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W dawnych czasach, w XIV 
i XV wieku, Grodno było jedną 
z głównych twierdz granicznych, 
broniących Wielkie Księstwo 
Litewskie przed najazdami Krzy-
żaków. Władcy litewscy, nie chcąc 
zmniejszyć jego siły obronnej, 
nie oddawali okolicznych ziem 
na własność zasługującym na 
to dowódcom swoich wojsk czy 
dworzanom. Na terenie całego 
powiatu grodzieńskiego przewa-
żały więc królewszczyzny, na któ-
rych osadzano tylko szeregowe 
rycerstwo, zdolne w każdej chwili 
do podjęcia walki z najeźdźcą. 
Dopiero w XVI wieku, gdy minę-
ło niebezpieczeństwo ze strony 
zakonu krzyżackiego, wielcy ksią-
żęta litewscy i królowie polscy po-
częli przydzielać należące do nich 
dobra zaufanym magnatom. Po-
czątkowo nie rozdrabniali jednak 
tych ziem na pojedyncze majątki, 
lecz nadawali całe Grodno wraz z 
okolicznymi włościami, stanowią-
cymi wówczas jedność gospodar-
czą. Rozpoczął ten proceder król 
Aleksander Jagiellończyk, który 
w pierwszych latach XVI wieku 
przekazał Grodno swojej żonie 
Helenie. W 1521 roku starostwo 
grodzieńskie otrzymał od króla 
Zygmunta Starego Jerzy Radzi-
wiłł, ale kilkanaście lat później 
dobra te zostały wykupione od 
niego i oddane królowej Bonie, 
w rękach której pozostawały aż do 
jej śmierci w 1557 roku.

Na podstawie regestru po-
miary włócznej, dokonanej w 
latach 1558-1563, wiemy, że 
w południowej części powiatu 
grodzieńskiego istniały dwie 
włości brzostowickie: Brzostowica 
Duża, należąca do Wołłowiczów 
i Brzostowica Mała, będąca wła-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Zniszczony dwór w Brzostowicy Murowanej

snością Chodkiewiczów. Chociaż 
Brzostowica Murowana leżała 
w pobliżu Brzostowicy Małej, 
oddalona od niej tylko o 2 km, 
a od Brzostowicy Dużej dzieliła 
ją odległość 22 km, do 1569 
roku władał nią Ostafi Wołłowicz 
(?-1587) herbu Pogoria,  mar-
szałek hospodarski i podskarbi 
ziemski litewski, podkanclerzy 
litewski i marszałek nadworny, a 
w latach 1579-1587 kanclerz Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.  W 

tymże 1569 roku wydał swoją 
córkę Reginę za mąż za kaszte-
lana krakowskiego i bieckiego, 
Seweryna Bonera (?-1593) herbu 
Bonarowa, syna słynnego bankie-
ra królów Zygmunta I Starego i 
Zygmunta II Augusta, również 
Seweryna Bonera (1486-1549). 
Regina i Seweryn Bonerowie nie 
mieli potomstwa, nie miał więc 
kto po nich odziedziczyć Brzo-
stowicy Murowanej, a  ponieważ 

mieszkali oni stale w Małopolsce, 
gdzie Seweryn pełnił urzędy kasz-
telana krakowskiego i bieckiego, 
sprzedali majątek brzostowicki 
dworzaninowi królewskiemu, Jó-
zefowi Karpowi herbu własnego. 
Karpowie, którzy przybyli z Włoch 
wraz z królową Boną, zadomowili 
się w Brzostowicy Murowanej na 
przeszło 150 lat. Od nich, w 1750 
roku, zakupił ten majątek Tade-
usz Dunin-Jundziłł (1720-1771) 
herbu Łabędź, podkomorzy, a 

następnie marszałek szlachty po-
wiatu grodzieńskiego, żonaty po 
raz pierwszy z Franciszką Łazów-
ną herbu własnego, po raz drugi 
z Anielą Zaleską herbu Chomąto. 

Znajdującą się dzisiaj w ru-
inie dworską siedzibę zaczął bu-
dować Tadeusz Dunin-Jundziłł, 
skończył zaś jego syn z drugiego 
małżeństwa, Franciszek (1750-
1818), ożeniony z Teresą Bu-
rzyńską (1764-?) herbu Trzywdar, 

podobnie jak ojciec podkomorzy 
grodzieński, kawaler Orderu 
Orła Białego i św. Stanisława, 
posiadacz tytułu hrabiowskiego 
nadanego mu w 1798 roku przez 
króla pruskiego, Fryderyka Wil-
helma III. 

Pierwotny dwór składał się z 
trzech części, ale w pierwszej po-
łowie XIX wieku skrzydła boczne 
zostały rozebrane i pozostał tylko 
korpus główny. Był to budynek 
murowany, dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony, dziewięcioosio-
wy, pokryty gładkim dachem 
dwuspadowym. Jego fasada posia-
dała pseudoryzalit z czterema to-
skańskimi pilastrami. Ponad ich 
głowicami znajdował się szeroki 
fryz, którego metopy wypełniono 
stiukowymi wieńcami, rozetami, 
łukami, szablami i inną bronią ry-
cerską.  Fryz biegł dalej, wokół bu-
dynku, podobnie jak i znajdujący 
się ponad nim kostkowy gzyms. 
Taki sam gzyms otaczał trójkątny 
fronton ponad ryzalitem, bogato 
udekorowany panopliami, na 
których tle znalazły się tarcze her-
bowe z Łabędziem Jundziłłów i 
Trzywdarem Burzyńskich, zwień-
czone szlachecką koroną. Ściany 
zewnętrzne parteru były bonio-
wane, na piętrze zaś gładkie, z 
płycinami między oknami znacz-
nie większymi niż na parterze. 
Pseudoryzalit poprzedzony został 
portykiem o pięciu boniowanych 
arkadach, zamkniętych ćwierćko-
liście, podpierających balkon z 
kamienną balustradą. Przed por-
tykiem dużą przestrzeń zajmował 
okrągły trawnik z kwiatowymi 
rabatami. W pewnej odległości 
za nim znajdowała się brama 
wjazdowa, którą stanowiły cztery 
słupy nakryte stożkowatymi dasz-
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kami. Po jej obu stronach, wśród 
gęsto rosnących drzew znalazły 
się dwa budynku gospodarcze: 
stajnia i obora. Natomiast po obu 
stronach budynku dworskiego 
postawiono dwie murowane, par-
terowe oficyny, nieprzedstawiają-
ce żadnej wartości pod względem 
architektonicznym.

