 krajów (w tym Polski). 
W celu otrzymania jednorazo-
wej bezpłatnej wizy obcokrajo-
wiec musi co najmniej cztery 
dni przed, ale nie więcej niż 
20 dni przed planowaną datą 
wjazdu wypełnić wniosek o uzy-
skanie wizy elektronicznej na 
stronie konsulatu MSZ Rosji i 
załączyć do niego zdjęcie. Wiza 
elektroniczna jest ważna 30 
dni kalendarzowych, jednak 

w Obwodzie można pozostać 
maksymalnie osiem dni. Wiza 
przeznaczona jest dla osób uda-
jących się do Obwodu w celach 
turystycznych, biznesowych, 
wymiany kulturalnej, a także ze 
względów humanitarnych.

Osoby, którym przyznano 
wizy elektroniczne mogą znaj-
dować się i przemieszczać tylko 
w granicach Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Wiza nie uprawnia 
do wjazdu na pozostałą część 
Rosji.

O kolejną wizę elektronicz-
ną można ubiegać się dopiero 
po upływie terminu ważności 
pierwszego dokumentu.
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SZTUKA W CZASOWYM 
BEZAKCIE I KILKU NIEUŁA-
DZONYCH SCENACH PRZEZ 

MOJRĘ KIEROWANYCH
 (cz. IV)

JOLANTA
Śledź. Ja pu polsku przecież puwi-
działa Pani.

(auć, ale to ukłuło, jaka nieprzyjemna 
melodyczność, jaka składnia ułomna, 
skąd ta ruska baba się urwała)

EKSPEDIENTKA
Czy to język polski jest, czy jakiś 
nie-polski lub inny obcy dyskuwa-
tawałabym, ale dobrze, nieważne. 
Odpowiem, postaram się możli-
wie zrozumiale dla Pani, w Pani 
języku polskim: Da,Da, śledź jest. 
Siliodka jeść! Dwacać piać złotych 
za kiłagram. Ja się ucziła w szkole 
ruskij jazyk.

JOLANTA
Ale rosyjski nie jest moim ję-
zykiem, proszę Pani. Ja jestem 
Polka.

EKSPEDIENTKA
A mrożone-świeże krewetki tygry-
sie nie są z Bałtyku! Co mi Pani tu 
wygaduje za dyrmydały!

(#niezręczność) 
JOLANTA
(ignorując pytanie)
A ta Waszasiliodka1bardzo słona?

EKSPEDIENTKA
(wykrzykując od czapy)
Haraszo haraszo, ale ja Wam 
przecież gawariu. Bardzo smaczny 
śledź mamy! Haroszaja siliodka! 
Kuszaj kuszaj! Same “E”.. oj, niet 
niet, nie “E”, a ten, jak tam było, 
ten no, o! “AMEGA”, da, da kwas 
“AMEGA”. Bardzo dużo! Wita-
miny haroszyje! I tolko dwacać 
piać złotych za kiłagram. Pażałsta 
paprobujcie kawałek2.

(EKSPEDIENTKAwyłapuje ochłap 
śledzia w mętnym słoju, odcina ka-
wałek, przesuwa na końcu noża w 
stronę JOLANTY  nagłym ruchem. 
JOLANTA odskakuje. Nie do końca 
rozumie zmienność i intencję swojej 
rozmówczyni)

EKSPEDIENTKA
(rozkazująco)

Pażałsta, paprobujcie, ja Wam 
powiedziała!

(#zamieszanie)

(JOLANTA chwyta kawałek śledzie 
czubkami palców. Kładzie rybę do 
ust) 

JOLANTA
Smaczny…

(Słone. Cierpkie. Cierpi. Przełyka.)

...ale bardzo słony…

EKSPEDIENTKA
Co Pani wygaduje?! Bardzo haro-
szyj! Ja gawariu Tobie! Haroszyj 
jest!

JOLANTA
(starając się najbardziej przyjaźnie)
Mogby być trocha mniej słony. 
W Wilni mamy bardzo smaczna 
siliodka, w sam raz! Musi Pani 
spróbować naszego wileńskiego 
śledzia!

(#wściekłość)

EKSPEDIENTKA
Byłam ja u Was, tam, w tej Ukra-
inie, jadłam Wasze śledzie, gor-
szego w życiu niczego w ustach 
nie miałam, obżywdliztfo! Ble-
eeeeee!!!

(#pogarda)

(EKSPEDIENTKA wsadza dwa 
paluchy do gardła, wystawia język, 
jakby pozorując prowokację wymiotów, 
zachowuje się nieadekwatnie, krępują-
co dla widza, może unieść się wysokim 
chichotem po odegraniu pozornych wy-
miotów w niskich rejestrach głosowych, 
może też tego nie robić, a przykładowo 
wyrzucić JOLANTĘ ze sklepu, pogrozić 
nożem, nucąc jakiś przaśny wers aktu-
alnej piosenki discopolowej, ważne, aby 
bez słów odegrała ona Niezręczność, 
Zamieszanie, Wściekłość i Pogardę 
zmieszane w jeden koktajl. Ostatecznie 
ESKPEDIENTKA doprowadzając 
JOLANTĘ do szlochu, znika.)

