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Siedziba Tyzenhauzów i Przeździeckich w Rakiszkach
W 1547 roku król Zygmunt
August nadał dobra Rakiszki,
leżące na pograniczu Litwy i
Kurlandii, kniaziowi Janowi
Kroszyńskiemu (1510-1561)
herbu Lichtarz. Należały one
do rodu Kroszyńskich, wywodzącego się od Wiganda, syna
wielkiego księcia litewskiego
Kiejstuta, do drugiej połowy
XVII wieku. Kiedy Karol Jerzy
Kroszyński (1620-1669), podkomorzy wendeński, żonaty z Elżbietą Tyzenhauz (ok. 1620-?),
zmarł bezpotomnie, dobra te
przeszły na własność Tyzenhauzów. Ostatnim właścicielem Rakiszek z tej rodziny był Rajnold
Tyzenhauz (1830-1881) herbu
Bawół, a gdy zmarł, majątek
ten odziedziczyła jego siostra
Maria (1827-1890), zamężna
za Aleksandrem Narcyzem Przeździeckim
(1814-1876) herbu
Pierzchała (Roch III),
historykiem i literatem. Ich syn, Konstanty (1846-1896), żonaty z Elżbietą Plater-Zyberk (1844-1907),
był kolejnym panem
na Rakiszkach, a po
nim jego syn, a wnuk
Aleksandra Narcyza,
Jan Aleksander Przeździecki (1877-1944),
żonaty z Hermancją
Franciszką Sapieżanką
(1879-1947). Na nim
skończyli się prywatni
właściciele rakiszeckich włości.
Dzisiaj Rakiszki
(lit. Rokiškis) są miastem leżącym w okręgu
poniewieskim i liczą-

cym bez mała 16 tysięcy mieszkańców. Zachował się w nim
pałac będący niegdyś siedzibą
Tezenhauzów i Przeździeckich.
Zbudował go w1801 roku starosta podolski, Ignacy Tyzenhauz
(1760-1822), żonaty z Mariannę Przeździecką (1763-1843),
prawdopodobnie według projektu wileńskiego architekta,
Wawrzyńca Gucewicza.
Na planie szerokiego prostokąta, zbliżonego do kwadratu stanęła dwukondygnacyjna
budowla. Pierwsza kondygnacja, niska niczym suterena,
przeznaczona została na pokoje gościnne i pomieszczenia
gospodarcze, na piętrze zaś
znalazły się pokoje reprezentacyjne i mieszkalne. Przed trójosiową, podwyższoną o półpię-

tro, środkową częścią elewacji
frontowej postawiono na trzech
arkadach portyk. Jego cztery
toskańskie kolumny
dźwigały belkowanie i spłaszczony,
trójkątny fronton,
otoczony kroksztynowym gzymsem.
Obie skrajne osie
jedenastoosiowej
elewacji głównej zajęły pseudoryzality,
mające naśladować
alkierze staropolskich dworów. Zostały one zamknięte ćwierćkolistymi
przyczółkami, a pokryte dachem półokrągłym, podczas
gdy główny korpus
pałacu przykrywał
wysoki dach czterospadowy, z kopułą
pośrodku, z której
wyrastała żeliwna
Na zdjęciu: Kościół p.w. św. Mateusza iglica, służąca do za-

Na zdjęciu: Pałac w Rakiszkach
wieszania herbowej chorągwi,
mającej świadczyć, że właściciele przebywają w pałacu.
W latach 1868-1885, visà-vis pałacu, ale już w obrębie
miasteczka, zbudowano katolicki kościół p.w. św. Mateusza.
Ufundował go za milion carskich rubli Rajnold Tyzenhauz,
a zaprojektowali Gustaw von
Schachta ze Śląska i Georg
Werner z Tyrolu. Dzięki nim
powstała budowla neogotycka,
uważana za najpiękniejszą świątynię zbudowaną w tym stylu na
Litwie . Obok trójnawowego
korpusu głównego, o ścianach
wzmocnionych masywnymi
szkarpami, stanęła 60-metrowa
wieża-dzwonnica, połączona z
kościołem ostrołukową arkadą. Po drugiej stronie świątyni
zbudowano kaplicę w kształcie
rotundy, nakrytą sferyczną
kopułą, zwieńczoną smukłą
wieżyczką. W jej podziemiach
znajduje się krypta grobowa
Tyzenhauzów.

Gdy nastał wiek XX, Jan
Aleksander Przeździecki postanowił przebudować i powiększyć swoją siedzibę. Zatrudnieni przez niego warszawscy
architekci, Karol Jankowski
i Franciszek Lilpop, zmienili
klasycystyczny styl pałacu na
neorenesansowy, dodając pewne elementy neobaroku. Nad
całym budynkiem wzniesiono
jeszcze jedną kondygnację.
Portyk został rozebrany, a
w części środkowej korpusu
głównego pojawił się pseudoryzalit zaczynający się trzema
arkadami, a zwieńczony trójkątnym frontonem ze spływami,
wolutami i dwiema tarczami
herbowymi. Do podwyższonych
również o jedną kondygnację
pseudoalkierzy, nakrytych łamanym dachem namiotowym,
dobudowano jeszcze po jed-

można było do nich wejść po
dziesięciu stopniach schodów.
Po przebudowie pałac zyskał - w miejscu, gdzie powinna
być sień - obszerny, wysoki na
dwie kondygnacje salon, który
można byłoby nazwać głównym,
z galerią wspartą na dwóch kolumnach, z boazerią wykładającą
wszystkie ściany do wysokości
dwóch metrów. Powstał on z
połączenia dawnej jadalni i sali
bilardowej. Ogrzewał go duży
kominek, oświetlał zaś wieloramienny żyrandol, zwieszony
z sufitu wyłożonego również
boazerią, ale tylko fragmentarycznie. Do jego bocznej, prawej
ściany przylegała klatka schodowa umożliwiająca tylko zejście na
dół, do najniższej kondygnacji,
której pomieszczenia nie zmieniły poprzedniego przeznaczenia.
Dębowe schody biegnące do