Elewację ogrodową dworu 
poprzedzał taras, z którego po 
schodach zejść można było do 
parku. Zajmował on obszar kilku 
hektarów, a prowadziły do niego 
trzy aleje kończące się na brzegu 
dużego stawu, z wyspą pośrodku, 
połączonego z kilkoma mniejszy-
mi sadzawkami. W różnokształt-
nych kwaterach parku rosły 
drzewa różnorodnych gatunków, 
które stopniowo przechodziły w 
nieregularny las.

Po Franciszku Dunin-Jun-
dzille Brzostowicę Murowaną 
odziedziczył jego jedyny syn 

Wiktor (1790-1862). W 1818 
roku ożenił się on z Teresą Ci-
chocką (1799-1858), córką ge-
nerała wojska polskiego, Michała 
Cichockiego herbu Nałęcz i 
dochował się z nią dwanaściorga 
dzieci. Kiedy wybuchło Powsta-
nie Listopadowe, Wiktor wziął w 
nim udział, a po jego klęsce udał 
się na emigrację do Szwajcarii. 
Władze carskie pozbawiły go za 
to majątku, ale jego teściowa, 
Emilia Katarzyna Cichocka, 
mająca już wówczas trzeciego 
męża, Michała Abramowa, wzięła 
na wychowanie najstarszą córkę 
Wiktora, Marię Jundziłłównę, 
wykupiła Brzostowicę Murowa-
ną i uposażyła nią wychowankę. 
A potem wydała ją za mąż za 
Stanisława Sołtana (1822-1897) 
herbu własnego, syna Stanisława 
Sołtana ze Zdzięcioła (1758-
1836) – marszałka nadwornego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i jego drugiej żony, Konstanty 
Toplickiej herbu Nałęcz  absol-
wenta uniwersytetu w Dorpacie, 
właściciela majątku Paużle. Po 
ślubie Stanisław Sołtan sprzedał 

swoje włości i osiadł w Brzosto-
wicy Murowanej. Nim Maria z 
Jundziłłów Sołtanowa zmarła 
w 1858 roku, urodziła dwie 
córki i czterech synów. Liczna 
rodzina spowodowała koniecz-
ność powiększenia budynku 
dworskiego. Przebudowano więc 
strych i urządzono na nim kilka 
pomieszczeń mieszkalnych. W 
efekcie tego zmienił się wygląd 
dworu: na obu połaciach dachu 
pojawiły się po cztery prosto-
kątne lukarny. Zmieniono też 
układ wnętrza – pokoje traktu 
ogrodowego w części centralnej 
i lewym skrzydle zostały skrócone 
przez poprowadzony tam kory-
tarz, natomiast pomieszczenia 
traktu frontowego zajmowały 
nadal połowę szerokości budyn-
ku. Nie zmieniły się też pokoje 
w prawym skrzydle. Na piętrze 
pomieszczenia od frontu miały 
charakter reprezentacyjny, od 

ogrodu zaś mieszkalny. Duży 
salon zajmował oba trakty przy 
końcu prawego skrzydła. Na jego 
ścianach wisiały portrety przod-
ków: Aleksandra Sołtana (1440-
1500) – podskarbiego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Teresy z 
Cichockich Jundziłłowej (na-
malowany przez Giovanniego 
Battistę Lampiego), Stanisława 
Sołtana i jego żony Konstancji 
z Toplickich – oba pędzla Jana 
Rustema. Niemal wszystkie poko-
je posiadały stiukowe dekoracje, 
parkietowe posadzki, białe, ka-
flowe piece, a salony ogrzewały 
jeszcze kominki.

Po śmierci Marii Stanisław 
Sołtan ożenił się z jej siostrą 
Albertyną (1836-1863). Podczas 
Powstania Styczniowego nie 
wziął w nim zbrojnego udziału ze 
względu na ciężką chorobę żony, 
ale udzielał powstańcom różnych 
rad i wspierał ich finansowo. Zo-
stał za to zesłany w 1864 roku do 
Tobolska, skąd mógł powrócić 
do Brzostowicy dopiero po 10 
latach. W 1896 roku wyjechał 
do guberni witebskiej, gdzie w 

majątku Anińsk przebywała jego 
córka Emilia, wydana za mąż za 
Bronisława Korsaka, i tam zmarł 
w 1897 roku. 

Brzostowicę Murowaną 
przejął jego jedyny syn z drugie-
go małżeństwa, Bohdan Wiktor 
(1861-1912), absolwent Wydziału 
Rolniczego Politechniki Ryskiej, 
radca w Towarzystwie Kredyto-
wym Ziemskim Królestwa Polskie-
go. Poślubiona przez niego stry-
jeczna siostra, Maria Franciszka 
Sołtanówna (1863-1926), urodzi-
ła mu sześcioro dzieci: trzy córki 
i trzech synów. Kolejnym panem 
na Brzostowicy Murowanej został 
drugi według starszeństwa syn 
Bohdana Wiktora, Bohdan Józef 
(1893-1960), ożeniony z Anną 
Nartowską (1898-1970) herbu 
Trzaska. Okazał się on ostatnim 
właścicielem brzostowickiego 
majątku.

Wyposażenie dworu, ume-
blowanie, księgozbiór, dzieła 
sztuki zgromadzone przez Jun-
dziłłów i Sołtanów zostały w dużej 
mierze zrabowane podczas I 
wojny światowej, a to, co udało się 
wówczas uratować, rozgrabiono 
w dniach 17-19 września 1939 
roku. Wtedy to, jeszcze przed 
zajęciem Brzostowicy i okolicz-
nych terenów przez wojsko so-
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wieckie, uaktywnili się miejscowi 
białoruscy komuniści i utworzyli 
uzbrojoną bandę, która wymor-
dowała polskich mieszkańców 
Brzostowicy Małej i splądrowała 
dwór w Brzostowicy Murowanej. 
Bohdana i Anna Sołtanów już 
tam nie było – na wieść o napa-
dzie ZSRR na Polskę wyjechali 
do Warszawy, zabierając ze sobą 
najpotrzebniejsze i najcenniejsze 
rzeczy.

