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W poniedziałek 8 kwietnia 
2019 roku wyruszyliśmy z gościnnej 
Prużany w kierunku Mińska. Co 
niektórzy z nas ciężko dochodzili 
do siebie po wieczornych rozmo-
wach z tamtejszymi Polakami. Je-
steśmy wszyscy pod wrażeniem ich 
wierności ojczyźnie, naszym trady-
cjom i obyczajom. Największą siłą 
polskości jest niewątpliwie Kościół 
rzymskokatolicki. Był on zawsze 
przewodnikiem naszych rodaków 
podczas powszechnej ateizacji  
za czasów Stalina i Chruszczowa 
/ciekawe, że ten drugi był pod 
tym względem gorszy od Stalina/. 
Parafia w Prużanie  nie jest wielka, 
liczy około 400 dusz ale trzyma się 
dobrze, życie w niej kwitnie.

Obraliśmy, jako pierwszy cel 

Roman Sidorkiewicz

Wyprawa Bractwa Inflanckiego AD 2019 na dawne Kresy Rzeczpospolitej (2)

wycieczki w tym dniu, miejscowość 
Hruszówkę /Gruszauka/. Parł do 
niej jak taran nasz brat inflancki 
Jarosław Janczewski. Jakoś tak 
bywało, że  miejsce to zawsze 
omijaliśmy łukiem w prawie  dwu-
dziestoletniej  historii wyjazdów.  
W osobie Andrzeja Boguckiego, 
naszego historyka, zakochanego 
w historii I Rzeczpospolitej. mie-
liśmy znakomitego przewodnika 
po Hruszczówce. Miejscowość ta, 
położona w pobliżu Baranowicz, 
na trwałe weszła do narodowej hi-
storii. Przyczyniła się do tego osoba 
Tadeusza Reytana /1741 – 1780/ 
posła nowogródzkiego. Wsławił 
się dramatycznym protestem prze-
ciwko  zgodzie Sejmu na rozbiór 
Polski  dokonany w dniu 5 sierpnia 

1772 w Petersburgu. 
Władcy Rosji, Prus i 
Austrii oskubali Pol-
skę jak tylko chcie-
li. Szczególnie rola 
Austrii była paskud-
na. Nie kto inny jak 
Polacy uchronili ją 
przed najazdem mu-
zułmańskim w roku 
1683. Widać jak na 
dłoni czego warte są 
wszelkie pakty o przy-
jaźni, słowa uznania 
i wdzięczność. Stąd 
wniosek - my Polacy 
musimy liczyć przede 
wszystkim na siebie i 
posiadać silną armię.

Tadeusz Rey-
tan już na początku 
obrad Sejmu  tzw. 
rozbiorowego /1773 
– 1775/, 21 kwietnia 
1773 roku, własnym 
ciałem chciał zagro-
dzić drogę posłom 

idącym parafować dokumenty 
rozbiorowe. „Po moim trupie” 
zdawał się mówić. Został unieśmier-
telniony na sławnym obrazie Jana 
Matejki w roku 1866. Reytanowie 
pochodzili z Niemiec, w wieku 
XVII całkowicie się spolonizowali. 

Cały teren posiadłości to 
obszar wielkości 14 ha. Do dziś 
kompleks dworski zachował się 
niemal w komplecie; jego forma 
przestrzenna nie została niczym 
zakłócona. Duży drewniany dwór 
pochodzi z XIX wieku. Jest to 
budynek parterowy, na planie 
prostokąta, wzniesiony na wyso-
kiej, kamiennej podmurówce. 
Przed dworem dwie murowane 
oficyny /jedna w ruinie/. Najstar-
szą budowlą zespołu jest lamus. 
Jest to nieduża budowla, w której 
ostatnie pięć lat życia spędził, w 
odosobnieniu, Tadeusz Reytan. 
Był chory psychicznie i prawdopo-
dobnie tutaj popełnił samobójstwo 

za pomocą stłuczonej szyby. Póź-
niej, w XIX wieku dobudowano 
inne budowle: dom ekonoma, 
oranżerię, lodownię, gorzelnię, 
stodołę, psiarnię, warsztat, obory 
i stajnie. Było się czym chwalić – 
istny kombinat rolny. Cały zespół 
otacza nieduży park wraz z sadem. 
Aleje wjazdowe dopełniały reszty. 
Sielanka trwała do czasu wejścia 
Sowietów w roku 1939. Po II wojnie 
cały zespół dworski użytkowany 
był przez miejscowy kołchoz. Jest 
mocno zdewastowany, miejmy na-
dzieję, że zostanie odrestaurowany, 
jak wiele cennych obiektów naszej 
kultury choćby pałac Pustowskich 
i dworek Kościuszki w Mereczow-
czyźnie czy pałace Radziwiłłów w 
Mirze i Nieświeżu.