Na zdjęciu: Kordegarda
nym parterowym skrzydle, a
do dziewięcioosiowej elewacji
ogrodowej - półokrągły ryzalit,
z dużymi, oszklonymi drzwiami, do których prowadziły z
ogrodu jedenastostopniowe
schody. Główne drzwi wejściowe umieszczono w elewacji
frontowej, w dawnej wnęce
portykowej, pod arkadami
pseudoryzalitu. Z podjazdu
ujętego kamienną obudową

góry, na trzecią kondygnację,
znalazły się po lewej stronie
salonu . W trakcie frontowym
wysokiego parteru, czyli drugiej
kondygnacji, na prawo od salonu mieścił się gabinet i pokój
mieszkalny pana domu, na lewo
zaś - pokoiki pani domu. W
trakcie ogrodowym znalazła się
jadalnia, umeblowana w stylu
zakopiańskim oraz salon, zwany „czerwonym”, będący także

Na zdjęciu: Pałacowe komnaty
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biblioteką. Na
trzeciej kondygnacji, zarówno w trakcie
frontowym, jak
i ogrodowym
mieściły się pokoje mieszkalne i gościnne,
nieregularnie
rozrzucone.
Jak w każdej magnackiej
siedzibie, w pałacu Przeździeckich znajdowało się wiele dzieł
sztuki. Szczególnie cenna była
galeria obrazów. Zdobiły
one w dużej
liczbie ściany
salonu głównego, „czerwonego” i saloniku
pani domu.
Były wśród nich
dzieła tak wybitnych malarzy, jak
Tycjan, Caravaggio, Peter Paul
Rubens, Pieter Breughel (Starszy). Nie brakowało też obrazów
polskich autorów - Szymona
Czechowicza, Aleksandra Orłowskiego, Józefa Peszka, Henryka
Siemiradzkiego. Portrety rodzinne - wiszące w salonach - wyszły
spod pędzla Jana Rustena, Jana
Lampiego (ojca), Franciszka
Ksawerego Winterhaltera. Z
innych dzieł sztuki Przeździeccy
zgromadzili w Rakiszkach nieco
rzeźb nieznanych nam autorów,
porcelanę berlińską, korecką i
wiedeńską, stare srebra, kilka
kompletnych rycerskich zbroi,
wysadzany turkusami wschodni
rząd na konia, dywan z grodzieńskiej manufaktury Tyzenhauza
oraz niezwykle cenne instrumenty smyczkowe Amatiego, Magginiego i Stradivariusa. Wszystkie
te dzieła zostały po wybuchu I
wojny światowej wywiezione do
Kijowa. Po wojnie wróciła stamtąd tylko nieznaczna ich część,
która i tak podczas II wojny
została rozgrabiona.
Pałac otoczył założony w

Na zdjęciu: Westybul
XVIII wieku 28-hektarowy park
w stylu angielskim, z dużymi
gazonami przed elewacją frontową i ogrodową. Gazon przed
elewacją ogrodową otaczała
alejka, od której rozchodziły
się promieniście w głąb parku
trzy aleje obrzeżone drzewami
liściastymi. Jedną z nich można
było dojść do położonego już
za parkiem sadu owocowego i
warzywnego ogrodu.
Działania wojenne nie
zniszczyły pałacu, natomiast
majątek Przeździeckich został
rozparcelowany, gdy Litwa odzyskała niepodległość i władze
państwowe przeprowadziły
reformę rolną. Właścicielom
rakiszeckich włości, liczących w
końcu XIX wieku 26900 hektarów, zostawiono 100 ha, a 350
ha mogli wziąć w dzierżawę.
Jan Aleksander Przeździecki
gospodarzył w Rakiszkach do
początków II wojny światowej. Od września do grudnia
1939 roku w jego siedzibie
internowani byli oficerowie
wojska polskiego. Kiedy sowieci
wtargnęli na Litwę, Jan hrabia
Przeździecki musiał opuścić Ra-

Na zdjęciu: Elewacja frontowa

Na zdjęciu: Oficyna
kiszki. Przeniósł się do Warszawy i tam, 5 sierpnia 1944 roku,
zginął w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, a oficjalnie
od 1952 roku, w pałacu działa
muzeum krajoznawcze, w którym przechowuje się około 80
tysięcy eksponatów mówiących
o dziejach krainy rakiszeckiej

nizowane są wystawy czasowe,
prezentujące różnorodne dzieła sztuki i wytwory rzemiosła
artystycznego. Bardzo często
w pałacowych komnatach mają
miejsce wieczory literackie,
koncerty muzyki klasycznej w
wykonaniu zespołów kameralnych, plenery malarskie i róż-

Na zdjęciu: Pałacowe komnaty

Na zdjęciu: Budynek gospodarczy
oraz o historii pałacu i jego
właścicieli. Prezentowana też
jest jedyna na Litwie kolekcja
bożonarodzeniowych szopek,
licząca około 100 eksponatów.
W parku utworzono niezbyt
bogaty skansen oraz ustawiono
drewniane rzeźby ludowe go twórcy, Lionginasa Šepki
(1907-1985). Oprócz stałych
ekspozycji w muzeum orga-

norodne imprezy edukacyjne,
podczas których pracownicy
muzeum zapoznają uczestników z historią Litwy, opowiadają o litewskich świętach, uczą
wyrabiać sery, lać świece, zdobić pisanki wielkanocne, tkać
gobeliny. W 2011 roku pałac
w Rakiszkach został wyróżniony jako Najlepsza Destynacja
Turystyczna Litwy.