Budynek dworski przetrwał 
bez większych zniszczeń II wojnę 
światową. Po wojnie urządzono w 
nim szkołę zawodową. Jeszcze na 
początku lat 90. ubiegłego wieku 
uczyli się w niej przyszli trakto-
rzyści. Brak jednak właściwych 
remontów, nie wspominając już 
o prawidłowej konserwacji, do-
prowadził go do takiego stanu, że 
nawet na szkolenie traktorzystów 
przestał się nadawać. Szkołę więc 
zamknięto, a opustoszały dwór 
zaczął niszczeć w jeszcze szybszym 
tempie. Obecnie jego ściany 
straszą pustymi oknami, odpada-
jącym tynkiem, wyszczerbionymi 
cegłami. Portyku z balkonem 
dawno już nie ma, za to na dachu 
rosną dorodne brzozy. Minie 
zapewne jeszcze kilkanaście lat 
i pozostanie po nim tylko kupa 
gruzu. 
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Gmina Puńsk jest poło-
żona w północno-wschodniej 
części Polski w woj. podla-
skim, w powiecie sejneńskim, 
wśród łąk, jezior i lasów tuż 
przy granicy z Litwą, na ob-
szarze Zielonych Płuc Polski. 
Powierzchnia gminy zajmuje 
13 859 ha, lasy pokrywają 1 
548,90 ha. Na terenie gminy 
znajduje się 13 jezior, które 
zajmują 369 ha. Do gminy 
należą 33 wsie zamieszkane 
przez 4252 mieszkańców. 
Gmina Puńsk jest jedyna w 
swoim rodzaju, bowiem 80% 
jej mieszkańców stanowi li-
tewska mniejszość narodowa.

Na terenie tym pierwsi 
osadnicy pojawili się ok. 10 
tys. lat p.n.e. W około VI w. 
zaczęli przybywać na te ziemie 
Jaćwingowie i mieszkali tu do 
końca XIII wieku do momen-
tu podboju przez Krzyżaków. 
Do XV wieku tereny te po-
rastała Puszcza Merecka. W 
XV wieku pojawili się nowi 
osadnicy. Kolonizowali te 
ziemie Litwini (Dzukowie) 
z Merecka i Puni, osadnicy 
ruscy oraz Polacy z Mazow-
sza. Rusini ulegli polonizacji 
lub lituanizacji, zatem od 
XVI wieku na terenie Puńska 
pozostała ludność litewska i 
polska.

W XVI w. Dzukowie z 
Wielkiego Księstwa Litew -
skiego założyli wieś Puńsk. 
Pierwsze wzmianki o osad-
nikach nad jeziorem Punia 

Grzegorz Grabowski 

Stolica Litwinów w Polsce

można znaleźć w Rewizji puszcz 
królewskich z 1559 roku, w któ-
rej pisze się, iż Osada Puńsk 
znajduje się nad jeziorem 
Punia, na wzniesieniu. W 
miejscu tym dziś stoi kościół. 
W drugiej połowie XVI wieku 
Mazowszanin Stanisław Za-
liwski na północnym brzegu 
jeziora Punia wybudował 
dwór przy drodze do Szoł-
tan. Dwór i część leśnictwa 
sejneńskiego utworzyła wieś 
Nowe Puńsko. Po połączeniu 
obu wsi powstało miasteczko, 
w którym Zaliwski w 1597 r. 
ufundował kościół parafial-
ny. Puńsk rozbudowywał się 
między dworem, kościołem 
i plebanią, naokoło rynku w 
kształcie kwadratu oraz ulic 
wychodzących z tego rynku.

W 1597 roku w kancelarii 
Wielkiego Księstwa Litewskie-
go sporządzono dokument 
Zygmunta III Wazy, w którym 
zaznaczono, że na proboszcza 
parafii Puńsk może być powo-
łany „nie tylko Litwin, ale i 
język litewski znający”.

Of ic ja lny  dokument , 
określający prawa miejskie 
pochodzi z 1606 roku. Wy-
stawiony został za panowania 
Władysława IV. Puńsk był mia-
stem królewskim, składającym 
się z trzech jurysdykcji: wła-
ściwego miasta posiadającego 
samorząd, dworu leśniczego 
oraz plebanii z ogrodami i 
innymi posiadłościami miej-
scowego proboszcza. Otrzy-
mał prawa miejskie i herb z 
wizerunkiem św. Piotra. Na 

wniosek samych mieszkańców 
utracił prawa miejskie w 1852 
roku.

W 1700 r. w osadzie dzia-
łała szkoła, szpital, mieszkało 
około 600 mieszkańców W 
1781 r.  parafię Puńsk za -
mieszkiwało 8849 osób. a w 
1881 r. 12000 osób. W1910 r. 
utworzono dwie nowe parafie: 
Smolany i Becejły. W dotych-
czasowej parafii Puńsk zostały 
72 wsie i 7044 parafianie.

Po I wojnie światowej 
mieszkańcy opowiedzieli się 
za przyłączeniem się do Litwy. 
W Puńsku został utworzony 
pierwszy litewski samorząd, 
którego wójtem został Petras 
Pacenka (Piotr Pacenko). 
Jednak od 1920 roku, po wal-
kach litewsko-polskich, Puńsk 
i jego okolice weszły w skład 
państwa polskiego.

Przed II wojną światową 
istniała tu spółdzielnia litew-
ska „Talka”, ale większość 
handlu była skupiona w rę-
kach Żydów, którzy stanowili 
większość mieszkańców Puń-
ska. O ich obecności świadczy 
synagoga, dom rabina, kikut. 
Na terenie gminy mieszkali 
również Niemcy, ich cmen-
tarze zachowały się Puńsku i 
Poluńcach.

Puńsk i jego okolice – 
to region typowo rolniczy, 
bowiem użytki rolne stano-
wią 79% jego powierzchni. 
Na terenie gminy są 623 
gospodarstwa. Przeważają 

te o powierzchni 20-30 ha, 
a ich właściciele zajmują się 
hodowlą krów mlecznych, 
trzody chlewnej, bydła opa-
sowego. Rozwijają się również 
niewielkie przedsiębiorstwa. 
Puńska piekarnia wypieka 
prawdziwy wiejski chleb, w 
masarni „Dešra” wytwarzana 
jest tradycyjna litewska kieł-
basa zwana skiłandis. Restau-
racje „Užeiga”, „Rūta” oferują 
litewskie dania.

Od 1956 r. działa tu Dom 
Kultury Litewskiej i Liceum 
Ogólnokształcące, któremu 
nadano im. 11 Marca. Ist-
nieje też Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum z Polskim Li-
tewskim Językiem Nauczania 
im. Dariusa i Girenasa oraz 
filia szkoły muzycznej w Su-
wałkach. Ponadto od 1991 r. 
działa wydawnictwo „Aušra”. 
które wydaje litewski dwuty-
godnik o takiej samej nazwie. 
Publikuje też książki w języku 
litewskim. Na terenie Gmi-
ny Puńsk odbywa się wiele 
cyklicznych imprez kultural-
nych, których w ciągu roku 
jest około 50.

Mieszkańcy Gminy Puńsk 
od wielu lat słyną z wielu 
nowatorskich inicjatyw go-
spodarczych oraz z pracy 
społecznej. Z ich inicjatywy i 
przy ich udziale został wybu-
dowany ośrodek zdrowia oraz 
Dom Kultury Litewskiej. W la-
tach 2001-2018 Gmina Puńsk 
zrealizowała 60 projektów 
unijnych. 
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W książce „Zułów wczoraj i 
dzisiaj” znajdujemy uroczy ob-
razek animacji projektowej au-
torstwa arch. Jana Borowskiego 
przedstawiający odtworzenie na 
nowo modrzewiowego dworu 
Zułów wśród bajkowej scenerii 
zakola rzeczki Mery.

Dwór ów znajdował się w 
powiecie święciańskim na Wi-
leńszczyźnie. Jest to miejsce na-
rodzin I Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego w dniu 5 grudnia 
1867 roku.

Otóż dwór ów, jak i prawie 
cały zespół gospodarczy, uległ 
zniszczeniu w pożarze w 1875 
roku. Majątek został wyprzedany 
i degradowany przez kolejnych 
właścicieli, z których ostatnim 
był carski oficer kpt. Kurnosow. 
Część gruntów podzielono po-
między tzw. staroobrzędowców, 
czyli starowierow, zapobiegając 
tym samym wszelkim próbom 
powrotu majątku w ręce polskie.

Po odzyskaniu niepodle-
głości o miejsce to upomniał 
się urodzony w Wilnie i 
spędzający dzieciństwo w 
Zułowie wybitny naukowiec, 
mikrobiolog, Odo Bujwid, 
który zasłużył się w rozpo-
wszechnianiu szczepionek 
przeciwko wielu chorobom 
zakaźnym, szczególnie w 
okresie obu wojen świato-
wych. 

Do idei upamiętnienia 
miejsca urodzin Marszałka 
O. Bujwid zjednał sobie 
ówczesnego prezesa Polskie-
go Związku Rezerwistów płk. 
Mariana Zyndram-Kościał-
kowskiego. W ślad za tym 
zapoczątkowano starania o 
wykup i uporządkowanie te-
renu jeszcze za życia Józefa 
Piłsudskiego. 

Trzeba w tym miejscu 
zaznaczyć, że w owym czasie 
żadnej rezydencji na tym 
terenie nie było. Z dawne-
go zespołu dworskiego po 
pożarze zostały tylko resztki 
i ruiny zabudowań gospo-
darczych, cudem ocalała, 
oryginalna stara wędzarnia, 
oficyna mieszkalna, a także zabu-
dowania piekarni i szkoły ludowej 
znajdujące się poza obrębem 
objętym zamiarem ścisłego upa-
miętnienia.

W 1935 roku Komitet Od-
budowy Zułowa ogłosił konkurs 
architektoniczny na projekt 
zagospodarowania terenu po 
byłym dworze. Uczestniczyli w 
tym konkursie m.in. takie sławy 
jak arch. arch. Barbara i Stani-

Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki 

Zułów i Rossa – sztuka umiarkowania

sław Brukalscy, prof. Mieczysław 
Kotarbiński wspólnie z M. Lejka-
mem, arch. Jan Borowski, arch. 
Romuald Gutt i inni.

Nie przyjęto jednak do re-
alizacji koncepcji odbudowania 
dworu w tej bajkowej scenerii, 
jak to wzruszająco przedstawiła 
wymieniona na wstępie roman-
tyczna, konserwatorska kon-

cepcja arch. Jana Borowskiego. 
Przezorny Sąd Konkursu Archi-
tektonicznego odrzucił również 
pracę prof. M. Kotarbińskiego i 
M. Lejkama z powodu pewnych 
„asocjacji cmentarnych”, a także 
z wielu uzasadnionych powodów 
odrzucił także inne prace. 

Przyjęta ostatecznie została 
koncepcja i późniejszy projekt 
arch. Romualda Gutta i Alicji 
Scholtzówny jako najbardziej 

odpowiadający warunkom kon-
kursu.

Pozostaje zatem pytanie, co 
skłoniło zarówno Komitet, jak i 
powołany przez niego Sąd Kon-
kursowy, do tego wyboru i skąd 
owe gremia mogły wiedzieć, że 
ledwie za dwa lata rozpocznie się 
apokaliptyczny, diabelski taniec 
kilku kolejnych, wrogich Polsce 

i Polakom, okupacji?
Zasadniczym, oficjal-

nym kryterium była niechęć 
tworzenia nieautentycz-
nej, „bezdusznej” atrapy 
modrzewiowego dworu. 
Wszak Marszałek już nie 
żył. Ponadto wszelkie za-
miary tworzenia łatwych 
do zniszczenia pomników 
i innych podobnych form 
architektonicznych, a także 
formowanie alei mogących 
nadawać otoczeniu cechy 
przypominające cmentarz 
stanowczo odrzucano. Przy-
puszczam więc, że decyzji tej 
towarzyszyło wizjonerskie 
przeczucie, że w tym dwo-
rze, o ile będzie odbudowa-
ny, może ukonstytuować się 
z czasem kolejny radziecki 
komitet lub co gorsza cze-
rezwyczjka NKWD, biura 
kołchozowe, posterunek 
Saugumy albo komendan-
tura SS.

A więc dworu nie od-
tworzono, a w jego miejscu 
zaprojektowano umiarko-

waną w formie „antyczną” sce-
nerię form z granitowych ciosów 
odwzorowujących zarys funda-
mentów dworu z czasów narodzin 
Marszałka.

Ojciec mój wspominał swoje 
zapytanie skierowane do arch. 
Romualda Gutta, dlaczego ka-
mienne kolumienki w miejscu 
dawnego ganku mają różną wyso-
kość i są takie „ jakby obłamane”? 
A no właśnie po to, by w sposób 

subtelny przywołać odniesienie 
do starożytności, czyli do wiecz-
ności.

Wewnątrz tej kompozycji 
ówczesny Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Ignacy Mościcki 
w towarzystwie Aleksandry Pił-
sudskiej i innych prominent-
nych osób posadzili DĄB jako 
żywy pomnik narodzin podczas 
wielce doniosłej uroczystości 10 
października 1937 roku.

Sam werdykt sądu konkur-
su architektonicznego stanowił 
przykład wysokiego poziomu 
ówczesnych elit kulturalnych i był 
szeroko komentowany w warszaw-
skiej i krakowskiej prasie polskiej. 

Celem tego zamierzenia 
była trwałość miejsca i – jak się 
okazało – trwałość silniejsza od 
nienawiści. W odbudowanej na 
nieodległym pagórku oficynie z 
czasem zamieszkali moi rodzice, 
gdzie mój ojciec, jako zarządca, 
opiekował się tym terenem jako 
miejscem okolicznościowych uro-
czystości i zjazdów rezerwistów, 
legionistów, harcerzy, sportow-
ców, a także odwiedzin polity-
ków, przedstawicieli ówczesnego 
środowiska intelektualnego i 
zwykłych obywateli.

Program uzupełniono 
skromnym muzeum, w którym 
było zaledwie kilka drobiazgów 
w postaci stalowych okuć, mo-
siężnych klamek, kutych gwoździ 
i innych resztek po spalonym 
dworze, a także model dworu z 
umeblowaniem (!) w skali 1:20 
autorstwa arch. Jana Borowskie-
go.

Owe skromne muzeum pa-
miątek zostało zlokalizowane po-
czątkowo w starej piekarni i pełniło 
rolę raczej starannie urządzonej 
świetlicy i czytelni wyposażonych 
w gustowne meble projektu 
młodego wileńskiego architekta 
Kazimierza Biszewskiego.

Oprócz okazałego portretu 
Józefa Piłsudskiego na ścianach 
zawisły grafiki Zdzisława Czer-
mańskiego z jego słynnej teki 
13 rysunków opisujących życie 
Marszałka.  

Tymi skromnymi ekspona-
tami i księgą pamiątkową opieko-
wała się moja matka Teresa, a tak-
że zajmowała się przyjmowaniem 
licznych gości. Było to apogeum 
jej życiowego spełnienia. Jakże 
krótko…

Jak się okazało, miejsce to 
musiało przetrwać straszliwe 
BURZE historyczne, podobnie 
jak na wileńskiej ROSSIE prze-
trwała płyta ku pamięci Matki i 
Serca Syna pomimo następujących 
po sobie również kilku wrogich 
Polsce okupacji. A trzeba również 
przyznać, że sentencja poetycka 
na płycie grobowej na cmentarzu 
na wileńskiej Rossie też była wyjąt-
kowo prorocza w swej tragicznej 
wymowie.

Z chwilą wkroczenia żoł-

Na zdjęciu: Juliusz Nowicki – Wileński zaułek 
(akwarela)

Na zdjęciu: Szkoła powszechna im Marji z Billewiczów Piłsydskiej, daw-
niej budynek służby dworskiej w Zułowie. 
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nierzy radzieckich, po pierwszej 
„wizycie” NKWD w połowie paź-
dziernika 1939 roku, moja matka 
wiedziona przezornością udała 
się pospiesznie z córkami do ro-
dziny zamieszkującej na terenie 
przyznanym  Litwie, która jeszcze 
przez okres niespełna roku była 
państwem niepodległym. Ojciec 
w trakcie tej „wizyty” nie został 
natychmiast powieszony, gdyż 
udało mu się wytłumaczyć, że on 
jest tam tylko raboczij! Na wymow-
ny gest enkawudzisty wykonany z 
ganku oficyny mieszkalnej, roz-
czarowana grupa zebranych osad-
ników rozeszła się posłusznie, 
nie doczekawszy się „atrakcyjnej” 
egzekucji pomieszczyka. A trzeba tu 
dodać, że właściciela sąsiedniego 
dworu gen. Krausa natychmiast 
powieszono! Odroczenie wyroku 
na mojego ojca nie trwało jednak 
długo.

W kilka dni potem mój 
ojciec, w porę uprzedzony przez 
miejscowego „działacza”, ukryty 
nocą w zaroślach i odziany ko-
żuchem obserwował wkroczenie 
radzieckiej straży granicznej. 

Grabież dobytku i pamiątek, 
rzeź inwentarza i radosne, pijac-
kie uniesienie przedstawicieli 
proletariata przy harmoszce i ogni-
skach z płonących mebli i książek 
były realizacją tej tajemnej zapo-
wiedzi! To zapewne wówczas spło-
nęła KSIĘGA PAMIĄTKOWA 
z wykazem tysięcy darczyńców 
skupionych w Polskim Związku 
Rezerwistów. 

Ojciec mój uratował się 
przekradając się w kilka godzin 
później do rodziny na terenie 
Litwy.

Niestety, straszliwej traumy 
utraty owoców swojej pracy i 
podeptania uczuć patriotycznych 
nie pozbył się do końca życia.

Faktem jest, że ojciec mój 
ocalał tylko dlatego, że był typo-
wym obywatelem „kresowym”, 
znał języki białoruski, rosyjski, 
litewski i łotewski (pochodził z 
„Polskich Inflant”), miał socjali-
styczne poglądy i szanował obywa-
teli Rzeczypospolitej wszystkich 
narodowości z którymi współżył. 
Potem, rodzice moi, wśród wie-
lotysięcznej rzeszy uciekinierów 
organizowali swoje życie dzięki 
życzliwości i zapobiegliwości ów-
czesnego Państwa Litewskiego. 

Widok przerażonych ucieki-
nierów i pobitego wojska począt-
kowo wywołał wśród Litwinów 
zrozumiałe odruchy pomocy i 
współczucia. W owej epokowej 
chwili Republika Litwy doceniła 
wartość szlachetności i humani-
taryzmu wobec wielotysięcznej 
rzeszy uciekinierów uruchamia-
jąc pomoc sprawnych centrali 
spożywczych jak Maistas i Pinocen-
tras, a także rozlokowując ucieki-
nierów i internowane wojsko w 
licznych ośrodkach wypoczynko-
wych… Nie na długo wszakże… 

Niestety, z biegiem lat, ta 
oszczędna w wyrazie i lapidarna 
w przekazie forma upamiętnie-
nia Zułowa uległa w znacznej 
mierze dewastacji skutkiem 
wrogich Polakom czterech ko-
lejnych okupacji Ziemi Świę-
ciańskiej…

Granitowe kompozycje 
przestrzenne na terenie byłego 
dworu poniszczono, ale zarys 
tego miejsca ocalał. Zdumiewa-
jące jest jednak to, że DĄB żyje, 
przetrwał sąsiedztwo kołcho-
zowej chlewni i stał się celem 
licznych wycieczek Polaków z 
całego świata.

Obecnie postawiono w 
bliskim sąsiedztwie skromne, 
prowincjonalno-nagrobkowe 
formy rzeźbiarskie Józefowi Pił-
sudskiemu i Konstytucji 3-Maja, 

a także uformowano aleję dę-
bów z niewielkimi pomnikami 
poświęconymi (o zgrozo) tra-
gedii smoleńskiej z upamiętnie-
niem śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, a także ku czci 
Romana Dmowskiego i innych 
zasłużonych Polaków. 

Upamiętnienie tragedii 
smoleńskiej jest równoznaczne 
z apoteozą śmierci i nieszczęścia 
w bardzo bolesnej sprawie, jaką 
jest niefrasobliwe lądowanie na 
„rżysku” we mgle. Owa apoteoza 
nieszczęsnej tragedii w sposób 
szczególny zakłóciła bezpowrot-

nie zamiary, koncepcje, przesła-
nie kulturowe i artystyczny wyraz 
upamiętnienia urodzin czło-
wieka, który dał Polsce MOC, 
GRANICE i SZACUNEK.

Tego typu osobliwa ideowo 
ingerencja o charakterze cmen-
tarnym na terenie obcego pań-

stwa złamała więc niestety, tak 
przezorny i wiekopomny zamysł 
przedwojennych projektantów 
pragnących subtelnego uczcze-
nia pamięci narodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego! To upa-
miętnienie wielu zasłużonych 
Polaków, często antagonistów i 
przeciwników Marszałka także 
w sposób zupełnie dziwny zmie-
niło sens i artystyczny charakter 
ówczesnego założenia. 

A trzeba tu dodać, że „obec-
ne” Państwo Polskie na swoim 

terenie nie godzi się na jakie-
kolwiek upamiętniania obcych!

Nie odmawiam twórcom 
nowych planów „zułowskich” 
szczerych intencji i dobrej woli. 
Zabrakło niestety głębi intelek-
tualnej i wyczucia dla WŁAŚCI-
WOŚCI TEGO MIEJSCA!

I trzeba tu z bólem dodać, 
że nie tylko w sposób niestosow-
ny przywołano pamięć tragicznie 
zmarłego prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego w miejscu narodzin 
Marszałka, ale dokwaterowano 
Marszalkowi lokatorów w miej-
scu wiecznego spoczynku na 

Na zdjęciu: Przedwojenny krzyż w Zułowie.

Na zdjęciu: Fragment współczesnej alei pamięci w Zułowie.
Fot. Wojciech Sobolewski 

Wawelu, a obecnie na placu 
jego imienia postawiono po-
mnik Lecha Kaczyńskiego w 
iście „północno koreańskim” stylu 
…– wszystkie te zawłaszczenia 
stają się stopniowo złowrogim 
pomrukiem.

Jest jakaś zadziwiająca ana-
logia do zamiarów prezydenta 
Władimira Putina, który zapo-
wiedział budowę olbrzymiej cer-
kwi w Katyniu ku czci milionów 
pomordowanych ofiar stalinow-
skich, aby uciszyć skromny motyw 
spoczywających tam kilku tysięcy 
polskich oficerów… 

W Zułowie nowa aleja dębo-
wa z czasem zawłaszczy to miejsce 
marginalizując w pewnym sensie 
cudem ocalały wśród zawieruchy 
dziejowej DĄB NARODZIN 
MARSZAŁKA!!! 

Z kolei pojawiające się upo-
rczywe koncepcje odbudowy 
dawnego dworu w Zułowie rów-
nież są źródłem niepokoju, a to 
dlatego, że w ramach tej budowli 
będzie trzeba DĄB MARSZAŁKA 
usunąć!

Grób Matki Marszałka i 
Jego Serca na wileńskiej Rossie 
dzięki umiarkowanej formie i 
treści też przecież przetrwał sześć 
kolejnych, wrogich Polsce i Po-
lakom okupacji. A więc stanowi 
również symbol wizjonerskiego 
przeczucia, aby nie prowokować 
wrogów.

Ciekawostką jest fakt, że 
arch. Jan Borowski i arch. Kazi-
mierz Biszewski już jako profeso-
rowie byli moimi nauczycielami 
akademickimi na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Gdań-
skiej w latach 60-tych XX w. 
Drugą ciekawostką jest fakt, że 
kapitanem zwycięskiego zespołu 
ogólnopolskich zawodów nar-
ciarskich w biegu patrolowym 
(obecnie biatlonie) Zułów – 
Wilno w lutym 1939 roku był 
brat mojej matki Wojciech Ste-
fanowicz, a uczestnikiem tego 
patrolu był arch. Tadeusz Czer-
niawski, były łagiernik, który jest 
moim wieloletnim przyjacielem 
i współpracownikiem zamieszka-
łym w Bydgoszczy.

Oto sentencja wg. Juliusza 
Słowackiego wyryta na płycie na-
grobnej na cmentarzu na Rossie 
w Wilnie.

Ty wiesz, że dumni nieszczęściem
 nie mogą śladem innych
 iść tą samą drogą….

MATKA I SERCE SYNA

Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast 
domu
Gniazdo na skałach orła
Niechaj umie spać,
Gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać śmiech szatanów w sosen 
szumie
Tak żyłem
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JAn BuŁhAK, WiecZoRnA 
MoDLitWA, 1900

na klęczniku tam z tyłu 

tam gdzie 
ziąb

czy znajdzie się miejsce?

dla samotnika 
pod sklepieniami

w tobie, za tobą 
pod twoją powłoką

dla mnie?

…………………………

już nie muszę 
pytać

odpowiedziałeś 
moim życiem

DWoRZec - uLicA DZūKų

Co noc batalia o dworzec. Smutne bydlęta pociągów 
suną z łoskotem. Na kładce nad torami kontrola:
ci, co mają, wyciągają od tych, co się boją. Księżyc 
jak nóż oprycha, błysk przez mgłę. Po drodze dwa bary 
ze zjawami Hoppera. Piwo, pijackie braterstwo, na skos 
pies przez ulicę. Tu jest pogranicze. Dalej już tylko 
gorejące wzgórza, a im nie ufamy. Dzieci strach się 
bać, drzewa pod ziemią prężą się jak żmije.
Dopiero rano dworzec jest zaciszną stajnią. Wróciłeś, 
widzisz, jak tubylcy namydlają żebra pociągom.
Krzyki, czasem słońce i wiatr stamtąd, dokąd zmierzamy.

WiLno. LiPiec 

pojemna niedziela przed deszczem. lipy cicho sypią 
kwiatami, w zaciszu parku błyska czerwone światełko 
wózka z lodami. i pierwsze koty cicho zstępują z klatek 
schodowych starówki. w podwórzu na piasku ziewa 
zerwane ze snu dziecko. cisza zaraz ustąpi. zagrają 
dzwony, w kafejce brzdękną łyżeczki, przez Ostrą Bramę 
wkroczy ciekawski cudzoziemiec.

RonDo SAvAnoRių - GeRoSioS viLtieS

szczęka dzielnicy, natkana czerwonymi sowieckimi 
zębami; karne szeregi zatęchłych urn; nawierzchnia 
smutku solidna, spękane szare płyty; przykręcono 
jaskrawość zieleni; czas płynie sfałszowanym korytem,
wiry, progi wspomnień; tu zawsze jesteś mały, wieczne
dziecko, pędzisz przez ciemny podziemny tunel, w garści 
ściskasz siatkę, pędzisz i wiesz, że samotność zawsze 
cię dopadnie.

ALGiMAntAS KunčiuS, 
nieDZieLA PALMoWA 
PRZy oStReJ BRAMie, 
1968

za ciasne marynarki 
porysowane buty

czaszki nierówne 
jak bruk

słodka woda 
w oczach 
i trzy języki 
w ustach

wymięte palemki 

………………………………

od tylu lat

minęło 
tyle lat 

zmieniają się tylko 
herby na miedziakach

PRZyPŁyW i oDPŁyW

wiatr taki, że zaraz za Wilnem – morze, zaraz za Wilnem – 
nagi horyzont, ziemia niczyja, wystarczy iść za miasto, 
dalej – pas domów dla zamożnych hobbitów, pas fabryk 
opuszczonych przez orki, pas stratowanego lasu 
i zaraz – morze.

puste i szare morze, pas startowy, parking, wiatr 
chłoszcze samotną flagę, wiatr trzęsie mózgiem jak 
słonecznikiem na łodydze kręgosłupa.

obróć się i zaraz za morzem – Wilno, pas czerwonego 
neonu stacji paliw, pas stratowanego lasu, pas cegieł 
silikatowych, a ujście miasta coraz węższe, coraz szybciej 
w bruk.

łódź możesz przycumować do stopy posągu.

*** 

pożałowania godne 
wileńskie anioły

o szerokich zadkach

każdy anioł przeraża
bielą ślepoty

dawno skreślone 
z listy niebieskich zastępów

wygnane
zesłane
do naszego miasta

na samotność
i pokusy 
na nudę

wiemy
muszą być takie
to nasze anioły przewodnie

uduszą nas 
sny ich piór

Marius Burokas 

Z litewskiego przełożyła Małgorzata Rembiałkowska
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (9)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

AD 2016 kwiecień, Dyneburg 
(Daugavpils). Łotwa

Bractwo zawitało do Dy-
neburga. Jest tam co zwiedzać. 
W centrum miasta, w bliskiej 
odległości od siebie istnieją 
aż cztery świątynie różnych 
wyznań: katolicka, ewangelic-
ka (tzw. kircha), prawosław-
na i staroprawosławna. Takie 
bogactwo świadczy o wielkiej 
różnorodności ludnościowej 
tego miasta. Przeto mieszanka 
i wcale nie wybuchowa. Wszyst-
kie je zaliczyliśmy a szczególnie 
zachwyceni byliśmy molenną 
(świątynią) staroprawosławną, 
która zawsze jest oczkiem w gło-
wie  Wielkiego Mistrza podczas 
każdego pobytu w tym mieście. 
Kościoły wschodnie to istny 
teatr, w którym obraz kształtuje 
świadomość wiernych. Niesły-
chane jest bogactwo wystroju; 
to wszystko mistycznie działa 
na zmysły ludu bożego. W mo-

lennie usłużne starice sprzedają 
pamiątki a nade wszystko pilnu-
ją odpowiedniego zachowania 
wiernych i turystów. Panie mu-
szą zakładać obowiązkowo chu-
sty i nie mogą wchodzić do świą-
tyni w spodniach. Dyneburg to 
największe skupisko wiernych 
cerkwi staroprawosławnej na 
terenach dawnej Rosji.  

Godna zwiedzenia jest 
także twierdza z XIX wieku. 
Zbudowana aby strzec wpływów 
carskiego imperium na jego 
zachodzie i bronić dostępu do 
Petersburga. Obszar twierdzy 
jest ogromny, a w nim 80 bu-
dynków i 10 ulic. Już same bra-
my wjazdowe nazwane na cześć 
imperatorów robią wrażenie. 

Nigdy jednak twierdza nie ode-
grała znaczącej roli w historii. 
Odnowiony kwartał budynków 
jest atrakcją turystyczną. Za 
czasów radzieckich istniała tu 

wyższa szkoła techniczna wojsk 
lotniczych a także...więzie-
nie. To ostatnie służy do dziś. 
Na brzegu pobliskiej Dźwiny 
(Daugava) nasi nowo przyjęci 
bracia przechodzą obowiązko-
wy chrzest poprzez zanurzenie 
się do połowy ciała.

W Dyneburgu trafiliśmy 
na mecz żużlowy pomiędzy 
miejscowym Lokomotivem 
a Polonią Bydgoszcz. Co to 
za frajda kibicować bydgosz-
czanom na takim odległym 
terenie. Trybuny pełne były 
kibiców, głównie miejscowych 
Rosjan. Emocji było wiele; 
nasi przegrali ale po zaciętej 
walce. Bracia żywiołowo kibi-
cowali na głównej trybunie. 

Najbardziej w kibicowanie 
zaangażował się brat Andrzej 
Bogucki. Machał klubowymi 
flagami, krzyczał, dopingo-
wał. Nawet tamtejsza prasa to 
odnotowała. Kibice rosyjsko 
- łotewscy bardzo kulturalnie 
i przyjaźnie wobec nas się za-
chowywali. I pewna ciekawost-
ka dla nas mało zrozumiała 
– pod trybunami stadionu był 
pełen wyszynk piwa z odpo-
wiednimi przekąskami. Nikt 
nie rozrabiał. Mecze żużlowe 
to święto w Dyneburgu.

AD 2016 kwiecień, Dorpat 
(tartu). estonia

Brat Tadeusz Topczew-
ski wybrał się do miasta na 
poszukiwanie tego co najbar-
dziej lubi: antyków i atrakcji 
kolekcjonerskich. Przedtem 
zaliczył obowiązkowe zadanie 
dla braci inflanckich: przejście 
górnym przęsłem o szerokości 

1,5 metra przez Kamienny Most 
(Kaarsild). Nie jest to łatwe za-
danie, konieczna jest równowa-
ga ciała i ducha. Tadeusz został 
obdarzony przez Naturę tymi 
obydwoma cechami. Pokrzepił 
go ten wyczyn.

Szukał okazji. Węszył tu i 
tam w tym pięknym mieście. 
Pogoda była upalna. Wreszcie 
wywąchał okazję – wielką głowę 
towarzysza Lenina. Ceny takich 
artefaktów poszły w Estonii 
ostro w górę, amatorów na 
takie cuda coraz więcej jest 
w Europie. Cenę usłyszał za-
porową – 200 euro. To wiele 
za dużo. Co tu robić? Myślał, 
myślał i wymyślił.

- Dam panu cztery cenne 
monety a gotówką płacę 50 
euro – rzekł po rosyjsku

Estończyk długo myślał, 
oglądał monety i...zgodził się. 
Brat Topczewski zawsze wozi 
przy sobie coś cennego na 
handel wymienny. Ot, głowa 
radziecka! Sześć na dziewięć!

- Jak teraz iść do autobusu 
z tym Leninem, ważącym 15 
kilogramów? – zastanawiał się.

W sukurs przyszedł mu 
brat Andrzej Bogucki. Dźwi-
gali razem Lenina wzbudzając 
sensację na ulicach. Szczęśli-
wie donieśli ciężkiego Wodza 
Rewolucji do autobusu. Osta-
tecznie Lenin wylądował na 
działce przydomowej Tadeusza 
w Bydgoszczy i stanowi nie lada 
atrakcję. Czasami układa Leni-
na w łóżku aby sobie pospał. 
Nie chce się go pozbyć, choć 
ceny takiego cuda rosną z dnia 
na dzień.

Na zdjęciu: Bracia przed pałacem Ogińskich. Brat Andrzej Bogucki 
wymusił pozowanie leniwych już braci

Obwodnica Bargłowa omija „nasz” bar Salamandra. Bezużyteczna inwestycja, 
gdyż za kilka lat cały ruch będzie się odbywał na trasie S61 – Via Baltica

Na zdjęciu: Roskilde, Dania, muzeum Wikingów. Brat Andrzej Bogucki, 
były komandos, dziś na takowego nie wygląda…
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Na zdjęciu: Wieś Babyczyn na granicy Poleskiego Rezerwatu Radiacyjno-
-Ekologicznego na Białorusi. Fot. Andrzej Bogucki  

Na zdjęciu: Wieś Sala w Auksztockim Parku Narodowym na Litwie.
Fot. Bronisław Pastuszewski 

Na zdjęciu: Ulica Liwska w Windawie na Łotwie.
Fot. Stefan Pastuszewski

Na zdjęciu: Gospodarstwo na estońskiej wyspie Abruka. 
Fot. Bronisław Pastuszewski

Trzy chatki nad Bałtykiem / 
stoją przodem do Europy /, a tyłem 
do Rosji… Znakomita metafo-
ra, która wykuł rosyjski poeta 
Igor Aleksandrowicz Jelisiejew, 
ukazująca istotę położenia 
Estonii, Łotwy i Litwy. A także 
istotę tych krajów. Chatki… A 

Stefan Pastuszewski 

trzy chatki nad Bałtykiem z czwartą w tle

u boku jest jeszcze Białoruś – 
wielka chata. 

Ni tu, ni tam, chociaż bar-
dziej tu, zagrożone przez cywili-
zacyjny sztorm, małe. A jednak 
są i zadziwiają. Poeci piszą o 
nich wiersze, naukowcy traktaty. 

Fenomen inflant!

AD 2017 kwiecień, nadpre-
gole, obwód kaliningradzki. 
Rosja

Nadpregole to historycz-
na ziemia nad rzeką Pregołą 
w dawnych Prusach, obecnie 
stanowiące eksklawę rosyjską 
(nie mylić z enklawą). W roku 
1945 z terenu tego wypędzona 
została ludność niemiecka, 

skończyła się ich dominacja 
przez 700 lat. Zostały po nich 
liczne dobra materialne - zam-
ki, pałace, miasta, kościoły, 
wsie, kurorty i nowoczesna  
infrastruktura cywilizacyjna.

Obwód ten był zamknięty 
dla obcokrajowców aż do lat 
90 – tych XX wieku. Zimna 

wojna robiła swoje. Dziś można 
swobodnie tam podróżować, 
tylko wymagane wizy zatruwają 
życie. Jeszcze do roku 2016 ob-
wód był otwarty dla Polaków, 
mieszkańców terenów przy-
granicznych. Pod pretekstem 
szczytu NATO w Warszawie 
zamknięto granicę, zlikwi -
dowano przepływ ludności, 

zamarł prawie całkowicie ruch 
turystyczny. Wielka to szkoda 
dla wszystkich obywateli, dla 
miejscowego biznesu. Szczyt 
dawno się zakończył ale gra-
nicy nie otworzono. Szpiego-
mania wciąż nas prześladuje. 
Przecież wywiady wojskowe i 
tak wszystko o sobie wiedzą.

cdn.