Kilka kilometrów dalej od-
wiedziliśmy kaplicę grobową Rey-
tanów. Miejscowi młodzi ludzie 
ochoczo naprowadzili nas do celu. 
Oczom naszym ukazała się kaplica 

Na zdjęciu: Bracia inflanccy Paweł Gąsiorowski i Andrzej Bogucki na tle 
dworu Reytanów w Hruszówce. Fot. Bronisław Pastuszewski

Na zdjęciu: Kamień z tablicą pamiątkową ku czci 
Tadeusza Reytana obok kaplicy grobowej.

Fot. Andrzej Bogucki
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- piękna, neogotycka na planie 
prostokąta. W zdewastowanym 
wnętrzu zachowały się fragmenty 
żebrowych sklepień. Pod kaplicą 
znajduje się krypta z doczesnymi 
szczątkami Reytanów. W latach 
trzydziestych złożono tam szczątki 
Tadeusza, które do tego czasu 
były pochowane w pobliżu dworu. 
Dlaczego od razu nie pochowano 
go w kaplicy grobowej? Prawdopo-
dobnie wstydzono się jego choroby 
psychicznej – takie to były wówczas 
obyczaje. Chorych ukrywano przed 
światem /problem te poruszył tak-
że  Tadeusz Dołęga – Mostowicz w 
swej rewelacyjnej powieści „Kariera 
Nikodema Dyzmy”/. W roku 1994 
staraniem miejscowej społeczności 
odsłonięto tablice pamiątkową ku 
czci Tadeusza Reytana z napisami 
po polsku i białorusku. Jakież to 
dziwne - człowiek, którego wsty-
dziła się rodzina, zamknięty w 
lamusie, przyniósł jej największą 
chwałę! Gdyby nie on, nikt dzisiaj 
by nie słyszał o rodzie Reytanów. 
Kolebkę tego rodu zwiedzaliśmy w 
jasny, słoneczny dzień, choć jeszcze 
zimny, co podkreślało piękno tych 
okolic, zarówno dworu i kaplicy. 
Zetknęliśmy się z dużym rozdzia-
łem naszej historii.

Następnie jechaliśmy do 
sławnych rezydencji Radziwiłłów 
– do Nieświeża i Miru. Obydwie 
te rezydencje są zabytkami  na 
liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Na Białorusi są jeszcze 
tylko dwa obiekty na tej prestiżo-
wej liście – Puszcza Białowieska 
i Południk Struvego /5 stacji 
pomiarowych/. Wszystkie zloka-
lizowane są w zachodniej części 
Białorusi, czyli na dawnych Kre-
sach Rzeczpospolitej.  Przypomnę 
, że w Polsce mamy więcej takich 
obiektów bo szesnaście choć aż 
sześć z nich stanowią dziedzictwo 
poniemieckie /Toruń, Malbork, 
Auschwitz, Park Mużakowski, 
Hala Stulecia we Wrocławiu oraz 
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świd-
nicy/. Białoruś zupełnie inaczej 
rozwijała się niż Polska i stąd takie 
dysproporcje.

Zwiedziliśmy oba pałace, 
znakomicie i troskliwie odrestau-
rowane przez władze Republiki 
Białoruskiej. Chwała sąsiadom za 
to wszystko. Wiele nie będę pisał 
o tych zabytkach – nieraz o nich 
pisano na łamach „Świata Inflant”. 
Ostatnio dużo napisał wspomina-
ny już Andrzej Bogucki w nume-
rze 9/204/ z września 2019 roku 
w artykule Radziwiłłowie – możny 
ród. Dodam tylko, iż w Mirze, w 
latach 1815-1939 istniała jesziwa, 
czyli szkoła talmudyczna. Dziś, 
po wielu perypetiach, jesziwa o 
tradycyjnej nazwie „Mir” zosta-
ła przeniesiona do Jerozolimy. 
Kształci się w niej kilka tysięcy 
młodych Żydów z całego świata. 
Przeto nazwa miasteczka została 
uwieczniona na stałe w pamięci 

narodu żydowskiego.
Jazda przez białoruską pro-

wincję, przez swojskie wsie i mia-
steczka działa często wręcz nostal-
gicznie. Zachował się tam świat, 
który u nas w Polsce odchodzi 
w nieubłagana przeszłość. A w 
Europie Zachodniej dawno już 

przeminął. Miła i sympatyczna jest 
tamtejsza rzeczywistość, do której 
nie dotarły łapczywe koncerny, 
zagłuszająca cywilizacja. Ludzie 
są mili i sympatyczni, można z 
nimi porozmawiać. Pielęgnują 
swoją kulturę narodową tak obcą 
obecnym trendom. Starsi ludzie 

Na zdjęciu: Kaplica Grobowa rodu Reytanów 

Na zdjęciu: Gość wyprawy Teresa Pastuszewska pod tablicą pamiątkową 
we dworze Reytana. Fot. Andrzej Bogucki

Obraz Jana Matejki. Po prawej stronie Tadeusz Reytan.

przesiadują na ławeczkach przed 
ich skromnymi domami i zawsze 
skorzy są do rozmów z obcymi. 
Kobiety nakładają obowiązkowo 
chusty na głowie. A mają co wspo-
minać – przez Białoruś przetoczyły 
się wszelkie nieszczęścia XX wie-
ku. I to właśnie jest jedną z kilku 

przyczyn, dla których Bractwo 
Inflanckie pielgrzymuje na tam-
tejsze tereny i stara się później roz-
powszechnić wiedzę o terenach 
dawnej Rzeczpospolitej.

Po południu dojechaliśmy 
do Mińska.

Stolica Białorusi zasadniczo 

różni się od prowincji. Tam wi-
dać już wielki, nowoczesny świat. 
Masa nowoczesnych budynków 
mieszkaniowych, choć niekiedy 
zbyt ciasno posadowionych, tak 
jakby wokół Mińska nie było 
wolnych terenów /Białoruś jest 
mało zaludniona – raptem 9,5 
miliona mieszkańców na teryto-
rium wielkości 2/3 Polski/. Ruch 
samochodowy taki sam jak w War-
szawie. Szerokie aleje śródmiej-
skie, pobudowane po II wojnie, 
dobrze świadczą o ówczesnych, 
radzieckich urbanistach. Mińsk 
był poważnie zniszczony podczas 
walk o jego wyzwolenie na prze-
łomie czerwca/lipca 1944 roku 
w ramach wielkiej operacji Armii 
Czerwonej o  nazwie „Bagration”. 
Zabudowa centrum jest w stylu 
neoklasycyzmu socjalistycznego, 
coś na kształt naszej Nowej Huty 
czy warszawskiej Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej. Moim 
skromnym zdaniem jest to zabu-
dowa całkiem udana mimo wielu 
krytycznych uwag.

Bractwo zostało zakwatero-
wane w prywatnych mieszkaniach 
w samym centrum stolicy. W Miń-
sku sprawnie działa system wynaj-
mowania kwater dla turystów. Kto 
ma nieużywane przez siebie miesz-
kanie, może je zgłosić do agencji. 
Ta zaś pilnuje jego interesów 
– zapewnia lokowanie turystów, 
obsługuje ich i w ten sposób wszy-
scy są zadowoleni. Ceny wynajmu 
za nocleg są bardzo przystępne w 
porównaniu z hotelami. Miesz-
kania dla turystów mają wszelkie 
wygody. Miłe panie z Mińska 
odpowiedzialne za naszą ekipę, 
bardzo sprawnie rozlokowały nas 
po różnych mieszkaniach.

Wieczorem poszliśmy po-
znawać „Mińsk by night”. Miasto 
oczarowało nas. Bardzo dużo lo-
kali gastronomicznych, i tych tra-
dycyjnych,  i tych nowoczesnych. 
Na ulicach duży ruch pieszych, 
wiele eleganckich kobiet. Liczne 
neony, billboardy, reklamy, pa-
rady drogich samochodów. Dla 
nas ewenementem jest istnienie 
w samem środku miasta budynku 
areny cyrkowej. W Polsce nie ma 
takowego obiektu. Nasza sztuka 
cyrkowa zepchnięta została na 
zupełny margines, cyrkowcy mają 
ogromne trudności ze znalezie-
niem miejsca dla swych ogrom-
nych namiotów.  Na Białorusi, w 
Rosji cyrki są oblężone, a artyści 
cyrkowi cieszą się dużym powa-
żaniem.

 Większość z nas długo szli-
fowało bruki, zapełniało lokale 
gastronomiczne obserwując życie 
stolicy Białorusi -  wschodnio-
europejskiego, dużego miasta. 
Sprawnie, do północy, działa 
tutejsze metro i cała komunikacja 
publiczna. Nie było przeto trudno-
ści z powrotem na kwatery.

cdn.
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16 października 2019 roku 
odszedł od nas na zawsze Brat 
Inflancki, Roman Andrzejewski, 
noszący przydomek Meza kakis 
(Żbik). W Bractwie Inflanckim, któ-
rego był członkiem od 2010 roku 
(chrzest przyjął w Dźwinie w Ry-
dze), od wiosny 2019 roku należał 
do Rady Starszych. Pełnił funkcję 
Ochmistrza. Nie przez przypadek. 
Brat Roman był miłośnikiem 
dobrej kuchni i znakomitym 
autorem posiłków. Miał w swo-
im repertuarze kilka prostych, 
acz smakowitych potraw, któ-
rymi szczodrze obdarzał braci 
na każdym zebraniu. Były to 
niezapomniane kiszone ogór-
ki, specjalnie przyrządzona 
słonina krojona na cienkie 
plasterki i wymoczone w mle-
ku fileciki śledziowe. Był także 
doskonałym kucharzem w 
domu, gdzie był najważniejszą 
osobą w kuchni, a jego rodzi-
na i przyjaciele mieli nieraz 
okazję zajadać się pieczoną 
przez niego kaczką i zrazami z 
wołowiny z sosem grzybowym, 
które były jego specjalnością.

Roman Andrzejewski 
urodził się w 1948 roku w Byd-
goszczy. Był synem piekarza, 
zapewne dlatego do końca 
życia był również smakoszem 
wypieków – dokądkolwiek się 
udał, szukał po piekarniach i 
sklepach smacznego, według 
dawnych receptur upieczo-
nego chleba. Dzieciństwo 
kojarzyło mu się głównie z 
pobytami u dziadka Muszyń-
skiego, który był właścicielem 
resztówki na Osowej Górze 
z pięknym starym parkiem. Dziś 
teren ten zabudowano, a próba 
odzyskania własności przez Brata 
Romana ugrzęzła w urzędniczych 
biurkach.

Brat Meza kakis ukończył 
sławne w latach 60. ub. wieku Tech-
nikum Mechaniczno-Elektryczne w 
Bydgoszczy, a po służbie wojskowej, 
którą spędził w większej części w 
Szczecinku, podjął pracę w przemy-
śle. Przez kilka lat pracował w Pile, 
potem został mistrzem produkcji w 
Zakładach Mięsnych w Bydgoszczy, 
by wreszcie zdecydować się na służbę 
w ówczesnej Milicji Obywatelskiej, 
skuszony przede wszystkim poprawą 
warunków mieszkaniowych, jako że 
w międzyczasie założył rodzinę, a na 
świat przyszła kolejno trójka dzieci: 
dwóch synów i córka.

Brat Ochmistrz był najpierw 
zwykłym milicjantem w służbie kry-
minalnej w komisariacie na Błoniu, 
a po skończeniu szkoły w Szczytnie 
został oficerem. To nie zaspokoiło 
jego ambicji. Skończył także wyższe 

Krzysztof Błażejewski 

Pożegnaliśmy Brata Ochmistrza

studia prawnicze w Szczecinie. Jego 
milicyjna, a później policyjna ka-
riera uwieńczona została stopniem 
majora i funkcją zastępcy komen-
danta komisariatu w Fordonie. 
Jednak kiedy pojawiła się możliwość 
przejścia na emeryturę na dobrych 
warunkach – skorzystał z niej. Miał 
bowiem mnóstwo planów na dalsze 
lata życia. 

Roman Andrzejewski pasjo-
nował się historią, a szczególnie 
okresem napoleońskim. Intry-
gowała go też wiktymologia. Był 
autorem licznych publikacji w 
„Expressie Bydgoskim” i „Kalenda-
rzu Bydgoskim”, gdzie zamieszczał 
historie kryminalne z dawnych lat. 
Gromadził, przesiadując miesiąca-
mi w sądzie, materiały do książki 
o najgłośniejszych zbrodniach w 
Bydgoszczy i okolicach w latach 90. 
ub. wieku. Zajmował się też opisywa-
niem wydarzeń z przeszłości Polski 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Inflant, publikując liczne prace w 
„Świecie Inflant”.

Był człowiekiem wielu zalet i 
umiejętności. Lubił i potrafił sam 
urządzać własne mieszkanie – naj-
pierw przy Sułkowskiego na osiedlu 
Leśnym, później na osiedlu Przy-
lesie w Fordonie. Kładł boazerię, 
płytki ceramiczne, panele. Lubił po-
dróżować, zaliczył kilka wycieczek 
na wschód z Bractwem Inflanckim i 
Chrogwią Ziemi Chełmińskiej, a na 

zachód Europy z grupą przyjaciół 
z Solca Kuj., ale był także na wcza-
sach w Tunezji, na Malcie, zwiedził 
zabytki starożytnego Egiptu, wyspę 
Rodos, Sycylię. Marzył, by zobaczyć 
Chorwację, w planach miał dalsze 
podróże...

Po zakończeniu policyjnej 
służby Roman Andrzejewski za-
łożył biuro porad prawnych przy 
spółdzielni mieszkaniowej w Solcu 
Kuj. Przyjmował tam interesantów 
w każdą środę po południu. Wiele 
usług oferował darmowo albo za 
niewielką odpłatnością. Polecany 
przez klientów jako zdolny prawnik 
prowadził wiele bardzo zawiłych 
spraw. Z czasem zaczął się specjali-

zować w odzyskiwa-
niu terenów, które 
odbierano nie -
zgodnie z obowią-
zującym prawem 
ich prawowitym 
właścicielom po II 
wojnie. Z czasem 
zaprzyjaźnił się z 
kilkoma klienta-
mi, np. Andrzejem 
Skrzydlewskim, 
któremu pomagał 
odzyskać ziemię we 
wsi Lucim, Anną 
Połomską - właści-
cielką pensjona-
tu w Jastarni czy z 
byłym bydgoszcza-
ninem Witoldem 
Weynerowskim 
mieszkającym w 
Kanadzie, któremu 
pomógł odzyskać 
m.in. teren, na 
którym stoi obec-
nie dworzec PKS, 
dom wybudowany 
w międzywojniu 
przy ul. Koperni-
ka, szereg innych 
działek w mieście. 
W ostatnich mie-
siącach był bardzo 

blisko finalizacji odzyskania dla 
spadkobierców Weynerowskiego 
gruntu przy ul. Toruńskiej. Miał 
już kupca na tę działkę, czekał tylko 
na tłumaczenie dokumentów od 
amerykańskich spadkobierców 
Weynerowskich. Jego prowizja miał 
wynieść znaczącą sumę, za którą 
planował kupić nowy samochód 
i wybrać się w podróż do Kanady, 
by odwiedzić wdowę po Witoldzie 
Weynerowskim, Ewelinę. Niestety, 
nie zdążył dokończyć sprawy.

Bodaj największą jednak pasją 
Brata Ochmistrza było grzybo-
branie. Od czerwca do listopada 
zawzięcie od wielu lat penetrował 
lasy w poszukiwaniu owocników 
najsmaczniejszych grzybów. Zbierał 
je w Puszczy Bydgoskiej, w Borach 
Tuchowskich, a także pod Białym 
Borem. Najbardziej cenił rydze, 
kanie i opieńki. Na ostatnim grzy-
bobraniu w swoim życiu udało mu 
się po raz pierwszy znaleźć borowika 
amerykańskiego, co sprawiło mu 
szczególnie dużo satysfakcji. Grzyby 

zawsze sam obrabiał i przyrządzał z 
nich smakowite dania dla całej ro-
dziny, ale też suszył. Właśnie te usu-
szone razem z najlepszymi polskimi 
kiełbasami zawoził do Anglii, do 
Nottingham, przeważnie dwa – trzy 
razy w roku, do córki Natalii, która 
wyszła tam za mąż i urodziła trójkę 
dzieci – wnuczki Romana. 

Jako smakosz Roman An-
drzejewski cenił sobie dobre piwo. 
Narzekał, że w Polsce nie sposób 
znaleźć tego napoju o tradycyjnym 
smaku, opowiadał o swoich wizy-
tach w pubach angielskich, gdzie 
szczególnie smakowało mu miejsco-
we ale z dużą pianką gazowane nie 
dwutlenkiem węgla ale azotem. Był 
też wielkim smakoszem szkockiej 
whisky, do której uwielbiał palić 
fajkę. Przywoził ze swoich podróży 
tytoń fajkowy, szukał w sklepach do-
brych jakościowo tytoni, sam przy-
rządzał mieszanki. W swoim pokoju 
urządził gabinet w stylu angielskim 
ze starymi meblami, z biurkiem i 
przyborami w starym stylu. Groma-
dził płyty z muzyką z lat młodości, 
które przywoził z targów staroci w 
Anglii, kochał słuchać Shadowsów, 
Rolling Stonesów, Beatlesów.

Gromadził w swoim barku 
oryginalne alkohole. Prosił znajo-
mych i przyjaciół, by przywozili mu 
szlachetne trunki z podróży. Nie 
otwierał ich, ale odstawiał na lepsze 
czasy. Miał tam np. dżin z Indii, 
arak z Cejlonu, kaszakę z Brazylii, 
rum z Kuby, whisky ze Szkocji, z 
Kanady i USA, bałkańskie rakije, 
greckie ouzo, wódki i nalewki z 
Chin, Tajlandii, Argentyny, RPA 
i wielu innych krajów. Niestety, 
większości z nich nie zdążył posma-
kować. Przyrządzał też smakowite 
domowe nalewki z wiśni i innych 
owoców, którymi częstował swoich 
przyjaciół.

Roman Andrzejewski był 
typem flegmatyka, sprawiał wra-
żenie, że nigdy się nie denerwuje. 
Potrafił godzinami chodzić po skle-
pie, wybierając towar do kupienia, 
czym wyprowadzał z równowagi 
swoich towarzyszy. Na szosie często 
był „otrąbiany”, ponieważ jeździł 
ostrożnie, ale pewnie i nigdy nie 
przekraczał dozwolonej szybkości. 
Lubił wyprawiać się z wnukami 
nad polskie morze i cieszył się, że 
w przyszłości, choć mieszkały w 
Anglii, pokaże im całą Polskę.

Brat Ochmistrz całym swoim 
życiem i postawą udowodnił, że 
nawet w obecnych czasach moż-
na żyć pełnią życia, nie ulegając 
szaleństwu konsumpcji i komer-
cjalizacji. Żył w sposób niezwykle 
uczciwy, okazując zawsze szacunek 
dla innych i świadcząc pomoc na 
miarę swoich możliwości zarów-
no bliskim, jak i często zupełnie 
obcym osobom. Pokazał swoim 
życiem, że jest możliwe być czło-
wiekiem rzetelnym, sumiennym, 
życzliwym i przyzwoitym nieza-
leżnie od okoliczności, w jakich 
przyszło nam żyć.

Na zdjęciu: Brat Roman  Andrzejewski przy grobie patrona 
Bractwa Inflanckiego Gustawa Manteuffla (2013 rok)
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Na Białorusi jest sześć szkół 
z polskim językiem nauczania. 
Wszystkie w obwodzie grodzień-
skim. Najstarszą jest Polska Szkoła 
Społeczna im. Tadeusza Rejtana 
przy Oddziale Związku Polaków 
na Białorusi w Baranowiczach. 
Została ona założona w 1887 roku, 
pracując początkowo w wynajętych 
pomieszczeniach domu kultury. 
Po wybudowaniu Domu Polskiego 
przeniosła się do tego obiektu. 
Większość absolwentów tej placówki 
(ponad  200) po studiach w Polsce 
i w innych krajach nie wróciła na 
Białoruś. Szkołą kształci więc polską 
inteligencję, ale „na eksport”. Druga 
Polska Szkoła Społeczna działa przy 
Oddziale ZPB w Grodnie, trzecia 
przy oddziale ZPB w Wołkowysku, 
a czwarta przy Oddziale ZPB w 
Brześciu Litewskim.

Wszystkie te cztery placówki 
są finansowane przez rodziców, ale 
też przy wsparciu władz polskich. 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Eduka-
cji za Granicą przy Ministerstwie 
Edukacji Narodowej RP deleguje 
do nich nauczycieli, głównie języka 
polskiego i historii. Młodzież część 
wakacji spędza na koloniach w 
Polsce, a także korzysta z inny form 
kontaktu z polskością.

Najwięcej polskich uczniów 
kształcą jednak dwie szkoły pań-
stwowe z polskim nauczaniem. W 
odróżnieniu od państw inflanckich, 
w których szkoły mniejszości naro-
dowych zorganizowało samo pań-
stwo, na Białorusi przyjęto zasadę 
współorganizacji z Rzeczypospolitą 
Polską.

Budynki szkolne zostały zbu-
dowane za pieniądze polskich po-
datników reprezentowanych przez 
Stowarzyszenie «Wspólnotę Polską». 
Zawarta w 1993 roku umowa między 
Ministerstwem Edukacji Białorusi a 
Ministerstwem Edukacji RP przewi-
dywała, że Polska sfinansuje budowę 
jednej szkoły w Grodnie (1996) i 
Wołkowysku (1994), a szkołę w osie-
dlu typu miejskiego Wiszniowiec 
sfinansuje Białoruś, czego jednak 
dotąd nie uczyniła. Lokalizację tych 
placówek potwierdzono w Księgach 
Wieczystych. Statut funkcjonowania 
owych szkół określono w art.122 
Konstytucji Białorusi i ustawach 
oświatowych. Zgodnie z tym szkoły 
polskie mają status 11-letnich szkół 
średnich. Naukę kończy matura. 
Funkcjonowanie szkół polskich na 
Białorusi i białoruskich w Polsce 
jest regulowane kolejnymi porozu-
mieniami między Ministerstwami 
Edukacji (ostatnio podpisano takie 
porozumienie w 2016 roku).

Stefan Pastuszewski

Szkolnictwo polskie na Białorusi

Nauka  może odbywać się w 
języku polskim z wyjątkiem: białoru-
skiego, rosyjskiego i języka obcego. 
Kuratelę sprawuje administracja 
państwowa. Zarządzanie szkołami 
ma polegać na finansowaniu pracu-
jącego w nich personelu, uiszczaniu 
opłat eksploatacyjnych, remontów, 
częściowym wyposażaniem w pomo-
ce naukowe.

Sprawy nauki języka polskiego 
pozostawiono dyrekcji do dyspozycji 
szkół. 

Szkoła Nr 36 w Grodnie zapro-
jektowana została przez architektów 
«Grodnograż- danprojekt» w stylu 
polskiego dworku z realizacją w 
dwóch etapach: w pierwszym etapie, 
w 1996 roku, dla 540 uczniów z sa-
lami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, 
aulą, stołówką. W drugim etapie 
przewidziano wybudowanie czte-
rech sal lekcyjnych, świetlicy i części 
dla personelu medycznego. Miał też  
powstać kompleks sportowy z bież-
nią i boiskami do gier zespołowych 
oraz basen. Drugi etap nie został 
dotychczas zrealizowany.

Znacznie ciekawsza jest ar-

chitektura szkoły w Wołkowysku. 
Odbiega ona od koszarowego 
schematu, przybierając pawilonową  
formę podmiejskiej rezydencji.

Od początku swojego istnie-
nia szkoły wypracowały specyficzny 
profil nauki, uwzględniający poziom 
znajomości języka polskiego w 
rodzinie i możliwości posługiwania 
się nim na co dzień. Przykładem tej 
specyfiki może być system adaptacji 
uczniów I klas. Przez pierwsze 6 
tygodni uczniowie zapoznają się z 
polskimi literami i słowami, historią, 
kulturą Polski. Wielu z nich (około 
70 proc.) styka się z tym po raz 
pierwszy. Po tym okresie odbywa się 
z udziałem dyrekcji, rodziców i ko-

legów uroczyste mianowanie i wrę-
czenie tornistrów z wyposażeniem. 
Podręczniki i zeszyty do ćwiczeń, 
jakie zawierają te tornistry, zostały 
dobrane w uzgodnieniu z polskim 
Ministerstwem Edukacji.

Polskie szkoły na Białorusi 
cieszą się wysoką renomą również w 
Polsce. Absolwenci wynoszą z nich 
duży zasób wiedzy, szczególnie z 
matematyki i fizyki. Ewenementem 
jest znajomość czterech języków: 
białoruskiego, rosyjskiego, polskie-
go i obcego; dlatego też absolwenci 
odnoszą sukcesy na studiach w Pol-
sce i Białorusi. Wielu z nich spośród 
700 z Grodna i 300 z Wołkowyska po 
skończeniu studiów pracuje w RP 
w budownictwie, służbie zdrowia, 

marynarce handlowej, wojsku czy 
policji.

Jednym z problemów oma-
wianych szkół jest nadmierna in-
gerencja władz oświatowych w ich 
działalność. Przejawia się to m.in. w 
ograniczaniu możliwości wyjazdów 
na wycieczki do Polski (warunkiem 
otrzymania zgody jest odbycie 
5-ciu wycieczek po Białorusi), za-
kazie umieszczania informacji o 
możliwościach studiów w Polsce, 
występowaniu harcerzy na zewnątrz 
w strojach organizacyjnych, zakazie 
kontaktowana się z nie uznawany-
mi organizacjami na Białorusi. W 
najbliższym czasie niezbędna jest 
realizacja budowy II części szkoły w 
Grodnie dla 120 uczniów - zgodnie z 
projektem i umową międzyrządową 
oraz urządzenie boisk o sztucznej 
nawierzchni. Trzeba też  podpisać 
nowe porozumienia między władza-
mi oświatowymi Polski i Białorusi.

Realizacja tych postulatów 
jest obecnie możliwa, gdyż stosunki 
polsko-białoruskie znacznie się po-
prawiły, a Republika Białoruś wypra-
cowała bardzo interesującą formułę 
państwa wielonarodowościowego. 
Poszczególne nacje  mają dużo swo-
body, o ile nie zagraża ona integral-
ności państwa. Oczywiście, że ocena 
w tym zakresie może być bardzo 
subiektywna i niekiedy dochodzi 
do daleko idących kontrowersji. 
Niemniej oba Związki Polaków na 
Białorusi włączane są w państwowe 
i lokalne  życie społeczne. 

Nie rozwiązanym problemem 
300 – tysięcznej mniejszości polskiej 
na Białorusi jest brak możliwości 
kształcenia w języku polskim poza 
obwodem grodzieńskim. Nie ma co 
się łudzić, ale zainteresowanie tym 
językiem jest duże, głównie z dwóch 
powodów. Znajomość polskiego jest 
niezbędna przy staraniu się o Kartę 
Polaka. Procedura, po złożeniu 
wniosku jest następująca: Do wnio-
skodawcy telefonuje pracownik kon-
sulatu i zaczyna prowadzić rozmowę 
w języku polskim. Gdy rozmowa ta 
nie zostanie podtrzymana albo gdy 
za dużo w niej jest białorusycyzmów 
i rusycyzmów, to słyszy się konkluzję: 
- Gdy Pan (Pani) nauczy się języka, to 
się skontaktujemy.

Drugą przyczyną zainteresowa-
nia się językiem polskim jest chęć 
wyjazdu do pracy.

Powstają więc różne inicjatywy 
kursowe, lecz problemem ich jest 
brak pomocy dydaktycznych, po-
cząwszy od mapy administracyjnej 
Polski, bowiem podczas egzaminu 
na Kartę Polaka pyta się o wojewódz-
twa, a na słownikach skończywszy. 
W tym przypadku też przydałaby 
się pomoc konsulatów poprzez 
wyposażanie tych ośrodków w od-
powiednie materiały. Przecież zależy 
nam równocześnie i na odradzaniu, 
i na krzewieniu polskości, i na pra-
cownikach ze Wschodu.

Na zdjęciu: Klasycystyczny sobór katedralny pw. św. św. Piotra i Pawła z 
1809 - 1819 roku

Na zdjęciu: Teatr w Homlu