Na zdjęciu: Pałacowe komnaty

Na zdjęciu: Pałacowe komnaty

Na zdjęciu: Jadalnia w stylu zakopiańskim
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Jarosław Szaban, Wojciech Kowalkowski, Mateusz Modrzejewski, Adrian Talaśka

Historia poszukiwań miejsca pochówku prof. Ryszarda Biehlera
Ryszard Biehler kupił od Pio- dynie ustalić, że zięciem proWstęp
tra Stabrowskiego z Punżan fesora Biehlera był absolwent
Opublikowany
w
nieco ponad 40 hektarów ziemi leśnictwa Uniwersytetu Po„Przeglądzie
Leśnii założył gospodarstwo, mimo znańskiego, długoletni praczym” artykuł o prof.
iż tylko połowa nabytej ziemi cownik Instytutu Badawczego
Ryszardzie
Biehlerze
nadawała się do rolniczego Leśnictwa Tadeusz Dąbrowski
(Kowalkowski
i
in.
użytkowania. Miejscowość na- [Stawecka 2005].
2017) przypomniał niezwał Porzeczem. Na tym obNie udało się także wczeco zapomnianą postać
szarze, wybudowano później śniej uzyskać jakichkolwiek
znakomitego polskiego
drugi dom - dla córki profesora informacji od miejscoweuczonego i organizaHaliny - i prowadzono go jako go księdza proboszcza. Na
tora leśnych studiów
dom letniskowy, wynajmując cmentarzu w Balingródku
akademickich w Polsce
pokoje dla letników. Podczas znajduje się wiele mogił z
po I wojnie światowej
wojny prof. Biehler przebywał nieczytelnymi już napisami,
(Zarzyński 2008, Grzycały czas w Porzeczu i będąc już a na wielu grobach znajduje
wacz 2016). Przez wiele
wtedy wdowcem, po raz drugi się tylko krzyż bez tabliczki.
dziesięcioleci nieznane
wstąpił w związek małżeński Po długich poszukiwaniach
pozostawały szczegóły
z Janiną Sobolewską, kuzynką udało się spotkać jedną osoostatnich wojennych lat
księdza Mitki z Balingródka. bę – Panią Janinę Maculewicz
życia Profesora, który
Na początku drugiej okupacji (ur. 1932), która pamiętała
przeżywał je w swym masowieckiej został aresztowa- z okresu swojego dzieciństwa
jątku na Litwie; nieznany. Usilne starania
ne także było miejsce
żony Janiny dały ten
jego pochówku
rezultat, że wiosną
W 2015 roku człon1945 roku wypuszkowie Komisji Dziedzicczono go z więzienia,
twa i Historii Leśnictwa
lecz był już na wpół
Polskiego Towarzystwa
Na zdjęciu: Nagrobek prof. Ryszarda Biehlera żywy. Skonał w WilLeśnego wraz ze studen(stan na październik 2015r.) nie, w domu Sobotami z Koła Leśników
lewskich przy ulicy
Uniwersytetu Przyrodwy, w którym profesor z rodziMakowej. Ciało przeniczego w Poznaniu
podjęli zakończoną sukcesem ną spędzał większość urlopów. wiezione zostało do Bapróbę odnalezienia grobu Majątek profesora tak opisuje lingródka i pochowane
prof. Ryszarda Biehlera. Ni- Czesław Noniewicz: „Z Punżan obok pierwszej żony
niejszy artykuł przedstawia brzegiem Wilii prowadziła dróżka [Noniewicz 2002].
To właśnie przyszczegóły podjętych przed- do miejscowości Porzecze. Tam
powyżej
sięwzięć, który pozwoliły tak- stał dom, zaś znakiem rozpo- toczony
zainspiże na wyjaśnienia niektórych znawczym były krasnoludki usta- fragment
okoliczności śmierci Profeso- wione w przydomowym ogródku, rował autorów niozdoba właściwie nie występująca niejszego artykułu
ra.
Odnalezienie
grobu na Wileńszczyźnie. Krasnoludki do podjęcia próby
prof. Biehlera wpisuje się w świadczyły, że właściciel pocho- odnalezienia grobu
piękną tradycję kultywowaną dzi z innych stron. Właścicielem profesora Biehlera.
przez członków poznańskie- domu i niedużego gospodarstwa
Na zdjęciu: Odnowione miejsce pochówku z
Poszukiwania miejgo Koła Leśników, zgodnie był profesor Biehler.
nową tablicą nagrobną (stan na lipiec 2016).
W okresie międzywojennym
sca pochówku
z którą studenci z Koła odJesienią 2015
wiedzają i porządkują
roku członkowie Komisji profesora Biehlera. Pani Jagroby zmarłych profeDziedzictwa i Historii Le- nina Maculewicz nie potrafisorów pochowanych na
śnictwa Polskiego Towarzy- ła sobie jednak przypomnieć
różnych nekropoliach
stwa Leśnego (Wojciech gdzie znajduje się jego grób.
(Szaban 2009).
Kowalkowski i Jarosław Po rozmowach ze swoimi starSzaban) wraz z członkami szymi koleżankami (ur. 1927
Mało znane litewskie
Sekcji Historycznej Koła Le- i 1928), panie przypomniały
losy
śników studentów Wydzia- sobie gdzie jest miejsce poPraca
zawodowa
łu Leśnego Uniwersytetu chówku profesora oraz jego
na Wileńszczyźnie, proPrzyrodniczego w Poznaniu pierwszej żony Teresy Dowiat.
wadzone tam badania
(Mateusz Modrzejewski i Udało się również ustalić, że
naukowe, a także przyPrzemysław Pachucki) uda- profesora Biehlera aresztowajaźń z prof. Schechteli się do Balingródka na ło wiosną 1944 roku NKWD.
lem sprawiły, że prof.
Litwę, gdzie podjęto próbę Pobyt w więzieniu 66-letnieBiehler kupił w okresie
odnalezienia grobu prof. go już wówczas profesora domiędzywojennym
od
Biehlera. Przeprowadzona prowadził do utraty zdrowia
Piotra
Stabrowskiego
wcześniej szczegółowa kwe- i śmierci. Nie znane są jeszkilkadziesiąt hektarów
renda w archiwach i dostęp- cze szczegółowe okoliczności
pól i łąk nieopodal Punnych źródłach nie dawała aresztowania i metody jakimi
żan, leżących ok. 40 kiwielu szans na odnalezienie posługiwało się NKWD w traklometrów na północny-wschód od Wilna. Tam
Na zdjęciu: Odnowione miejsce pochówku z grobu. Dużą przeszkodą był cie przesłuchań. Wątpliwość
też, nad brzegiem Wilii nową tablicą nagrobną (stan na lipiec 2016). także brak kontaktu z rodzi- tę mogłyby rozwiązać jedynie
ną profesora. Udało się je- dokumenty znajdujące się w
powstał dom letniskoŒwiat Inflant

str. 4

litewskich lub rosyjskich archiwach.
Dość tajemnicze
są również okoliczności powstania pomnika znajdującego się na grobie profesora
Biehlera (ryc 1.). Pomnik ten
postawił miejscowy proboszcz
ksiądz Mitko, który był kuzynem drugiej żony profesora
Biehlera. Na pomniku wyryty
był tylko napis „śp. Ryszard”
(ryc. 2). Jedna z hipotez od-

Na płycie pomnika pojawiła się tablica z inskrypcją:
Śp. prof. Ryszard Biehler
leśnik
(1878-1945)
Dziekan Wydziału Leśnego
SGGW
Profesor Uniwersytetu Poznańskiego
Opiekun Koła Leśników UP

Na zdjęciu: Stara inskrypcja na nagrobku prof. Ryszarda Biehlera
nośnie tak nieprecyzyjnego
napisu na nagrobku zakłada,
że ksiądz Mitko mógł zdawać
sobie sprawę z tego, iż umieszczenie pełnej informacji doprowadziło by do zniszczenia nagrobka przez NKWD.
Zdecydował się więc umieścić
tylko tak enigmatyczny napis,
mając nadzieję, że ktoś kiedyś
uzupełni informacje.
Podsumowanie
Tragiczne losy wybitnego
leśnika prof. Ryszarda Biehlera w znacznej mierze wydają
się więc wyjaśnione, a dla piszących te słowa nagrodą za
mozolne poszukiwania jest satysfakcja z sukcesu jakim jest
odnalezienie grobu profesora
Ryszarda Biehlera.
Członkowie „ekspedycji
poszukiwawczej” która odnalazła grób prof. Biehlera
jesienią 2015 roku udali się
ponownie do Balingródka na
Litwę wiosną 2016r. i odnowili mocno już zniszczony nagrobek (ryc.3).

Podjęto również próbę
odnalezienia folwarku którego
właścicielem był prof. Biehler.
Pomocna okazała się przedwojenna mapa na której znajduje
się miejsce zwane Porzeczem
(tak nazwał je prof. Biehler).
Niestety nie odnaleziono nawet ruin czy jakichkolwiek
innych śladów zabudowań folwarcznych. Udało się tylko odnaleźć (prawdopodobne) miejsce gdzie stał dom. Jedynym
elementem wskazującym na
istnienie zabudowań jest wyraźnie widoczna usypana grobla
i droga prowadząca kiedyś do
folwarku.
Rozmawiając z najstarszymi mieszkańcami Balingródka
autorzy próbowali dowiedzieć
się o przyczyny jego aresztowania. Jedna z rozmówczyń zapytana o to czy wie dlaczego NKWD
aresztowało profesora Biehlera
bez zastanowienia odpowiedziała: „a dlatego go aresztowali bo to
był wielki Pan” (ryc. 4).
(Za „Przeglądem Leśniczym Nr 6-7, 2017)

Na zdjęciu: Od lewej: Janina Maculewicz, Jarosław Szaban, Mateusz
Modrzejewski, Wojciech Kowalkowski

Grzegorz Grabowski

Estońskie mózgi
Estończycy, choć jest ich nie- też przyjmować okręty NATO.
całe 2 miliony na świecie, wiele na
Od 2006 roku Kouts zaantym świecie znaczą. Nie będziemy gażował się w narodowy sektor
przypominać wielkich estońskich obronny. Został członkiem Kopostaci z dawnych dziejów, bo mitetu Naukowego Estońskiego
pisaliśmy o nich wielokrotnie w Ministerstwa Obrony, który nad„Świecie Inflant”, tylko skupmy zoruje inicjatywy badawczo-rozsię na najnowszych osiągnięciach. wojowe w dziedzinie wojskowości.
Skype to komunikator inter- Został też członkiem Komitetu
netowy firmy Microsoft, oparty Naukowego NATO z siedzibą w
na technologii przetwarzania La Spezia we Włoszech, a w latach
danych w chmurze. Umożliwia 2018-2020 pełnił funkcję wicepreprowadzenie darmowych roz- zesa tej organizacji, znanej jako
mów głosowych oraz
obserwację rozmówcy poprzez kamerę
internetową, a także
płatnych rozmów z
posiadaczami telefonów stacjonarnych
lub komórkowych
za pomocą technologii VoIP (Voice
over IP) tzw. usługa SkypeOut. Oprócz
tego Skype oferuje
funkcje bezpośredniej wymiany informacji tekstowych za
pomocą ręcznie wpisywanych wiadomości
oraz przesył plików.
Skype został skonstruowany. Został zbudowany przez Szweda
Niklasa Zennströma
i Duńczyka Janusa
Friisa oraz grupę esNa zdjęciu: Radzieckie umocnienia wojskowe w
tońskich programistów z Tallinna. Jego estońskim porcie Paldiski. Fot. Wojciech Sobolewski
nazwa wzięła się ze
zbitki sky-peer-to-peer, która prze- Centrum Badań i Eksperymenkształciła się w Skyper i ostatecznie tów Morskich (CMRE). CRME
w Skype. Program działa na kilku prowadzi najnowocześniejsze
platformach systemowych. Kod badania w dziedzinie oceanologii,
aplikacji został opracowany przez modelowania i stymulacji, akustyki
zespół estońskich programistów: i innych dyscyplin.
Lahti Heinla, Prit Kasesalu i
Jego szpiegowska rola w cenJaan Tallinn, którzy bazowali na trum NATO dała chińczykom dokilku środowiskach IDE, a także stęp do tajnych informacji wywiakorzystali z kilku języków, takich du wojskowego Estonii i NATO.
Został zwerbowany w 2018 roku
jak Delphi, C oraz C++.
Ostatnio światowy rozgłos przez chińskie służby wywiadowzdobył Tormo Kousts. Jako dok- cze, a po dekonspiracji przyznał
tor z zakresu fizyki środowiska, się do winy. Został skazany na trzy
pracował w Instytucie Morskim lata więzienia. Gdyby przekazał
Politechniki w Tallinnie, gdzie tajemnice chińskiej stronie, wyrok
specjalizował się w geofizyce i byłby bardziej surowy. Nie zdążył.
oceanografii operacyjnej. Jego
Naukowiec dostawał pieniąbadania dotyczyły niszczycielskiej dze za przekazywane informacje.
burzy zimowej z podnoszącym Wynagrodzeniem były też suto
się poziomem morza w Estonii opłacane eskapady do krajów
w 2005 roku. Kouts był też człon- azjatyckich, w tym luksusowe pokiem grupy naukowej, która w byty w restauracjach wyróżnionych
2002 roku otrzymała estońską gwiazdkami Michelin.
narodową nagrodę za znalezieSzkoda, że za integracją nie
nie najlepszej lokalizacji portu idzie moralność. Programiści od
morskiego na wyspie Saaremaa. Skypea sprzedali swoje pomysły, a
Oficjalnie zaprojektowany był dla fizyk sprzedawał się za azjatyckie
statków wycieczkowych, ale mógł atrakcje.
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Stanisław Antonii Januszkiewicz

Splątane losy polskich Inflantczyków
Franciszek Mironowicz urodził się 3 grudnia 1939 roku we
wsi Stremki koło Przydrujska (Piedruja) na Łotwie. Był jednym z najmłodszych z 10-ciorga rodzeństwa
(dwoje zmarło w okresie niemowleństwa) w rodzinie Karola i Julii (z
domu Dyłba). Oboje rodzice byli z
pochodzenia Polakami. Rodzina ta
mieszkała w chutorze należącym
do miejscowości Stremki. Ich gospodarstwo dysponowało 8 hektarami gruntu ornego i oprócz tego
hektarem ziemi, na którym mieścił
się przeznaczony na wycinkę las
i łąka. Państwo Mironowiczowie
posiadali bydło zagrodowe, trzy
krowy, parę koni. W sąsiedniej wsi
Marki mieszkała samotna kobieta,
która oddawała Mironowiczom
część ziemi w dzierżawę.
W okresie okupacji niemiec-

Szkołę podstawową Franciszek ukończył w Przydrujsku, a
potem uczył się w średniej szkole
w miejscowości Kałnieszi, w odległości 7 km od domu. Dyrektor
tej szkoły, realizując zalecenie
partii komunistycznej (KPZR),
większości absolwentom po egzaminie końcowym nie wydawał
opinii (charakterystyki). Bez tego
zaświadczenia młody człowiek
nie miał prawa wstąpić na wyższe
uczelnie i musiał niczym chłop
pańszczyźniany pracować w kołchozie... Starszy brat Franciszka,
Karol oraz siostra Walentyna,
ktorzy już byli nauczycielami w
wiejskich szkołach wprowadzili
Franciszka do internatu przy
szkole we wsi Bikierniki, odległej
od Stremków o kilkanaście kilometrów, gdzie jako nauczycielka

Na zdjęciu: Dworzec kolejowy w Dyneburgu przy wylocie Rigas iela.
Fot. Stefan Pastuszewski
kiej w 1941 roku ojciec Franciszka,
Karol Mironowicz został wyznaczony przez administrację okupanta
na starostę wiejskiego. A stało się
to dlatego, że w czasie I wojny na
skutek czego umiał porozumiewać
się po niemiecku. To jednak zaskutkowało później nieprzyjemną
konsekwencją – po zwycięstwie
nad Niemcami władze radzieckie
w 1945 roku aresztowały go i na
dwa lata osadziły w łagrze. Po 1956
roku, po tak zwanej odwilży, został
zrehabilitowany. W kolchozie
zajmował stanowisko brygadiera
przy uprawie lnu. Grunta, sprzęt
rolniczy i konie władze kołchozowe zawsze rekwirowały rolnikom.
Krowę kołchoźnicy mogli posiadać
tylko jedną. Franciszek Mironowicz, jeden spośrod trzech braci,
od dzieciństwa przyuczony był do
prac rolniczych w gospodarstwie
przyzagrodowym i w stajni dla koni
kołchozowych.
Œwiat Inflant
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pracowała siostra Walentyna.
Franciszek po skończeniu maturalnej 11 klasy otrzymał opinię,
swego rodzaju przepustkę do
dalszej nauki.
R. Mironowicz wstąpił najpierw do technikum – kolejowej
szkoły zawodowej – w Dyneburgu.
Po trzech latach skończył zawodówkę i wstąpił na zaoczne studia do
Leningradzkiego Instytutu Transportu Kolejowego (ЛИИЖТ),
trudniąc się pracą zarobkową na
kolei i zdobywając dyplom inżyniera kolejnictwa. Pracował najpierw
w biurze branżowym budownictwa
Daugavpilskiego Urzędu Kolejowego, później – były to lata 70-80-te
XX wieku – w specjalistycznym
wagonie defektoskopowym do
wyjawiania pęknięć w szynach na
torach liniowych Nadbałtyckiej
Kolei Żelaznej (ПрибалтийскаяЖелезнаяДорога), która obejmowała
koleje republik Estonii, Łotwy, Li-

Na zdjęciu: Grób F. Mironowicza na cmentarzu w Przydrujsku.
twy i Obwodu Kaliningradzkiego
(Nadpregole). System pracy wyglądał następująco: dwa tygodnie
jeździło się po torach w wagonie
ze sprzętem specjalistycznym, a
potem dwa tygodnie przebywało
się w domu. Franciszek pełnił stanowisko zastępcy naczelnika tego
wagonu. Ponieważ miał charakter
pracoholika, więc wykorzystywał
czas wolny na zajmowanie się budowaniem domku na działce. Gdy
już zbudował go, to z pasją uprawiał
na swej daczy ogródek warzywny.
Umiał szczepić też drzewa owocowe. Opiekował się bocianami.
Od czasu do czasu pisywał krótkie
artykuły do lokalnych gazet. W
2009 roku przystąpił do Bractwa
Inflanckiego, w którym przybrał
przydomek Meža Stazds, czyli Drozd.
Ożenił się z Łotyszką Reginą
Strode, nauczycielką języka niemieckiego w I Łotewskim Gim-

nazjum w Dyneburgu. Wspólnie
wychowali córkę Anitę, która
jednak była częściowo niepełnosprawna od urodzenia. Było to ich
głównym zmartwieniem. Matka
Anity zadbała o naukę córki i ta
polubiła lekturę, tak w języku
łotewskim, jak też w rosyjskim.
Zdobyła również umiejętności tłumaczenia z tych języków i obsługi
komputera. Matka Anity zmarła
na serce w latach 90-tych XX wieku, natomiast Franciszek w 2011
roku dostał wylewu do mózgu, w
rezultacie czego miał częściowy
niedowład lewej nogi, ale z laską
mógł poruszać się. Umysł miał
jasny do końca. Zmarł po drugim
udarze w szpitalu 17 września
2017 roku. W pełnej świadomości
został opatrzony sakramentami
świętymi. Pochowany został na
cmentarzu w Przydrujsku przy
grobach rodziców.

Na zdjęciu: Kaplica cmentarna w Przydrujsku

Roman Sidorkiewicz - Klijāns (Myszołów)

Bracia Inflanccy, nasze wyprawy - z lekkim przymrużeniem oka (4)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
AD 2009 kwiecień, wieś Lenino Wehrmachtu byli bardzo do- gandowym sosem. Przewod- AD 2009 kwiecień, wsie Alekniedaleko Orszy, obwód mohy- świadczeni w bojach, choć też niczka imieniem Tatiana, na sandrija, Babinicze oraz Bałsuponieśli wielkie straty. Bitwa którą trzeba było czekać pół ki. Białoruś
lewski. Białoruś
Aleksandrija to wieś na
Ta wieś to miejsce słynnej nie zakończyła się sukcesem godziny aż dojedzie, gdyż Polabitwy w październiku 1943 czyli wyparciem Niemców na li- cy tu już nie zaglądają, mówiła południe od Orszy we wschodroku. Stoczyła ją Dywizja Ko- nię Dniepru. Dopiero operacja wyuczoną lekcję w duchu naj- niej Białorusi położona nad
ściuszkowska sformowana w „Bagration” w końcu czerwca gorszej propagandy. Prawdy niewielkim jeszcze Dnieprem.
od niej się nie dowiesz, szkoda Leży w tzw. Bramie Smoleńtymże roku w ZSRR, przeciwko 1944 zwieńczyła dzieło.
skiej – najbardziej dogodnym
D a t a p i e r w s z e g o d n i a czasu na słuchanie…
niemieckiemu Wehrmachtowi.
Po wizycie w mauzoleum i korytarzu na drodze wojsk
Tworzyli ją ci Polacy, którzy nie bitwy pod Lenino (12 paźzdążyli wstąpić do armii gen. dziernik) stała się świętem obejrzeniu stojącego tuż obok agresorów pragnących podbić
Andersa lub po prostu nic o Ludowego Wojska Polskiego. pomnika, bracia chcieli udać stolicę Rosji. Tędy przetaczały
tym zaciągu nie wiedzieli, gdyż Bitwa została niesłychanie się na cmentarz usytuowany po się wojska Napoleona i Hitlera.
mieszkali w dalekich stronach rozpropagowana przez władze drugiej stronie Mierei, ponad Siały grozę i spustoszenie a
później w niesławie wracały.
imperium radzieckiego.
Problemem dla tych wojsk
„Mieszkali” to łagodne okrebyło pokonanie licznych,
ślenie – zostali tam przesiechoć jeszcze niezbyt, w tym
dleni w latach 1940 – 1941
rejonie, szerokich rzek na
z terenów okupowanych na
Białorusi. Odziały inżywschodzie Polski. Wyszkolenieryjne miały mnóstwo
nie żołnierskie było marne,
roboty. Na takiej przepradoświadczenie bojowe żadwie potknął się Napoleon;
ne ale morale – wysokie.
do tematu jeszcze wrócę.
Chcieli bić się z Niemcami,
Na płaskiej Białorusi i w
pomścić krew rodaków w
sąsiedniej Rosji na wzgókraju. Lenino stało się miejrzach Wałdaju, znajdują się
scem ich chrztu bojowego.
źródła największych rzek
Brakowało kadry oficerskiej
Europy: Wołgi, Dniepru
wymordowanej na terenie
a także Dźwiny i wielu poZSRR w roku 1940. Do namniejszych. Skąd tam tyle
szej dywizji musiano ściągać
wody? To jakaś tajemnica
na gwałt wielu oficerów
hydrograficzna.
Armii Czerwonej pochoW Aleksandriji mieszdzenia polskiego nawet nie
kał i wychował się Alekkoniecznie mówiących w
sander Łukaszenka (choć
naszym języku.
Nasi walczyli u boku Na zdjęciu: Bracia pod głazem – pomnikiem bitwy pod Kirchholmem (obecnie dzielnicy Rygi) urodził się niedaleko stąd
w miejscowości Kopyś).
33 dywizji Armii Czerwonej,
Nazwa wsi nie pochodzi
której brutalny dowódca
od imienia prezydenta lecz
gen. Wasilij Gordow nienawidził Polaków i dał im to PRL jako wspólny, zbrojny kilometr stąd, ale doskonale od dawnego właściciela dóbr
odczuć podczas bitwy. Dowód- czyn oraz braterstwo broni widoczny z parkingu. Przy na tym terenie – Aleksandra
ca ten zminimalizował artyle- żołnierza polskiego i radziec- naszym autobusie nagle zatrzy- Chodkiewicza, naszego krajaryjskie przygotowanie ataku kiego. Bohaterska walka zwy- mał się tutejszy pojazd tajnych na, wielkiego magnata.
Do tej wsi sporo turystów
na polu walki, przez co naraził kłych żołnierzy miała stać się służb. Dwaj cywile dokładnie
naszych żołnierzy na ogromne ponadto „odtrutką” na zmito- wypytywali się o cel przyjazdu, dziś przyjeżdża. Łukaszenka
straty. A przecież ostrzał arty- logizowane walki Polaków na skąd bracia pochodzą, gdzie uczył się w miejscowej szkole
pracują (sic!) etc. Byli bardzo podstawowej i jednocześnie
lerii to kanon współczesnej bi- Zachodzie.
Bracia zwiedzali teren uprzejmi ale stanowczy. Kiedy średniej tzw. diesiatiletce (dzietwy. Sieje spustoszenie i zamęt
u wroga na samym początku bitwy., który zmienił się zasad- bracia chcieli już odjeżdżać, sięciolatce). Ponadto, równolebitwy. Dopiero za nim idą w niczo, prawie jak pod Termo- tajniacy oznajmili, że jeszcze gle uczył się w szkole muzycznej
gry na instrumencie ludowym,
bój jednostki zmechanizowane pilami. Rzeka Miereja wyschła, nie teraz, że muszą poczekać.
Wszystko wyjaśniło się na bajanie. Bieda u niego stale
wraz z piechotą. O tej prawdzie pola zostały zabudowane. Tylnigdy w PRL się nie mówiło. ko pod wsią Trygubowa widać po dwudziestu minutach. Z gościła. Ojca nigdy nie poznał,
Dodam, że Gordow został roz- jeszcze na wzgórzach dość parkingu doskonale było wi- a matka, dojarka w kołchozie,
strzelany razem z żoną w roku wyraźne ślady po polskich dać, jak pod górujący nad samotnie go wychowywała.
1950 za „przygotowywanie okopach. To miejsce wielkiej nekropolią pomnik, podjeżdża Szkoła we wsi też był uboga –
spisku na życie Towarzysza zadumy. Na najwyższym wzgó- dostawcze auto. Z jego wnętrza mieściła się w kilku chatach.
rzu w okolicy stoi nowoczesny dwaj panowie dobyli, zapewne Dziś wszystko się zmieniło.
Stalina”.
Bitwa nie została najle- budynek – muzeum i pante- „dyżurne” wieńce ze sztucz- Prezydent nakazał wybudować
piej przygotowana – dla władz on wniesiony w 25 rocznice nych kwiatów i umieścili pod nowoczesną szkołę ze wszystkipolitycznych potrzebny był bitwy. Głównymi elementami obeliskiem. Zapalili też znicze mi akcesoriami nowoczesności.
szybki, propagandowy sukces. budowli są wielka czerwona i wówczas dopiero nasi „opie- Jedną z chat dawnej szkoły poNie pobudowane zostały też gwiazda, symbolizująca Order kunowie” dali znak, że może- zostawił jako pamiątkę trudnej
przeszłości. Do szkoły przynalepodejścia czołgowe do przepra- Bohatera ZSRR, umieszczona my już udać się na cmentarz.
Tam bracia zapalili świecz- ży też duża hala sportowa z euwy przez rzekę Miereję, wiele nad wejściem oraz rotunda
czołgów w niej utknęło. Polacy w podziemiu. W niej umiesz- ki i oddali hołd poległym roda- ropejskim wyposażeniem. Od
walczyli bardzo dzielnie przez czono malowidło - panoramę kom, w zadumie myśląc o tych razu widać, że jest zbyt wielka,
dwa dni bitwy. Ponieśli wielkie odtwarzające fragment bitwy. żołnierzach, którzy dalej niż wieś białoruska wyludnia się w
zastraszającym tempie. Młostraty. Przeciwnik, żołnierze Wszystko podlane jest propa- do Lenino nie doszli...
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dzież ucieka do dużych miast,
głównie do Mińska, na wsiach
zostają tylko starzy ludzie. Można ich obserwować siedzących
na ławeczkach przed domami
(kobiety obowiązkowo w chustach), prowadzących ten sposób swoiste życie towarzyskie.
Takich obrazów nie spotkasz
nigdzie poza terenami dawnej
Rosji.
Niedaleko Aleksandriji,
bracia ujrzeli znak drogowy
oznajmiający, że trafili do miejscowości Babinicze. Wywołało
to wielkie poruszenie – wszak
Babinicze pod Orszą to miasto
dawniej leżące we włościach
naszego Kmicica, od którego
wziął sobie przydomek „Babinicz”. Niestety, jak się okazało,
nie było to już miasto ani nawet
wieś ostał się tylko przysiółek,
w którym stało kilka drewnianych, rozpadających się chałup.
Czas zrobił swoje.
Bracia, wracając z tej miejscowości ujrzeli w polu niewielki sklepik tuż obok małej wsi
Bałsuki; zachciało się im zakupów. Pogadali z miłą obsługą
– tamtejsi ludzie na prowincji
zawsze są przyjaźni, i ...wykupili
prawie cały asortyment sklepu.
Takiego utargu nigdy panie
nie miały. Zakupy, przeplatane
z ciekawymi rozmowami także
przy piwie, trwały bardzo długo.
Na Zachodzie nikt z tobą w ten
sposób nie pogada – jakaż to
różnica; nikomu się nie spieszyło. W miłej atmosferze bracia
odjechali pozdrawiając nie tylko miłe panie ale ich całe rodziny. Ponadto uniknęli stania w
kolejkach w dużych miejskich,
bezosobowych supersamach, a
ceny w Bałsukach były bardzo
przystępne.
AD 2009 kwiecień, Studzianka
oraz Brylowskie Pole nad Berezyną. Białoruś
Niepozorna wieś Studzianka na wschodnim brzegu rzeki
Berezyny, na północ od Borysowa, oraz dawna wieś Brylowskie
Pole na zachodnim brzegu, to
miejsca legendarnej przeprawy
wojsk Napoleona w listopadzie
1812 roku. Boje Napoleona
ze ścigającymi go wojskami
rosyjskimi o ratowanie mostu
pontonowego stwarzającego
możliwość przeprawy przez
Berezynę weszły na stałe do historii wojskowości. Opiewane
były w powieści Lwa Tołstoja
Wojna i Pokój. Także producenci z dalekiego Hollywood,
węsząc oczywiście suty zarobek,
nakręcili przebojowy film o tym

samym tytule z największymi
gwiazdami – Audrey Hepburn i
Mal Ferrerem, w reżyserii także
sławnego Kinga Vidora.
W Studziance i w Brylowskich Polach jest co oglądać,
nad czym się zadumać. Istnieją
aż trzy pomniki poświęcone
żołnierzom rosyjskim armii
generała Michaiła Kutuzowa
oraz po jednym ku pamięci
żołnierzy francuskich i ich
sprzymierzeńców – żołnierzy
szwajcarskich. W każdej armii
zginęło podczas tej bitwy i
przeprawy po około 40 tysięcy
żołnierzy. To była prawdziwa
rzeź w ciągu raptem trzech
dni. Ginęli prawie sami prości
żołnierze. Oficerowie, genera-

ryzykować i podjechać po skarpie do zbawczej drogi. Wszyscy
wyszli z autobusu a za kierownicą usiadł brat Leszek Droszcz.
Ryzykował zdrowiem a być
może i życiem. Brat Andrzej
Bogucki – Piekūns (Sokół ,bo
to znany działacz Sokolstwa), ot
tak, na wszelki wypadek, położył krzyż na półce jak najbliżej
kierownicy.
Kierowca uruchomił silnik, grzał ile tylko fabryka dała.
Wokół hałas i same spaliny.
Wreszcie Leszek puścił sprzęgło. Autobus ruszył do góry ale
zaraz, tuż przy jej szczycie stanął dęba! Decydująca chwila –
czy stanie przednimi kołami na
drodze czy przewróci się do tyłu

Na zdjęciu: Przy grobie Ity Kozakiewicz w Rydze. Szkoda, że tak szybko i
tragicznie odeszła ta niestrudzona polska działaczka
łowie, z nielicznymi wyjątkami,
wywijali się od śmierci jak tylko
mogli, zajmując bezpieczne
pozycje na zapleczu pola walki.
Tak było, jest i będzie na każdej
wojnie. Nihil novi od czasów
starożytnych.
Nasi bracia, wracając z
Aleksandriji, nie omieszkali
oczywiście odwiedzić to sławne
miejsce. Postanowili jechać na
skróty aby oszczędzić czas i paliwo. Pojechali drogą, której nie
było na żadnej mapie.
- O tam prosto, zaraz będą
Studzianki – gromko nakazał
jechać Wielki Mistrz.
Jak rozkazał tak jechali.
Tymczasem dróżka niespodziewanie kończyła przed pięciometrowa skarpą, na szczycie
której biegła szosa.
- Co dalej? - medytowali,
- Cofać się, to nie dość, że
trudno tam wykręcić ale jeszcze
gorzej, gdyż niedługo zapadnie
zmrok i ze Studzianek – klapa koncepowali
Postanowili iść na całość,

i spadnie ze skarpy. Stało się to
pierwsze. Wszyscy odetchnęli, a brat Leszek Droszcz był
tego dnia bohaterem. Razem z
bratem Boguckim odnotowali
także zbawczą rolę krzyża na
półce. Droga nad Berezynę
stanęła otworem.
AD 2009 lipiec, Mińsk (Minsk).
Białoruś
Bracia zawitali do Mińska.
Tam, w tzw. czerwonym kościele pod wezwaniem świętych Symeona i Heleny, proboszczem
jest nasz przyjaciel, brat inflancki ks. Władysław Zawalniuk.
Często tam byliśmy goszczeni.
Nasi bracia mieli ogromne
zasługi w przeniesieniu szczątków Edwarda Woyniłłowicza
z Bydgoszczy do tej świątyni,
którą ufundował na pamiątkę
swych przedwcześnie zmarłych
dzieci. Był bogatym ziemianinem, wielkim latyfundystą z
okolic Słucka. Zajmował się
ponadto działalnością publiczną, charytatywną; jest jednym

z patronów naszego Bractwa.
Po I wojnie został wygnany
przez bolszewików na cztery
strony świata i osiadł w naszym
mieście.
„Czerwony kościół” to bardzo znana i charakterystyczna budowla w Mińsku. Stoi w
samym centrum stolicy obok
budynków rządowych. Często
widać go w telewizji gdy transmitują demonstracje w Mińsku.
Proboszcz jest bardzo gościnny. Kiedy przyjeżdżamy to
stół w obszernej jadalni zawsze
jest suto zastawiony. Oczywiście
bracia pokrywają koszty. Natomiast panie usługujące na plebani dają z siebie mistrzostwo
świata w dziedzinie kulinarnej.
Czegóż tam nie ma! Same rarytasy rosyjskiej i białoruskiej
kuchni. Widok i zapach wspaniałych pielmieni czyli kołdunów
w rosole zostaje na długo w
głowach biesiadników. A jeszcze
pieczyste, szczupaki, liny, sandacze w galarecie, przystawki,
wszelkie sosy, torty na deser.
Nie sposób wszystkiego wymienić. Prawdziwa uczta Baltazara
podobnie jak ongiś królewska u
naszego Wierzynka w Krakowie.
Żeby tylko człowiek mógł najeść
się na zapas!
Koniecznym było jednak
otwarcie kilkulitrowej butli z
winem przedniej marki pobudzającej apetyt. To zadanie dla
naszego Podczaszego. Długo
miotał się wokół butli, patrzył
z lewej strony, z prawej strony,
zerkał od góry i boku. I nic; nie
mógł nieborak jej otworzyć.
Dał plamę potężną. W sukurs
przyszedł mu ksiądz proboszcz
i jednym ruchem rozwiązał
problem.
- Taki płyn to nie moja
specjalność – wyjaśniał i uspokajał własne sumienie brat
Janczewski.
Nagle na stole pojawiła się
spodziewana niespodzianka –
kilka różnych butelek wódki
najlepszych firm z Rosji, Białorusi i Ukrainy, po których nie
ma żadnego kaca. Fundator - ks.
Zawalniuk z triumfem obwieścił
ich obecność. Szybkim ruchem
dotarł do nich nasz Podczaszy i
bez problemu pełnił swe obowiązki. To był jego płyn. Zrehabilitował się za tę nieszczęsną
butlę. Po wspaniałej kolacji
bracia poszli spać na pobliskie
kwatery. Starszyzna jednak nocowała w pokojach gościnnych
na plebani. Taki jest przywilej
każdej, choćby najmniejszej
władzy.
cdn.
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