(Na scenie,  oprócz MOJRY i TADZI-
KA, pozostaje JOLANTA i jej szloch, 
który przeistacza się  stopniowo w 
głośny płacz. Powtórna zmiana sceno-
grafii, tym razem powolna, trwająca 

przez cały czas trwania następującej 
rozmowy TADZIKA i MOJRY. Trza-
skanie, szumy, głośny płacz JOLAN-
TY, wszystko ograne w taki sposób, aby 
stworzyć dookoła rozmowy TADZIKA 
i MOJRY chaos, jednak nie zagłuszyć 
przekazu. Ostatecznie z chaosu wyła-
nia się wieś Majkuny oraz znane z 
pierwszej sceny OCHŁAPY MICKIE-
WICZOWSKICH INWOKACJI.

MOJRA
Widzisz? Nie muszę mieć  z tym 
wszystkim nic wspólnego, wasza 
niepewna rodzina sama przyciąga 
takie sytuacje, żyje nimi i dla nich 
ma rację bytu! Ja się tylko przy-
glądam bez przyzwolenia i uśmie-
cham się z zadowolenia, że dzieje 
się to, co ma się przecież dziać i 
Wasze przeznaczenie wypełniane 
jest w całej historycznej objętości 
i przeznaczenia pewności.

TADZIK
O czym Ty mówisz? Szaleństwo? 
Obłąkanie?! Czy Ty zwariować 
jesteś w stanie? Czy to może ja? 
Jezus Maria! Tak, to ja! Przecież 
jesteś jedynie wytworem umysłu 
ludzkiego, poetów i dramaturgów 
od zarania dziejów, jesteś mirażem 
natrętnym, który wlecze się za 
mną jak żebrak ulicami miasta o 
zdradzieckim świcie. Zwariowa-
łem, zwariowałem!

(JOLANTA ryczy jak szalona)

MOJRA
Miraż?
TADZIK
Żebrak!

MOJRA
A to ciekawe! Też mi coś! Coś? 
Hmmm… Nicość!

TADZIK
(rzuca w stronę MOJRY)
A kysz! Gdyby nie literacka wy-
obraźnia, nie romantyczność, 
gdyby nie niepewność, nie do-
szłoby do zalęgnięcia się Ciebie w 
ludzkiej świadomości! Tak nicość! 
Nicość i nic jednocześnie będąc 
czymś! Ha ha ha, zwariowałem, w 
rzeczy samej!

MOJRA
(w zamyśleniu)
Nicość? Niepewność? 

(TADZIK pragnąc wykorzystać chwilę 
nieuwagi MOJRY próbuje uciec ze 
sceny. MOJRA go zatrzymuje. Czmych-
nięcie wychodzi jednak JOLANCIE, 
która nagle przestaje płakać i znika)

MOJRA
(szyderczo, poetycko, do TADZIKA)
Myślisz, że jak z oczu mi znikniesz, 
nie mogę ni razu w myśli twojego 
odnowić obrazu?

TADZIK 
(poetycko, ale w sposób, jakby nie miał 
nad tym kontroli)
Nie myślałem wcale, abym kiedy-
kolwiek szedł przed Tobą wylewać 
żale!

MOJRA
(zbliżając się do TADZIKA)
Bez celu możesz iść nawet , gdzie-
kolwiek chcesz, ale uwierz, że ja 
już Twojej drogi dopilnuję. 

TADZIK 
(próbując się ukryć)
A kysz!

MOJRA
(nadal się zbliżając do TADZIKA)
W ostatecznym rachunku i tak 
trafisz w moje ostygłe objęcia, w 
sidła od wieków rozstawione i je-
dynym, co Ci zostanie, to trwanie 
w wystawnej iluzji…

TADZIK
A kysz!

MOJRA
gorzkiej…

TADZIK
A kysz!

MOJRA
 ...i gorszącej... 

TADZIK
Zostaw mnie! 

MOJRA
...w obojętności wzniesionej na 
ochłapie żalu zastygłego…

TADZIK
Odejdź!

MOJRA
... upływem czasu ostudzonego.

cdn.

Przypisy:
1 „siliodka” – z ros. - śledź
2 szereg wypowiedzi EKSPEDIENTKI skon-
struowany jest w taki sposób, aby wskazać 
na jej nieudolność w posłużeniu się językiem 
rosyjskim w mowie, który pamięta z ławy 
szkolnej i jest przekonana o poprawności 
swojego wyrazu, dlatego ostateczne uformo-
wanie brzmienia tych kwestii pozostawia się 
reżyserowi sztuki

Wawrzyn Komar 

Historia niepewnej rodziny (5)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru


