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Majątek Rohoźnica, poło-
żony w powiecie wołkowyskim, 
należał przed  XVI wiekiem 
do wielkich książąt litewskich. 
Potem stał się własnością Kież-
gajłów, którego najwybitniejszym 
przedstawicielem był Stanisław 
Janowicz Kieżgajło herbu Zadora, 
hetman wielki litewski (w latach 
1501-1503) i kasztelan wileński 
(1522-1527). Kiedy Bona Sforza 
wyszła za mąż za Zygmunta Stare-
go i została królową Polski oraz 
wielką księżną litewską, ziemia 
wołkowyska wraz z Rohoźnicą 
przeszła w jej ręce. Później stała 
się majątkiem Puksztów herbu 
Kościesza. Najbardziej znanymi 
z nich byli: Marcin Pukszta, któ-
remu Zygmunt August w 1546 r. 
potwierdził akt nabycia Łopienicy 
w powiecie wołkowyskim; jego 
syn Hieronim, chorąży wołkowy-
ski, poseł na sejm – jego podpis 
widnieje na akcie unii lubelskiej 
z 1569 roku; Jan Pukszta, chorąży 
wołkowyski, członek rady wojen-
nej przy hetmanie Chodkiewiczu 
powołanej w 1620 roku. 

Antonina Pukszta, wycho-
dząc za mąż około roku 1740 
za Kazimierza Suchodolskiego 
herbu Ślepowron, wniosła mu w 
wianie majątek Rohoźnica. Ich 
syn, Antoni Suchodolski (1750-
1799), kasztelan smoleński i me-
recki oraz wojewoda grodzieński, 
żonaty z Teresą Bychowiec, zbu-
dował w 1791 roku w Rohoźnicy 
okazały, klasycystyczny dwór. Był 
on murowany, postawiony na 
planie wydłużonego prostokąta, 
prawdopodobnie trzynastoosio-
wy, parterowy z wyjątkiem trój-
osiowej części środkowej, którą 
podwyższono o jedną kondygna-
cję. Poprzedzał  ją czterokolum-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Zachowany dwór w Rohoźnicy

nowy portyk w wielkim porządku. 
Korynckie kolumny, postawione 
na wysokich, czworobocznych 
postumentach, dźwigały belko-
wanie ozdobione girlandowym 
fryzem, ponad którym znajdował 
się wydatny gzyms kostkowy. 
Całość wieńczyła ścianka atty-
kowa ze spływami po bokach, 
udekorowana w środkowej części 
girlandowym wieńcem. Dodat-
kowe ozdoby portyku stanowiły 
korynckie pilastry na ścianach 
bocznych oraz żeliwne lub brązo-
we wazony postawione po bokach 
i pośrodku części szczytowej. 
Skrajne kolumny portyku zostały 
połączone ściankami na całej wy-
sokości z elewacją. Zarówno w ich 
części parterowej, jak i piętrowej 
znalazły się zaślepione okna.

W elewacji ogrodowej rów-
nież na pierwszy plan wysuwała 
się dwukondygnacyjna część 
środkowa, która przybrała kształt 
pseudoryzalitu zwieńczonego 
trójkątnym szczytem otoczonym 
kostkowym i profilowanym gzym-
sem. Naroża ryzalitu i jego prze-
strzenie międzyokienne zdobiły 
pilastry z korynckimi głowicami.

Drzwi wejściowe prowadziły 

z portyku do obszernej sieni 
ogrzewanej dużym, okrągłym 
piecem z białych kafli. Tuż przy 
nim było wejście do gabinetu 
pana domu i jego garderoby, 
usytuowanych już  w bocznym, 
prawym skrzydle. Za nimi bie-
gły w układzie dwutraktowym 
pomieszczenia mieszkalne, nie-
wyróżniające się niczym szcze-
gólnym, z wyjątkiem „pokoju 
królewskiego”, nazwanego tak z 
tej racji, iż nocował w nim król 
Stanisław August Poniatowski, 

który odwiedził swego czasu 
Antoniego Suchodolskiego. Ten 
pokój wyróżniał się pięknym 
kominkiem, ozdobionym rzeź-
bionymi w marmurze amorkami. 
Po drugiej stronie sieni, vis-à-vis 
głównego wejścia znajdowały się 
drzwi osadzone w profilowanych 
ramach, prowadzące do salonu, 
którego ściany pokrywały malo-
widła z weneckimi pejzażami. Na 
piętrze, ponad sienią i salonem 
usytuowano salę balową, ale nie 
urządzono jej do końca. Chyba 
nie odbył się w niej nigdy żaden 
bal – głównie z powodu licznych 
wojen, powstań, okupacji, zawiro-
wań politycznych.

Przed dworem znajdował się 
obszerny dziedziniec bez drzew i 
krzewów, z okrągłym klombem 
po środku, zamknięty z dwóch 
stron identycznymi, parterowymi 
oficynami. W jednej z nich znaj-
dowały się pokoje mieszkalne i 
gościnne, drugą przeznaczono 
na spichlerz. Z dziedzińca wyjeż-
dżało się przez paradną bramę 

Na zdjęciu: Widok dworu od strony dziedzińca

Na zdjęciu: Brama wjazdowa
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ograniczoną dwoma masywnymi, 
czworobocznymi filarami, zwień-
czonymi kamiennymi wazona-
mi, by znaleźć się na szerokiej, 
kasztanowej alei. Po jej lewej 
stronie, na niewielkim wzgórku 
zbudowano – w tym samym roku 
co i dwór – kaplicę dworską 
p.w. św. Huberta. Po przeciwnej 
stronie dworu, oddzielony od 
niego czterema terasami z kwia-
towymi rabatami, rozciągał się 
rozległy park ze starodrzewiem 
posadzonym chyba jeszcze przez 
Puksztów. Najwięcej było w nim 

sędziwych brzóz, sosen, świerków, 
platanów, grochodrzewów, a 
największe wrażenie robiły dwie 
aleje obsadzone lipami znacznie 
starszymi od dworu.

Antoni Suchodolski miał 
córkę Franciszkę i dwóch sy-
nów: Ignacego i Jana. Młodszy z 
nich, Jan (1780-?) został po ojcu 
panem na Rohoźnicy. Ożenił 
się z Teklą Downarowicz, która 
urodziła mu siedmioro dzieci: 
dwie córki i pięciu synów. Żaden z 
nich nie został jednak dziedzicem 
Rohoźnicy. 

January Suchodolski (1797-
1875), wybrał karierę wojskową i 
w 1810 roku wstąpił do Korpusu 
Kadetów Szkoły Elementarnej 
Artylerii i Inżynierów Wojsk Księ-
stwa Warszawskiego mieszczącej 
się w warszawskim Arsenale. W 
1823 roku został adiutantem 

polowym generała Wincentego 
Krasińskiego, a w 1830 roku w 
stopniu kapitana wziął udział w 
Powstaniu Listopadowym. Po 
jego upadku nie wyjechał na 
emigrację, lecz przyjął rządowe 
stypendium artystyczne, wykorzy-
stując swoje zdolności malarskie. 
Studiował w Rzymie, pomieszki-
wał w Warszawie, Paryżu, Peters-
burgu i Krakowie. W 1848 kupił 
majątek w Bojmie na Podlasiu i 
tam osiadł. Był jednym z założy-
cieli Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych oraz Muzeum Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Zdobył 
popularność jako autor roman-
tycznych obrazów o charakterze 
patriotycznym i batalistycznej 
tematyce. Malował głównie sce-
ny historyczno-batalistyczne z 
okresu wojen napoleońskich i 
Powstania Listopadowego.  

Rajnold Suchodolski (1804-
1831) również nie zagrzał miejsca 
w ojcowskich dobrach. Był poetą, 
a kiedy wybuchło Powstanie Li-
stopadowe został członkiem To-
warzystwa Patriotycznego i wal-
czył  jako podchorąży 5 pułku 
strzelców pieszych. Ranny pod 
Ostrołęką, odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari, zginął na 
Pradze, broniąc Warszawy przed 
rosyjskim wojskiem marszałka 
Paskiewicza. 

Walenty Suchodolski (ok. 
1800-?) porucznik wojska pol-

skiego Księstwa War-
szawskiego. Podczas 
Powstania Listopado-
wego walczył w 4 pułku 
ułanów i za niezwykłą 
dzielność został odzna-
czony Złotym Krzyżem 
Virtuti Militari. Pojmany 
do rosyjskiej niewoli 
uciekł z niej i emigrował 
do Francji, gdzie żył w 
biedzie i zmarł prawdo-
podobnie w Paryżu.

Jacek Suchodolski 
już jako student został 
przez Rosjan areszto-
wany za działalność pa-
triotyczną i zesłany do 
kazamatów, skąd wrócił 
obłąkany.

Piąty z braci, Kazi-
mierz, również walczył 
w Powstaniu Listopado-
wym, ale nie wiemy, co 
się z nim stało po upad-
ku powstańczego zrywu. 

Majątek Rohoźni-
ca został zaś na pewno 
Suchodolskim przez 
władze carskie ode -
brany. Świadczy o tym 
chociażby zburzenie na rozkaz 
samego Murawiewa-Wieszatiela 
kaplicy dworskiej św. Huberta. 
Zapewne nowym właścicielem 
majątku został jakiś Rosjanin, 
chociaż już w okresie Powstania 
Styczniowego był nim niejaki 
Szabański, którego syn zginął w 
pobliskim Bebetowie podczas 
potyczki oddziału powstańczego 
z rosyjskim wojskiem. Na przeło-
mie XIX i XX wieku Rohoźnica 
była w rękach Sieheniów herbu 
Syrokomla, od których w 1906 
roku odkupił ją Oskar Meyszto-
wicz z Pojościa herbu Rawicz. 
To on zapewne, jeśli nie Siehe-
niowie, powiększył dwór przez 
wydłużenie bocznych skrzydeł, 
czyniąc go budowlą siedem-
nastoosiową, oraz wybudował 
przed ryzalitem od strony ogrodu 
obszerny taras nakryty szerokim 
balkonem wspartym na czterech 
czworobocznych filarach. On też 
wmurował w płycinę dolną bocz-

nej ścianki portyku znalezioną 
w zrujnowanej kaplicy dworskiej 
erekcyjną tablicę wykonaną z 
czerwonego granitu. Napis na 
niej głosił: Opatrzność zbudowała 
przez dziedzica Antoniego Sucho-
dolskiego Kasztelana smoleńskiego 
Orderów polskich kawalera 1791.

Oskar Meysztowicz (1874-
1939), ożeniony z Florentyną 
Kęszycką (1887-1964) z Kęszyc 
herbu Nałęcz, miał trzech synów 
i trzy córki. Najstarszą z nich,  
Marię (1907-1984) poślubił jej 
kolega ze studiów na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, Franciszek 
Ksawery Ursyn-Pruszyński (1907-
1950) z Pruszyna herbu Rawicz, 
bardziej znany później jako Ksa-
wery Pruszyński – słynny zwłaszcza 
po II wojnie światowej reporter, 
pisarz i dyplomata. To dzięki 
niemu wiemy dzisiaj jak wyglądały 
niektóre pomieszczenia dworu w 
Rohoźnicy, bowiem dał ich opis 
w noweli „Karabela z Meschedu”:

Na zdjęciu: Portyk

Na zdjęciu: Oficyna

Na zdjęciu: Zarastający staw parkowyNa zdjęciu: Elewacja ogrodowa
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Jadalnią był duży pokój, praw-
dziwa sala, ciemna w tonie, bo 
boazerie biegły dookoła, kredens 
stanowił ciemną plamę, a okna były 
już pozamykane na noc na wysokie 
wewnętrzne okiennice, których ciem-
ne drzewo dodawało mroku. Wysoko 
wisiało parę portretów, artystycznie 
zupełnie bezwartościowych, z których 
wynurzały się tylko pożółkłą plamą 
podgolone łby jakichś wendeńskich 
podstolich czy upickich wojskich. 
Ściany były oklejone wielkimi płót-
nami z malowidłami z końca osiem-
nastego wieku, też nieszczególnymi, 
ale swym charakterem przynajmniej 
podkreślającymi epokę, w której 
panował nie tylko król Ciołek, ale i 
mistrz Bacciarelli. Dwa były zupełnie 
nierozpoznawalne, ale cztery inne 
ilustrowały najwyraźniej „Eneidę” 
– co było zresztą zgodne z gustami 
z tamtych czasów. Widać było, jak 
płonie wysokie Ilium i jak Eneasz 
niesie na barkach ku korabiom na 
wypłowiałym morzu nagą swą żonę, 
potem Dydo w koronie udziela posłu-
chania wygnańcom trojańskim; (…) 
a wreszcie, jako ostatnie panneau, 
widniał obraz  rzeszy wygnańców 
trojańskich, kiedy daleko od swej 
dawnej ojczyzny, wygnani z ziemi oj-
ców, opuściwszy rodzinne Ilium, bu-
dowali na wzgórzach obcego Latium 
swe nowe siedziby – Rzym. (Czemuż 
polscy budowniczowie tego domu 
w owym roku 1791 zdobili ściany 
takim właśnie memento? Czyżby 
chcieli przypomnieć wnukom, że w 
miejscu upadłej Troi powstała jesz-
cze, na innych wprawdzie ziemiach, 
potężna Roma?). (…)Pod płótnem 
była ściana, ale malowana, najwy-
raźniej malowana w jakieś freski. 
Tak, to były freski, od owych płócien 
niezawodnie starsze, zasłonięte nimi, 
gdy stały się niemodne – uchronione 
tymi trojańskimi płótnami przed 
zniszczeniem i ludzką pamięcią. 
Freski zapełniały, jak się potem oka-
zało, całą ścianę i reprodukowano je 
potem w „Arkadach”. Konserwator 
wojewódzki, które je sfotografował, 
był wymieniony jako odkrywca i 
bodaj za to właśnie otrzymał potem 
„Polonia Restituta”.

W salonie natomiast wisiały 
dwa portrety: Szymona Meysz-
towicza, ojca Oskara, pędzla 
Kazimierza Pochwalskiego, oraz 
jednej z czterech sióstr marszał-
ka Sejmu Czteroletniego,  Stani-
sława Małachowskiego, którego 
autorem był Józef Pitschmann. 
Znalazły też tam miejsce obrazy, 
mające imitować gobeliny, a 
przedstawiające między innymi 
Beatrycze i Dantego oraz Judytę 
z głową Holofernesa. Pocho-
dziły one z paryskiego pałacyku 
księżnej Katarzyny Dołgorukiej, 
morganatycznej żony cara Alek-
sandra II. W jednym z rogów sa-
lonu znajdował się marmurowy 
kominek, na którym stały trzy 
wazy saskie pochodzące ponoć 
z buduaru serbskiej królowej 

Dragi Masin, a ponad nimi mie-
ściło się w stiukowych ramach 
duże lustro.

W okresie międzywojennym 
majątek dobrze prosperował, 
umiejętnie zarządzany przez 
Oskara Meysztowicza. Nadszedł 
jednak wrzesień 1939 roku i 
barbarzyński najazd sowietów 
na ziemie Rzeczypospolitej. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej 
na teren powiatu wołkowyskiego 
uaktywnili się miejscowi komu-
niści i to oni, zachęcani przez 
sowieckie władze, aresztowali i 
mordowali ludzi, których uważali 
za wrogów komunizmu. Zabity 
też został Oskar Meysztowicz. 
Bestialskiego mordu na nim i 
na kliku innych osobach, wśród 
których był ksiądz katolicki i 
prawosławny, dokonano 21 wrze-
śnia w Zelwie. Jego ciało i ciała 
innych ofiar leżały cały dzień 
na ulicy, bezczeszczone przez 
morderców. Dopiero w nocy 
wywieziono je do woroneskiego 
lasu i pochowano w zbiorowej 
mogile nad rzeką Zelwianką. W 
miejscu tym Związek Polaków na 
Białorusi postawił pomnik na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku.

Spośród sześciorga dzieci 
Oskara Meysztowicza tylko syn 
Paweł nie przeżył II wojny świato-
wej. Nikt z nich nie został, oczy-
wiście, w Rohoźnicy. Ich majątek 
został przekształcony w kołchoz 
noszący dzisiaj imię Adama 
Mickiewicza, a w zachowanym, 
ale rozgrabionym i zdewasto-
wanym dworze mieści się koł-
chozowe biuro i biblioteka. Po 
rozpadzie Związku Radzieckiego 
podjął starania o odzyskanie 
rodzinnego majątku syn Marii z 
Meysztowiczów i Ksawerego Pru-
szyńskiego, Aleksander Florian 
Edward Pruszyński, urodzony w 
1934 roku w Rohoźnicy. Próby 
te spełzły na niczym, podobnie 
jak i usiłowania włączenia się 
w życie polityczne Białorusi. W 
1994 roku chciał wystartować 
w wyborach prezydenckich, 
ale nie zarejestrowano jego 
kandydatury, podobnie w 2010 
roku bez powodzenia ubiegał 
się o mandat radnego Mińska 
z ramienia chrześcijańskich de-
mokratów. Za to wielokrotnie był 
zatrzymywany i aresztowany oraz 
karany grzywnami za nielegalne 
demonstracje polityczne. Jest 
członkiem Związku Polaków na 
Białorusi, a mieszka na zmianę 
to w Mińsku, to w Warszawie, a 
także w Toronto, bo ma również 
obywatelstwo kanadyjskie. Każ-
dego lata przyjeżdża na kilka dni 
do Rohoźnicy, żeby popatrzeć 
na rodzinne gniazdo, które już 
na pewno nie stanie się jego 
domem. Ma jeszcze nadzieję na 
odzyskanie parku, który całko-
wicie zaniedbany wygląda teraz 
jak dziki, pozbawiony ludzkiej 
ingerencji las. 

Zmarł diakon dyneburski 
(Łotwa) ks. dr Michał Siwicki 
(Michalis Sivickis).

Byłem w kościele pw. św. 
Piotra w okowach na wieczornym 
nabożeństwie i przekonałem 
się, że nasze duchowieństwo 
(chyba w znacznej liczbie) na 
czele z biskupem diecezji uległo 
zaczadzeniu covid-propagandą i 
jest w okowach strachu i ślepego 
posłuszeństwa władzom, działa-
jącym totalitarnie, przestępczo 
i głupio.

Na Mszy św., którą sprawo-
wał ks. wikary Walery Olszewski, 
pomodliłem się za śp. ks. dzieka-
na Michała. Trumna zamknięta, 
bo zmarł od covida, była usta-
wiona na katafalku. Przy ołta-
rzu nabożeństwo sprawowali: 
biskup Janis Bulis, ks. Walery 
Olszewski, diakon i ministrant 
(wszyscy w maskach). Pozostali 
obecni, to rodzice śp. Michała, 
brat Janis i jeszcze kilku krew-
nych. W kościele było nie więcej 
niż 10 wiernych, na placu przed 
kościołem - 20 osób, reszta stała 
na ul. Rigās. Całość ceremonii 

w świątyni i przy niej pilnowała 
policja.

Ks. Michał został pocho-
wany 21 października 2021 
roku na katolickim cmentarzu 
za kaplicą, w jednym rzędzie 
ze spoczywającymi tam kapła-
nami z Dyneburga. Koledzy-
-księża z innych czterech miej-
skich kościołów nie mieli prawa 
(sic!), według przepisów władzy, 
uczestniczyć w pogrzebie.

Jednym słowem paranoja 
u rządzących do kwadratu. Ale 

Stanisław Antonii Januszkiewicz 

Restrykcje na Łotwie

również władze duchowne są 
zaczadzone, bo z ich strony nie 
ma nawet minimum sprzeciwu, 
albo chociażby trochę  zdrowej 
ironii w sprawie ograniczeń. 
Oni wierzą, że maski, masowe 
szczepienia i wszystkie naj-
głupsze i najszkodliwsze dla 
społeczeństwa ograniczenia, 
wprowadzane przez rząd Re-
publiki Łotewskiej, mogą za-
pobiegać pandemii i mają być 
przez mieszkańców afirmowane 
i przestrzegane.

Stopień tego zaczadzenia 
u duchownych był wyczuwalny i 
widoczny u księżulka Walerego, 
bo mówił z przekonaniem, że te 
restrykcje władz, te ogranicze-
nia służą zmniejszeniu zakażeń 
wuchańskim świrusem. Ogół 
ludzi natomiast jest zaczadzony 
kłamstwami totalnej propa-
gandy szczepionkowej i pod 
naciskiem groźby zwolnienia z 
miejsc pracy stoi w kolejkach 
na zaszprycowanie. Natomiast, 
kto ceni swoje zdrowie wyżej niż 
utratę pracy, ten zmienia pra-
codawcę - idzie do prywatnych 
przedsiębiorstw, gdzie nie jest 

wymagana szczepionka. Oczy-
wiście nie wszędzie - w branżach 
związanych z żywnością przymus 
stosuje się również i u prywa-
ciarzy.

My, którzy nie zgadzamy 
się na eksperyment medyczny 
nie mamy wstępu do sklepów 
z towarami przemysłowymi, 
tylko do spożywczych. Cyrk 
antycovidowy przybiera formy 
szaleństwa supremacji władz 
nad zastraszonymi mieszkań-
cami kraju. Stosuje metody 
faszystowskie.

Na zdjęciu: Kościół rzymskokatolicki w dyneburskiej dzielnicy Griva, co 
znaczy Ujście Rzeki. Fot. Stefan Pastuszewski 
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Z nieodległego Białego-
stoku jadę na leśną działkę. 
Jest położona we wschodniej 
części Puszczy Knyszyńskiej, 
dwadzieścia kilometrów od 
polsko-białoruskiej granicy, 
czyli już blisko strefy stanu 
wyjątkowego. Mijam filmowy 
Supraśl gdzie, jak wiadomo, 
kręcono tryptyk U Pana Boga 
za piecem, a później serial 
Blondynka, o młodej pani we-
terynarz. Przy głównej ulicy 
Supraśla czynię zaopatrze-
nie w kartacze w niewielkiej 
restauracji  zlokalizowanej 
tuż obok zielonego „domku 
komendanta” i okrążając wa-
rowny, prawosławny monastyr, 
pokonuję most nad Supraślą, 
by następnie wjechać na trasę 
do Krynek. Piękna to trasa, 
przeważnie zielona, a teraz w 
barwach jesieni, w kolorach 
brązu i złota. Po lewej i po 
prawej grzybowe lasy, których 
opinię potwierdzają pozo -
stawione tu licznie na skraju 
samochody.

Mijam Kopną Górę, gdzie 
na jej zboczu burmistrz Su-
praśla założył niewielki, ale 
zadbany cmentarzyk powstań-
ców listopadowych. Wcześniej 
to miejsce oznaczał betonowy 
obelisk z krzyżem, upamięt-
niający poległych w walce 
powstańców styczniowych z 
1863 r.

Tak, to właśnie tu znajdu-
ją się ziemie, na których roz-
grywały się liczne potyczki w 
okresie powstań listopadowe-
go i styczniowego. Przecinam 
Sokołdę, niegdyś najczystszą 
rzekę w Polsce i skręcam ku 
arboretum. 

Przez wiele lat pokonywa-
łem tę trasę wielokrotnie. 
Jest mi znana i bliska, bo 
niezwykle urokliwa. Tu 
sarna i l is  może nagle 
wyskoczyć pod koła, więc 
trzeba jechać ostrożnie. 
Ale w tym roku jest jakoś 
inaczej. Po drodze mijam 
wojskowe ciężarówki, licz-
nie kursują samochody 
Straży Granicznej, czasem 
policyjne radiowozy. Nie-
daleko przecież granicz-
ny Usnarz i jego nowa 
historia.

Czy to już jest grani-
ca niepokoju, jaki pod-
świadomie udziela  s ię 
podróżującym? Czy już za 
chwilę spotkam w lesie ko-
czujących, przerażonych 
uchodźców, może prze-

Grzegorz Rykowski

Inna Białoruś

marznięte i  głodne 
dzieci o przyciemnio-
nej karnacji. W Białym-
stoku już ich widuję.

W r a c a m  w s p o -
mnieniami do roku 
1991. Czas odwilży, 
h i s toryczny  koniec 
Związku Radzieckiego, 
przemiany w kontak-
tach. W niedalekich 
Wiskulach w Puszczy 
Białowieskiej prezy -
dent Rosji Borys Jel-
cyn, Leonid Krawczen-
ko prezydent Ukrainy i 
Stanislau Szuszkiewicz 
przewodniczący Rady 
Najwyższej Republiki 
Białorusi  podpisują 
porozumienie o roz-
wiązaniu ZSRR.

Białoruś staje się 
sąsiadem normalnym, 
koncyliacyjnym. Jesz-
cze nie oficjalnie przy-
jaznym, ale to już się 
czuje. Społeczności po 
obu stronach granicy 
chcą kontaktów, chcą 
rozmawiać, podróżo-
wać do siebie, podjąć 
wszechstronną wymia-
nę handlową. Wielu ma ro-
dziny tuż za linią granicy. Sta-
nisław Szuszkiewicz (w Polsce 
nazywamy go prezydentem) 
składa wizytę w Warszawie, 
potem spotyka się z wojewodą 
białostockim, którym wówczas 
jest prof. Stanisław Prutis. 
Rozmawiają serdecznie, jak 
profesor z profesorem, jak 
Stanisław ze Stanisławem. Wi-
dzę to. Jako wojewoda jestem 
tego świadkiem i czuję, że coś 
się zmienia. 

Musi się zmienić, bo do-
tychczas granica ze Związkiem 
Radzieckim to była ściana. 
Bardziej pilnowały jej służby 
radzieckie niż WOP. Tam była 
tzw. sistiema. Wszelkie obiekty 
odsunięte od linii granicznej, 
kawałki prostopadłej drogi w 
lesie w miejscach szlabanów, 
na końcu której dosłownie 
nic. Las, zarośla, czasem pas 
drogi granicznej nie robią 
specjalnego wrażenia. To te-
reny zaniedbane, po polskiej 
stronie często już opuszczone 
przez gospodarzy. Z rzadka 

wegetują tu jeszcze 
gospodarstwa, któ-
rych podwórka do-
tykają do linii gra-
nicznej. 

Wystarczą trzy 
kroki i jesteśmy na 
Białorusi, ale lepiej 
tego nie robić. Czy 
od tamtego czasu 
wygląd granicy tak 
bardzo się zmienił? 
Myślę i widzę, że nie. 
Zmiany, czyli zasieki, 
drut kolczasty i licz-
ne patrole to dopie-
ro obrazy dzisiejsze.

Wtedy ,  w  po -
czątku lat dziewięć-
dziesiątych, jako po-
ważny, pojawił się 
g łównie  problem 
przejść granicznych. 
Były wówczas nie -
liczne i byle jakie. 
Dobrze ilustruje tę 
jakość kadr z filmu U 
Pana Boga za piecem. 
Blaszane zadaszenia, 
pod które na filmie 
podjeżdża białoruski 
autobus to ówczesne 
przejście w Kuźnicy, 

na serio. Potem już droga i 
akcja rekieterów dzieje się na 
dojeździe do Królowego Mo-
stu. Ta miejscowość faktycznie 
istnieje i jest tam również 
urocza cerkiewka widoczna 
na filmie. Ale to jednak trasa 
od Bobrownik, czyli zupełnie 
z innego punktu granicznego.

Tryptyk filmowy Jacka 
Bromskiego to niezły prze-
wodnik po przygranicznym 
Podlasiu, ale wymaga obja-
śnień.

Z  Bobrownikami  (na 
południe od Kuźnicy) 
wiąże się inna auten -
tyczna historia. W tym 
miejscu władze Rzecz-
pospolitej postanowiły 
zbudować pełne wie -
lofunkcyjne przejście 
graniczne,  o którym 
dzisiaj  przypominają 
codzienne komunikaty 
radiowe, informujące 
o czasie oczekiwania na 
odprawę graniczną. Był 
rok 1992 i konieczne 
stały się wizyty rozpo-
znawcze z udziałem licz-
nych oficjeli. Przejście 
w Bobrownikach było 
ubogie w infrastruk -
turę i właściwie tylko 
okazjonalne. W jednym 
z pierwszych spotkań 

Na zdjęciu: Grodno, widok na kościół bernardynów pw. Znalezienia Krzyża Świętego. 
Fot. Bronisław Pastuszewski 

Na zdjęciu: Kościół klasztorny pw. św. Brygidy z lat 1636-
1646 w Grodnie. Fot. Romuald Kromplewski
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brał udział zastępca komen-
danta głównego powołanej 
niedawno Straży Granicznej 
płk. Wojciech Brochwicz oraz 
szefostwo Głównego Urzędu 
Ceł. Podczas oględzin miejsca, 
na ich oczach strażnik uniósł 
zamykany na kłódkę szlaban, 
by wpuścić na polską stronę 
powracające bydło z wypasu 
na Białorusi .  Komendant 
placówki spokojnie wyjaśnił, 
że miejscowi rolnicy wypasają 
krowy na łąkach za granicą i 
że to jest tutaj taki zwyczaj. 
Oficjele z Warszawy zastygli 
w zdumieniu, a ja dusiłem się 
ze śmiechu.

Było to o tyle komiczne, 
że jeszcze przed chwilą rozma-
wialiśmy o placówce kontroli 
sanitarno-weterynaryjnej, któ-
ra również miała pojawić się 
na nowym przejściu.

Nie byłoby mi tak do 
śmiechu, gdybym już wówczas 
wiedział, że budowa nowego 
drogowego przejścia granicz-
nego w Bobrownikach będzie 
niebawem moim głównym 
zadaniem.

W tamtych latach – tu 
wracam do pojęcia innej Bia-
łorusi – pojawiła się (lub może 
po latach powróciła) potrzeba 
kontaktów pomiędzy woje-
wództwami przygranicznymi.

W przypadku wojewódz-
twa białostockiego kontakt 
ten dotyczył  województwa 
grodzieńskiego na Białorusi. 
Wielu mieszkańcom dzisiej-
szego Podlasia i nie tylko, 
tęskno do Grodna, pięknego 
miasta nad Niemnem, innego, 
a przecież z wieloma polskimi 
śladami. 

Klimat polityczny wów-
czas ułatwiał nawiązanie kon-
taktów. Zbliżała się wizyta 
papieża Jana Pawła II na ziemi 
białostockiej i to był dodat-
kowy impuls do wspólnych 
ustaleń i do współpracy. 

Wspólnie z  wojewodą 
Prutisem złożyliśmy wizytę w 
Grodnie. Naszym gospoda-
rzem był tamtejszy wojewoda, 
a dokładnie predsiedatiel obli-
spolkoma, czyli przewodniczą-
cy Obwodu Grodzieńskiego 
Dmitrij Arcimienia (zastrzelo-
ny przed własnym domem 20 
września 1993 roku).

Wtedy było jednak po-
prawnie,  chociaż nie bez 
zaskoczeń. Może dlatego, 
że nasze myślenie o tempie 
przemian na Białorusi tro-
chę (trochę to eufemizm) 
wyprzedzało rzeczywistość. 
Po przejechaniu mostu nad 
Niemnem dostrzegam, że 
poruszamy się ulicą 17 wrze-
śnia. Na centralnym placu 
miasta całkiem bezpiecznie 
i bez zakłóceń nadal królu-

je pomnik Lenina. To nam 
nieco zazgrzytało, ale może 
niesłusznie i przedwcześnie 
przykładaliśmy do przemian w 
Polsce i na Białorusi tę sama 
miarę. Już wkrótce okazało 
się, że o wiele za wcześnie. Jak 
dziś wiadomo prze-
miany personalne 
u sąsiadów były w 
wielu sferach pozo-
rowane, a po odej-
ściu Szuszkiewicza 
i wyborach prezy-
denckich poszły w 
zupełnie innym niż 
spodziewany kie -
runku.

Ale wówczas, 
piszę o latach 1991-
1993 – był to czas 
nadziei i powiewu 
wolności. Przekra-
czanie granicy prze-
stało być problema-
tyczne, a wizy stały 
się ogólnie dostęp-
ne. W Grodnie roz-
począł pracę polski 
Konsulat, (wkrótce 
konsulem general-
nym w Grodnie zo-
stał Mariusz Masz-
kiewicz), w Białym-
stoku – białoruski. 

Pewne ułatwie-
nia otrzymali też 
wierni na Białoru-
si ,  którzy l icznie 
przybywali przed 5 
czerwca na spotkanie z Janem 
Pawłem II w Białymstoku i 
Łomży.

Odwiedziliśmy też bisku-
pa Aleksandra Kaszkiewicza, 
wówczas ordynariusza nowo 
utworzonej diecezji grodzień-
skiej i przebywającego rów-
nież w Grodnie abp Tadeusza 
Kondrusiewicza.  Nie,  nie 
w pałacu, ale w skromnym 
mieszkaniu przy grodzieńskiej 
farze. Gospodarz miał wiele 
powodów, by narzekać, ale 
tego nie czynił.

Wtedy zajrzeliśmy też na 
grodzieński cmentarz, gdzie 
spoczywa Eliza Orzeszkowa. 
Jej grób nie był wówczas za-
dbany. 

Grodzieńska fara, w tam-
tym czasie wymagająca pil-
nego remontu, znajduje się 
przy centralnym placu miasta 
i jest niezwykłej urody. To 
w końcu polska pamiątka, 
a jej przebogaty barokowy 
wystrój kojarzy się z wieloma 
naszymi świątyniami, a naj-
bardziej z kościołem pw. Św. 
Krzyża w Warszawie. Przed 
frontem świątyni znajduje się 
taka sama jak na Krakowskim 
Przedmieściu figura Chrystu-
sa dźwigającego krzyż i napis 
sursum corda. Fara jest różnie 
nazywana bo to pierwotnie ko-

Na zdjęciu: Grodzieńska katedra pw. św. Franciszka 
Ksawerego. Fot. Bronisław Pastuszewski

ściół jezuitów, od 1782 kościół 
farny, a od 1991 bazylika kate-
dralna diecezji grodzieńskiej. 
Niepowtarzalny jest ołtarz 
z postaciami 12 apostołów i 
zabytkowe konfesjonały. 

Trzeba uczciwie przy -

znać, że kościoły grodzień-
skie są dziś bardzo zadbane 
i jest co podziwiać. Fara była 
zresztą objęta projektem re-
waloryzacji w programie na-
szego Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. To 
było konieczne po pożarze z 
2006 r. Piszę jednak o okresie 
sprzed trzydziestu lat i o stanie 
bezpośrednio postradzieckim. 
W kontekście idei tego arty-
kułu nie sposób jednak nie 
wspomnieć, że w poświęceniu 
kościoła jezuickiego w 1705 r. 
wziął udział król Polski August 
II Mocny razem z carem Pio-
trem I, obydwaj przebywający 
w Grodnie podczas tzw. rady 
grodzieńskiej.

Później były też inne wi-
zyty w Grodnie. Nie mam 
ambicji, by opowiadać o nich 
chronologicznie, więc czy -
telnik musi mi to wybaczyć. 
W jednej z nich wzięli udział 
białostoccy biskupi: Edward 
Kisiel i Edward Ozorowski. 
Zajrzeliśmy wówczas do gro-
dzieńskiego seminarium przy 
klasztorze O.O. Bernardynów. 
Tam jakby czas się zatrzymał, 
bo był to raczej internat pią-
tej kategorii pasujący do lat 
czterdziestych.

Uruchomienie pomocy 
ze strony kurii białostockiej 

W oddalonym dziesięć kilo-
metrów na zachód od Tallinna 
mieście Tabasalu odbyły się in-
dywidualne mistrzostwa Estonii 
na żużlu. A oto ich efekt:

1. Artjoms Juhno (Łotwa) 
11 (3,3,3,2), 2. Markus Maxi-
mus Lill (Estonia) 10 (2,3,2,3), 
3. Niklas Sayrio (Finlandia) 8 
(3,2,0,3), 4. Max Koivula (Fin-
landia) 7 (2,1,3,1), 5. Aadam 
Seermaa (Estonia) 4 (0,2,0,2), 
6. Topi Mustonen (Finlandia) 4 
(1,1,2,0), 7. Gert Heinvee (Esto-
nia) 3 (1,0,1,1), 8. Karl Johannes 
Lattik (Estonia) (u, 0,1,0).

Grzegorz Grabowski 

Żużel w Estonii

stało się niezbędne i oczy-
wiste, a pomoc przyjęto z 
wdzięcznością. W pamięci 
zapadł mi grodzieński spacer 
z biskupem E. Ozorowskim, 
późniejszym metropolitą bia-
łostockim do przepięknej cer-

kwi przy ul. Orzeszkowej, 
czyli  do Pokrowskiego 
Soboru Katedralnego i 
nadzwyczaj życzliwe przy-
jęcie katolickiego hie -
rarchy przez tamtejszych 
duchownych. Byłem mile 
zaskoczony.

P o d  k o n i e c  m a j a 
1991 r. wyskoczyłem do 
Grodna pół prywatnie, 
pół służbowo.

W bagażniku f iata 
wiozłem rulon plakatów 
z wizerunkami Papieża, 
a celem była tamtejsza 
kuria. Na przejściu gra-
nicznym Kuźnica-Bruzgi 
musiałem oczywiście ba-
gażnik otworzyć. Zbiegli 
się wszyscy białoruscy cel-
nicy. Nie, nie zamierzali 
ich skonfiskować. Każdy 
z nich chciał tylko po jed-
nym na pamiątkę. Poczu-
łem namacalny dowód, 
że nie jest to już granica 
ZSRR. 

Czy z tych wszystkich 
obrazków i lokalnych kon-
taktów można odczytać 
klimat tamtych miesięcy i 
lat? Myślę, że jest to moż-

liwe. Myślę tak szczególnie 
teraz, gdy narasta niechęć i 
przeświadczenie rosnącego 
konfliktu. Wówczas szło w 
dobrą stronę.

Można domniemywać, że 
jakieś fatum ciąży na granicy 
wschodniej, a może najzwy-
czajniej, za przyczyną złych 
ludzi po prostu się nie udało. 
Szkoda.
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (11)
dokończenie z poprzedniego numeru

AD 2018 kwiecień, Roskilde. Da-
nia; na promie Sztokholm – Ryga 
(Stockholm - Rīga)

Tym razem Bractwo powę-
drowało do Danii, Szwecji, Łotwy 
i Litwy. Do duńskiego miasta 
Roskilde pojechaliśmy aby stanąć 
przy grobie Magnusa, zwanym 
Jednookim, żyjącym w latach 1540 
- 1583.  Współpatron Bractwa Inf-
lanckiego. Jego grób znajduje się 
we wspaniałej katedrze, w której 
pochowani są władcy Danii. On 
leży wśród nich, choć nigdy nie był 
królem tego kraju a tylko bratem 
królewskim.

Dobry z niego był awanturnik 
i ladaco. Aż dziw, że jest naszym 
patronem. Był drugim synem kró-
lewskim, starszy objął tron duński  
jako Fryderyk II. Dla Magnusa nie 
było miejsca w Danii. A ambicje 
miał ogromne. Łakomym okiem 
spozierał na Inflanty, o które bez 
przerwy boje toczyli jego rodacy ze 
Szwedami. Chciał tam się urządzić 
w roli władcy. Tylko jak to zrobić? 
Królewski brat kupił mu dwa su-
werenne biskupstwa – piltyńskie i 
ozylijskie, których rządcy sekulary-
zowali się, ożenili się  i... pozostali 
właścicielami tych ziem. Całe lata 
spędził na Inflantach, wdawał się 
w boje ze wszystkimi naokoło – ze 
Szwedami, Rosjanami, Polakami. 
Zmieniał  sojuszników jak ręka-
wiczki. Jeden z takowych, car Iwan 
Groźny, mianował go nawet wice-
królem Inflant chcąc w ten sposób 
upiec swą pieczeń - podbić Inflanty 
i uzyskać upragniony dostęp do 
Bałtyku. Magnus miał chrapkę na 
ożenek z naszą Anną Jagiellonką. 
Barwna to postać  z niego – jedyny 
w historii człowiek, chciał zespolić 
Inflanty i zostać ich królem. Dla-
tego nasze Bractwo pamięta go. 
Nigdy jednak nie doszło do jego 
panowania nad Inflantami.  A w 
praktyce rządzili tam Niemcy Bał-
tyjscy aż do czasów cara Aleksandra 
III, który w latach 80. XIX stulecia 
dorwał się im do skóry. Ludność 
miejscowa posiadała status ludno-
ści II kategorii - typowy apartheid w 
niemieckim wydaniu. Niemieckie 
wpływy zakończyły reformy rolne 
przed II wojną w niepodległej 
Łotwie i Estonii a dzieło dokoń-
czył  Adolf Hitler w roku 1940, 
wycofując swych pobratymców w 
obliczu wojny z ZSRR, którą skrycie 
przygotowywał.

Zwiedziliśmy w Roskilde wspa-
niałe muzeum Wikingów. Podzi-
wialiśmy także Kopenhagę, pełną 
historycznych obiektów. Przepra-
wiliśmy się przez imponujący most 
nad Sundem do Szwecji. Mijaliśmy 
rolniczą Skanię, kiedyś prowincję 

duńską a obecnie szwedzką. Skie-
rowaliśmy się na północ na tereny 
właściwej Szwecji. Przyroda też się 
zmieniła, coraz więcej świerków, 
coraz więcej skalistych wzniesień. 
Mało ludna część tego kraju. Same 
lasy, lasy. Zwiedziliśmy po drodze 
miasto portowe Karlskrona, histo-
ryczny Kalmar oraz wyspę Olandię.

Osiągnęliśmy Sztokholm, 
skąd jechaliśmy promem do Rygi 
(Rīga). Prom był łotewski. Wszy-
scy czekaliśmy na kolację, która 
według zapewnień miała trwać 
od godziny 18 do 20 – tej. I tyle 
ona trwała ale według czasu… 

łotewskiego, który jest o jedną 
godzinę do przodu. Zjawiliśmy się 
karnie o godzinie szóstej a u nich 
...siódma!  Zatem na delektowanie 
się przysmakami kolacyjnymi przy-
szła nam tylko jedna godzina. A to 
duża różnica. Po szybkiej kolacji 
(personel punktualnie pozbywał 
się podróżnych, nie patyczkował 
się) wszyscy wylegli na pokład aby 
podziwiać lawirowanie promu mię-
dzy archipelagiem wysepek, półwy-
spów, jakiś przylądków na drodze 
do pełnego morza. Malownicza jaz-
da; nigdy bym się nie spodziewał, 
że żeglowanie ze Sztokholmu do 
Bałtyku może być tak dużą atrakcją. 
Całe bowiem wybrzeże południo-
wego i wschodniego Bałtyku jest 
piaszczyste i mało urozmaicone.

Jazda ku otwartemu morzu 
trwała aż trzy godziny. Niektórzy 
trwali na posterunku do końca, 
tym bardziej, że dnie były już dłu-
gie, znacznie dłuższe niż w kwietniu 
w Polsce. Różnica raptem siedmiu 
stopni szerokości geograficznej 
(między Bydgoszczą a Sztokhol-
mem, choć leżymy na tym samym 
18 południku) robi swoje. Pozostali 
uczestnicy wyprawy, znużeni poszli 

pod pokład.
Brat Leszek Droszcz, po zej-

ściu do kawiarni, nie mógł doliczyć 
się jednej z pań podróżujących z 
nami. Obydwoje z Torunia, pil-
nowali się nawzajem. Ta „zguba” 
to bardzo sympatyczna Krystyna 
Szwed seniorka wyprawy. Leszek 
szukał i szukał. Wreszcie znalazł ją 
smacznie śpiącą na … ławce pokła-
dowej promu. Żadne wieczorne 
zimno jej nie wzruszało. Wpa-
trzona w niebo liczyła za pewnie 
gwiazdy gdyż z wykształcenia jest 
matematyczką. Widać miała już do-
syć rachowania i zasnęła bez okry-

cia zostając samą na górze. Efekt 
był natychmiastowy. Troskliwa 
opieka jej córki – lekarki Grażyny 
Szwed – Dziuby niewiele dała. Pani 
Krystyna musiała odpokutować. 
Dwa tygodnie bidula chorowała, 
zanim w Toruniu doszła do siebie.

AD 2019 kwiecień, Zalesie ( Zalies-
sie). Białoruś

Zalesie, na zachód od Mińska, 
to miejsce godne odwiedzin każde-
go Polaka. Tutaj wielki majątek po-
siadał, od roku 1802, Kleofas Ogiń-
ski. Był znanym mecenasem kul-
tury. Nieśmiertelną sławę zdobył 
przez skomponowanie poloneza 
„Pożegnanie z Ojczyzną”. Ciekawa 
to postać ten magnat. Lawirował 
jak tylko mógł aby ratować swój 
majątek. Przystąpił do Targowicy, 
potem przestał ją wspierać i włączył 
się do powstania kościuszkowskie-
go. Po klęsce insurekcji udał się na 
emigrację. Po osadzeniu na tronie 
rosyjskim liberalnego cara Alek-
sandra I, Ogiński wrócił do kraju i 
spokorniał. Wybudował wspaniałą 
rezydencję, którą właśnie mie-
liśmy okazje podziwiać. Zalesie 
stało się „Atenami Północy”. Car 

nadał mu godność senatora, nie 
widział w nim wywrotowca. Wolał 
trzymać go przy sobie na smyczy i 
mieć pokornego sojusznika wśród 
niepokornych Polaków. Ogiński, 
jak widzimy, musiał mocno się 
nagimnastykować, aby nie stracić 
dóbr. A one i tylko one wyznaczały 
pozycję magnata w społeczeństwie. 
Patriotyzm patriotyzmem ale nie 
ma to jak potężny majątek. Po stra-
cie majątku byłby „zdeklasowanym 
inteligentem” wegetując na łasce 
krewniaków.

Zespół pałacowy godny jest 
dokładnego zwiedzenia, Mimo 
dotkliwego chłodu wszyscy zwie-
dzali pałac i jego piękne otoczenie. 
Dwudziestohektarowy park  został 
mocno zniszczony podczas wojny. 
Zachował się, niestety w marnym 
stanie, młyn wodny. Dużo jest 
małej architektury – mostków al-
tanek, kamieni pamiątkowych. W 
parku stoi kaplica grobowa – ma-
gnateria nawet po śmierci musiała 
być odseparowana od chłopstwa. 
Natomiast sam pałac jest w zna-
komitym stanie. Władze Białorusi 
bardzo dobrze dbają o nasze, jakby 
nie było, zabytki (Mir, Nieśwież są 
na liście UNESCO!). Wewnątrz 
zaleskiego pałacu jest muzeum a 
tam schludnie i ciepło. Grzeczna 
obsługa chętnie z nami rozmawia-
ła. Długo zwiedzaliśmy pałac.

Tuż po wyjściu, większość 
z nas gnała do autobusu. Dosyć 
zwiedzania! Tu dał o sobie znać 
brat Andrzej Bogucki. W dykta-
torski sposób przywrócił porządek 
i nakazał zrobić wspólne zdjęcie od 
strony pałacu. Przez chwilę miał 
pełnię władzy. Wielki Mistrz Stefan 
Pastuszewski też ogon podkulił i 
posłusznie wykonał polecenie. I w 
ten sposób mamy wspólne zdjęcie 
na tle pałacu.

Bargłów Kościelny. Podlasie
Prawie zawsze nasze Bractwo 

nocowało w tutejszym zajeździe 
i urzędowało w barze „Salaman-
dra”. Piękny koniec eskapad. Brat 
Jarosław Janczewski  z góry rezer-
wował nam pobyt i nigdy nie było 
problemu. Pełna gościna, zawsze 
było bardzo wesoło. Ostatnia noc, 
raz się żyje!  Jak w tej piosence: co 
użyjem to dla nas, bo za sto lat nie 
będzie nas.

Jednak właściciele zajazdu 
mają obecnie ważniejsze proble-
my. Nie z nami oczywiście tylko 
z wielkim spadkiem obrotów fi-
nansowych. Przez Bargłów prze-
chodziła ruchliwa droga krajowa 
nr 61. Ktoś wpadł na pomysł, 
skądinąd słuszny, aby wybudować 
obwodnicę tej miejscowości ze 

Na zdjęciu: Bargłów Kościelny – koniec wyprawy. Wracamy do domu. 
Brat Henryk Kałużny prezentuje obraz zakupiony na Łotwie przez  brata 

Jarosława Janczewskiego
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Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów) 

Wyprawa studyjno-historyczna Bractwa Inflanckiego w 2021 roku (2)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru

względu na duży ruch w kierunku 
Litwy. W roku 2015 oddano do 
użytku 12 – kilometrową obwod-
nicę. Cały ruch samochodowy 
przeniósł się poza Bargłów. A 
przedtem ruch przy zajeździe był 
imponujący – restauracja, hotel, 
stacja benzynowa, warsztat wulka-
nizacyjny, tętniły życiem. Obecnie 
cisza jak na cmentarzu.

To poważny problem w ca-
łym kraju. Jedni obywatele naci-
skają na budowanie obwodnic, 
dróg ekspresowych, drudzy wi-
dzą w tym klęskę dla rodzimych 
przedsiębiorców. Tego pogodzić 
nie da się. Albo, albo. Nasz dobry 
znajomy z siostrzanej organizacji 
„Bractwo 18 Południka”, sołtys 
sporej miejscowości Bysław pod 
Tucholą, Wojciech Słupiński, 
zupełnie inaczej podchodzi do 
pomysłu wybudowania obwodni-
cy na ruchliwej drodze Świecie 
– Tuchola – Chojnice. Razem 
z mieszkańcami jest przeciw jej 
pobudowaniu. To rzadkość w 
naszym kraju. Taka obwodnica 
pogrąży miejscowych hotelarzy i  
gastronomików. Wolą hałas od 
bezrobocia. A hałasu jest sporo – 
na dobę przejeżdża przez Bysław 
ponad 10 tysięcy pojazdów. Przy-

kładów w Polsce mają aż nadto. A 
najlepszy przyszedł z USA. Życie 
przy sławnej drodze 66 z Los An-
geles do Chicago, opiewanej przez 
Johna Steinbecka w Gronach gnie-
wu, zostało całkowicie unicestwio-
ne po zbudowaniu równoległej 
autostrady. Wszystko padło.

A kto buduje nowe restau-
racje i stacje benzynowe przy 
nowych trasach? Wyłącznie duże 

Na zdjęciu: W drodze powrotnej, w restauracji przydrożnej „Maxim” koło 
Sierpca. Wreszcie porządny polski obiad! Bracia Zygfryd Szeffs i Franciszek 

Burandt aż mlaskają z zadowolenia.

korporacje typu Shell, McDonald, 
KFC. One operują wielkimi kapi-
tałami. Ceny w nich oczywiście 
wysokie, bo brak konkurencji. 
Cała Europa jest taka sama. Mono-
tonne drogi z tymi samymi firma-
mi. Nie odróżniasz jednego kraju 
od drugiego. Europejski kołchoz 
wygrywa… W Ameryce to samo.

Jest też tutaj pewne kurio-
zum, smutne niestety. Obwodnica 

Bargłowa, która pogrążyła wielu 
przedsiębiorców jest ...tymczaso-
wa! Za kilka lat będzie nikomu 
niepotrzebna. Wytyczono już 
nowy ślad drogi S61 daleko od 
dotychczasowej drogi krajowej 
61. Obwodnica zrobi się pusta, jej 
wybudowanie pochłonęło wielkie 
fundusze i co komu po tym? 
Proszę popatrzeć na załączoną 
mapkę, to dowód.

Z Bydgoszczy, w kierunku 
Bargłowa i z powrotem, całe lata 
jeździliśmy drogami północnego 
Mazowsza i Podlasia. Mogliśmy 
przejeżdżać przez wsie i miastecz-
ka. Widzieliśmy i podziwialiśmy 
piękno naszego kraju. Mijaliśmy 
nieduże miasta Grajewo, Łomżę, 
Ostrołękę, Ciechanów, Sierpc. 
Obok tego ostatniego stawaliśmy 
w znakomitym zajeździe „Maksim” 
na pyszny obiad. W Sierpcu, brat 
Paweł Gąsiorowski, wyróżniony 
przez tamtejszą Radę Miasta 
medalem „Zasłużony dla Miasta 
Sierpca”, zawsze nam coś cieka-
wego pokazywał i o tym mieście 
opowiadał. Za kilkanaście lat 
taka jazda przejdzie do historii. 
Niestety…

KONIEC

Zwierzyniec. Dawna letnia 
rezydencja Zamojskich. Położo-
ny na skraju Roztoczańskiegio 
Parku Narodowego. Wiele się 
tam zachowało zabytków 
z pięknym pałacykiem na 
półwyspie jeziora. Zamoj-
scy posiadali tu także cen-
trum wytwórcze – produ-
kowano znakomite piwo, 
bryczki, maszyny rolnicze, 
porcelanę mydło oraz 
przerabiano drewno w 
tartaku. Wszystko ze sobą 
doskonale harmonizowa-
ło. W czasie II wojny silny 
istniał tu silny ruch par-
tyzancki Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich. 
W Zwierzyńcu Niemcy 
ustanowili obóz przesie-
dleńczy dla wypędzonej 
ludności Zamojszczyzny. 
Dziś jest to miejscowość 
turystyczna. W starym 
browarze mieści się mu-
zeum, niestety mieliśmy 
pecha i nie mogliśmy go 
zwiedzić. „Od piątku do 
niedzieli” grzmiał groźny 
napis. Ale na pociechę 
czynny był bufet na świe-
żym powietrzu i mogliśmy 
zakosztować znakomitego 
piwa zwierzynieckiego 

warzonego w niedalekim, czyn-
nym browarze.

Następnie ruszyliśmy przez 
Biłgoraj do Sieniawy. Po dro-

dze, równolegle do szosy, bieży 
szerokotorowa trasa kolejowa. 
Jest to tzw. LHS czyli Linia Hut-
niczo – Siarkowa. Zbudowana 

została w latach 70 
– tych z końcową sta-
cją na Śląsku. Szeroki 
rozmiar toru - 1520 
mm - dostosowany 
był do rozstawu szyn 
kolei  radzieckich. 
Linią tą przybywała 
ruda żelaza z Krzywe-
go Rogu na Ukrainie 
a w odwrotną stronę 
transportowano siar-
kę spod Tarnobrze-
ga. Ruch na tej trasie 
był wielki, ale tylko 
do roku 1990. Potem 
wszystko się zmieniło, 
ruch zmalał, gdyż siar-
kę przestano wydo-
bywać, a wykopaliska 
zamieniono na jeziora 
rekreacyjne. Obecnie 
ruch jest niewielki a 
szkoda. Były nawet 
pomysły skierowania 
tu tzw. Szlaku Jedwab-
nego z Chin, aby na 
Śląsk przyjeżdżały po-
ciągi ze Wschodu bez 
zbędnego zmieniania 
rozstawu kół. Przypo-

mnę, ze nasz rozstaw szyn to 
1435 mm. Mała zatem różnica, 
raptem 85 mm, ale perturbacje 
do dziś ogromne.

Przejeżdżając przez Biłgo-
raj wspomnieliśmy postać Isa-
aca Singera (1902-1991), zna-
komitego pisarza żydowskiego, 
piszącego w języku jidisz. Uro-
dził się na Mazowszu, lecz w 
Biłgoraju spędził swe młodzień-
cze lata. Stąd pochodziła jego 
matka, wujowie pełnili funkcję 
rabinów. W Biłgoraju istniał 
sztetl czyli dzielnica żydowska. 
Tu Izaak się uczył i dorastał. 
Jego pierwsze opowiadania 
dotyczyły życia w Biłgoraju. 
Później został obywatelem ame-
rykańskim i otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla w roku 1978.

Ruszyliśmy dalej .  Cały 
odcinek drogi od Biłgoraja, 
na południe do Sieniawy jest 
modernizowany, co cieszy. Ale 
przejechać go obecnie, w fazie 
robót, to istna męka. Trudno, 
trzeba to przetrzymać, aby w 
niedalekiej przyszłości było 
nowocześnie i wygodnie.

Sieniawa. Tu mieściła się 
wspaniała rezydencja rodu 
Czartoryskich; do jej opisu jesz-
cze wrócimy. W podziemiach 

Na zdjęciu: Szczebrzeszyn. Bracia Stefan Pastuszewski 
i Henryk Tokarz przy sławnym „Chrząszczu z Szcze-
brzeszyna” Tych słów nie wypowie żaden obcokrajo-

wiec, choćby jak tylko  długo u nas przebywał. 
Fot. Henryk Kałużny
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Angelika Pawlaczyk, zgod-
nie z najlepszymi wzorami sztuki 
edytorskiej, opracowała i wydała 
ponad 100 utworów Wiery Jewdo-
kimow, 78-letniej autorki wchodzą-
cej w skład malejącej z roku na rok 
społeczności starowierskiej na Au-
gustowszczyźnie. Pisane są one bar-
dzo zindywidualizowaną rosyjską 
gwarą, badaną od wielu lat przez 
Katedrę Języków Słowiańskich 
UMK w Toruniu. Utwory zapisane 
są w formie wypośrodkowanych 
wierszy, z wyraźną osią symetrii, a 
więc już sam zapis świadczy o au-
torskiej koncepcji. Zanotowane są 
zarówno grażdanką (cyrylicą), jak 
i łacinką, które to pisma mieszają 
się ze sobą.

Edytorka nie dokonywała w 
nich żadnych poprawek ani nie 
poddawała korekcie autorskiej. 

Pogrupowała je jednak tema-
tycznie w cztery zespoły w zależ-
ności od dominujących – według 
niej – motywów: staroobrzędowcy 
– ich historia i obrzędowość, wieś, 
młodość, miejsca. Jest to zabieg 
bardzo ryzykowny, bowiem niemal 
w każdym utworze występują te 
same motywy, a przede wszystkim 
ten pierwszy, świadczący o trosce 
autorki o przetrwanie starej wiary, 
ale też będący ekspozycją walorów 
tego wyznania, co bardzo często 
występuje w pisarstwie staroobrzę-
dowców. Tradycja tego piśmien-

Stefan Pastuszewski 

Ciekawy materiał badawczy

nictwa w zasadzie sprowadza je do 
roli instrumentu w praktykowaniu 
i krzewieniu wiary. Tak pisała inna 
polska starowierka Zinaida Łukia-
nowa Leonow (1926-2014). 

Z punktu widzenia literackie-
go omawiane utwory są swobodny-
mi, bardzo nieregularnie rymowa-
nymi wypowiedziami zmieszanymi 
ze stwierdzeniami o charakterze 
dewocyjnym, co świadczy o wiodą-
cej roli religii w świadomości pol-
skich staroobrzędowców. To ona 
obecnie, gdy w zasadzie pozbyto się 
odrębności kulturowej i obyczajo-
wej, organizuje ich tożsamość. Nie 
są to oczywiście rozważania teolo-
giczne, tylko luźne stwierdzenia 
katechetyczne, bardzo często – jak 
to w staroprawosławiu bywa – w 
formie nakazów i zakazów. Nie-
rzadko pojawia się żal, pretensja, 
że nie wszyscy do tych rygorów się 
stosują. Urządza się miedzy innymi 
śluby w „dni zakazane”, jak piątki 
i soboty (s. 21). Mają więc miejsca 
wezwania do nowych pokoleń, 
aby „nie odstępowały od wiary i 
tradycji” (s. 20).

Te żale i przestrogi religijno-
-moralne splatają się z sentymen-
talnymi opisami ziemi ojczystej, 
głównie wsi pochodzenia autorki, 
czyli Gabowych Grądów, ale też 
miejsc dla pomorców ważnych, 
jak łotewska Ryga z największą 
molenną w Europie północno-

-wschodniej oraz głównym obok 
Petersburga – ośrodkiem edukacyj-
no-wydawniczym pomorianizmu.

Utwory W. Jewdokimow re-
prezentują więc typ twórczości 
wspomnieniowo-moralizatorskiej 
skierowanej do nowych pokoleń 
przez przedstawicielkę pokolenia 
starszego. Nie mają ambicji lite-
rackich tylko edukacyjne. Wydają 
się być ważne głównie dla autorki, 
dla jej peregrynacji w obszarach pa-
mięci oraz jej poczucia obowiązku 
dydaktycznego wobec młodych. 
Z uwagi na coraz wyższy poziom 
wykształcenia, a przede wszystkim 
obycie ogólno-cywilizacyjne mło-
dych starowierców, nie ma raczej 
szans na osiągnięcie zamiaru autor-
ki. Mówiąc językiem biblijnym, do 
którego autorka pośrednio sięga, 
są „głosem wołającego na pustyni” 
(Iz 40,3; Mt 3,3).

Z punktu widzenia warszta-
towego, zgromadzone w zbiorze 
utwory maja tylko kształt wierszy, 
lecz z braku użycia jakichkolwiek 
środków artystycznych z wyjątkiem 
– jak już wspomniano – przypad-
kowo użytych a nie dobranych 
rymów, bez rytmu, z sentymen-
talnymi epitetami, nie uprawnio-
nym jest nazywanie ich utworami 
poetyckimi (s. 7). Niemniej w 
etnologii zwykło się autorów tego 
typu wypowiedzi z uwagi na ich 
intencje oraz ocenianie ich przez 

otoczenie, nazywać „poetami ludo-
wymi” (s. 9). 

W istocie jednak bywają praw-
dziwi a nie nominalni poeci lu-
dowi. Mają oni, bądź samorodny 
dar wypowiedzi literackiej, bądź 
jako samoucy poznali, choćby 
tylko częściowo zasady wersyfikacji 
poetyckiej. W. Jewdokimow do tej 
kategorii nie należy. 

Definicja literatury pięknej, 
w tym poezji, jest dość jednoznacz-
na. Jest to dział piśmiennictwa 
obejmujący utwory, w których 
dominuje funkcja estetyczna, w 
przeciwieństwie do typów wypowie-
dzi o charakterze informatycznym, 
dydaktycznym, naukowym, publi-
cystycznym itp.

Utwory W. Jewdokimowa 
mają charakter pamiętnikarsko-
-dydaktyczny. Brak w nich – jak już 
wspomniano –  środków artystycz-
nych z wyjątkiem sentymentalnych 
epitetów.

Reasumując, omawiana 
książka – jak celnie zauważyła A. 
Pawlaczyk – może posłużyć „jako 
materiał do przeprowadzenia 
analiz lingwistycznych i socjolin-
gwistycznych” (s. 7), głównie w 
zakresie wpływu języka otoczenia, 
czyli języka polskiego na staro-
wierski izolat. Dodałbym do tego 
jeszcze, że mogą być także przy-
datne dla badań socjologicznych i 
religioznawczych, miedzy innymi 
w zakresie świadomości i form 
propagandy religijnej. 

Wiera Jewdokimow, Nam dieriewnia 
daragaja…, red. Angelika Pawlaczyk, 
Toruń 2021, Wydawnictwo Editing 
Ideas for Research and Teaching Trans-
fer, ss. 54. 

kościoła pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela znaj-
duje się krypta rodu książąt 
Czartoryskich licząca aż 
dwadzieścia dwie trumny. 
Jest tam pochowany książę 
Adam Jerzy Czartoryski 
(1770-1861) i jego matka 
Izabela z Flemingów (1746-
1835). To najsłynniejsze 
osoby tego rodu. Izabela, 
żona Adama Kazimierza 
była sławną kobietą w Eu-
ropie, mecenaską sztuki. 
Jej posiadłość w Puławach 
przyciągała wszystkich wiel-
kich epoki Oświecenia. 
Znana była także z niezbyt 
ciężkiego prowadzenia się; 
ponoć jej syn Adam spło-
dzony był przez rosyjskiego 
posła Nikołaja Repnina 
(1734-1801), faktycznego 
nadzorcy Rzeczypospolitej, 
źle przez nas wspomina-

nego. W tamtej epoce 
atrakcyjna kobieta nie 
mogła żyć tylko u boku 
męża. Brak kochanka 
to poruta. Małżeństwa 
w arystokracji zawiera-
ne były tylko w obrębie 
jednej kasty; o miłości 
nie było mowy. Naj-
ważniejszy był majątek. 
Prowadziło to oczywi-
ście do degeneracji 
całej kasty w Europie.

Książę Adam Jerzy 
był znanym działaczem 
politycznym w Polsce. 
Na początku XIX wie-
ku służył na dworze w 
Petersburgu, został na-
wet ministrem spraw 
zagranicznych Rosji 
u boku cara Aleksan-
dra I (1777-1825). To 
niestety mało chlubny 
okres w jego życiu. 

Później w pełni się zrehabili-
tował. W latach 30-tych XIX 
wieku, po klęsce Powstania 
Listopadowego, zorganizował w 
swym hotelu Lambert w Paryżu, 
na wyspie św. Ludwika, miejsce 
spotkań emigracji polskiej. Bę-
dąc ogromnie bogatym człowie-
kiem bardzo pomagał naszej 
ubogiej emigracji. Przez salony 
Hotelu przewijały się wszelkie 
znakomitości polskie: Słowacki. 
Mickiewicz, Chopin, Norwid i 
wielu innych, mniej znanych.

Niestety,  nie mieliśmy 
sposobności odwiedzenia kryp-
ty. Plebania kościoła była za-
mknięta, dzwonek do drzwi 
nikogo nie wzruszył. Pora była 
poobiednia, więc proboszcz 
i wikarzy smacznie za pewnie 
posypiali.

cdn.

Na zdjęciu: Sieniawa. Największe głodomory rzuciły 
się na polowy posiłek. Reszta spacerowała i podziwiała 

obiekty sławnej rezydencji Czartoryskich. 
Fot. Henryk Kałużny.


